
' •W5w.kwiw| • ’ jįjįv,i,wv^)RW ••▼nw
UKlVERSin OF Illinois IIBRARY

'•.....na'^enos'......~ H AUJIEIMO S " .1739 S. HaIsted Street, Chicago, Illinois ™ 1739 S. Halai *d Street, Chicago, Illinola
Telephone Canal 1506 *• ' Talephona Canal 1506

Hlrmai LUtuvii DienrHtli Amerikoj^ |—| La I "T" H LJ/X Nl /K IM I") .A I I |\1 FW S* ^Pirmai L i a t ■ ▼ Ii D ie n raiti a A ma r 11 • j

Entered aa aecond Claaa Mattar Aiarch 7, 1916, at tha Post OfflM at Chicago, 111., ander the Act of Ma rch S, 1676.

VOLu VL Chicago, III., Ketvertas, Bal. (April) 24, 1919. Price 2c M fr ^No. 97
uimtWBBiJ.am.*! u;ja **» I HIIMUgM’taamjFmU-l>'< n!iaMnBWeaMMRMMeWMMMMMeeMMB———

"i aikos
True transiation filed with the post-masler at Chicago, III, April 21, 1919 as retjuircd by the act of Oct. 6, 1917 \

tarybos baigia irti
Italai boikotuoja tai

kos konferenciją
Karvedžiai grįsta namo

Italija negaus Fiume — Wilsonas

Mes laikysimės visas užgriebtas žemes, 
sako italai

ITALIJA NEGALI GAUTI 
FIUME.

Sako prezidentas Wilsonas. 
Italija grąsina apleisti 
taikos konferenciją.

PARYŽIUS bal. 23. — Prezi
dentas \Vilsonas šiandie po piet 
užreiškė stačiai, kad Italija ne
gali gauti Fiume.

Užvaldymas šio uosto yra 
branduoliu varžytinių, kurios 
privertė italus prigrąsinti pasi
traukti iš taikos konferencijos. 
Dabar nieko kito nepasilieka 
italams, kaip išpildyti savo grą- 
sinimą — arba pilnai nusileisti.

Italijos delegatai taipgi ir 
šiandie nedalyvavo “didžiųjį 
keturių popietiniame posėdyje

Prezidento \Vilsono praneši
mas šiandie suardė taikos kon
ferenciją ir sakoma, kad pre
mjeras Orlando šiąnakt išva
žiuos į Rymą, o vėliau paseks ji 
ir kiti taikos delegacijos nariai.

\Vilsonas nurodo, kad buvu
sios laike pasirašimo po Londo
no sutartim (1915 m.) sąlygos 
persikeitė išsidalinimu Austro- 
Vengrijos ir įsisteigimu nauju 
Balkanų valstijų. Jis spiriasi, 
kad taikos/^konferencija turi 
vadovautam ^paliaubos fr “ke
turiolikos punktų” principais.

Fiume slavams.
“Jei bus vadovaujamasi tais 

principais, Fiume turi tarnauti 
kaipo išėjimas dėl pirklybos. ne 
Italijai, bet žemėms į šiaurva
karius .— Vengrijai* Boheni| 
jai (Čecho-Slovakijai), Rumu
nijai ir naujos jugo-slavų gru
pės valstybėms.

“Priskirti Fiume prie Italijos 
reikštų jautimą, kad mes tyčio
mis atidavėm tą uostą, kuriuo 
daugiausia turi naudoties tos 
šaljs priėjimui prie Viduržemio 
juros, j rankas tokios valstybės, 
kuriai tos tautos neturi bendros 
dalies ir kurios viršenybė, jei ji 
butų ten pripažinta, neišvengti- 
nai butų svetima, o ne nami
nė.’

Prezidentas užbaigia nurody
mu, kad baimė užpuolimo, bu
vusi laike Londono sutarties, 
daugiau nebegyvuoju.

True ’ranslatlon filed v iln the post- 
master at Chicago, III, April 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ITALIJOS KARVEDŽIAI 
GRĮSTA NAMO.

PARYŽIUS, bal. 23. — Itali
jos vice-admirolas Thaon di Ro
vei, buvusia štabo komanduoto- 
jas išvažiavo iš Paryžiaus į Ry
mą, Jtalijos armijų vyriausis 

komanduolo jas gen. Armando 
Diez, kaip paskelbta, taipgi iš
važiuoja.

True transiation filed wi h the post- 
inaster ai Chicago, III, April 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917
ITALIJA LAIKYSIS VISKĄ, KĄ 

JI TURI UŽGRIEBUS.I

.. Sako delegatai.

PARYŽIUS, bal. 23. — “Aš 
dar nenusprendžiau ar prezi
dentui \Vilsonui atsakyti prane
šimu, ar veikimu.” Taip pasa
kė premjeras Orlando, kada 
jam buvo išversta VVilsono pra
nešimas. „

Premiėras Orlando, užrubeži- 
lių reikalų ministeris Sonnino 
ir kiti tris Italijos taikos komi- 
.ionieriai laikė posėdį, kada at
ėjo prezidento pranešimas ir 
’tiojaus pertraukė susirinkimą, 
kad išgirdus išverstą doku
mentą. Italai negalėjo padary
ti klaidos apie tai k^ mena pre
zidentas, kada griežtai atsisako 
tliduoli Fiume Italijai. Jie taip
gi buvo nuomonės, kad prezi
dentas nepritaria atidavmui 
jiems Dalmatijos pakraščio, ka
dangi jis stačiai atmeta visą 
Londono sutartį.

j. Laikys Fiume. ♦
Nors prezidentas nepasako 

aiškiai ką jis siūlo padaryti su 
Fiume - ar paskirti jį jugo
slavams, ar padaryti laisvu uos
tu — kiekviena tų allernativų 
vra lygiai nepriimtina Italijai, 
kadangi kaip Orlando, taip ir 
Sonnino prižadėjo Italijos žmo
nėms gauti Fiume dėl Italijos.

“Yra vienas dalykasFiume su 
teikti Kroatijai, bet kitu dalyku 
vra Kroatijai užimti uostą,“ 
pasakė narys Italijos taikos ko
misijos. “Kaip jus sakot ang
lu kalboj, užėmimas yra devy
ni punktai įstatymo, ir mes tu
rime Fiume ir manome laiky
ti ji.”
. Koncentruoja kariuomenę.

Arditi divizija -—- viena ge
riausių Italijos armijoj — da
bar yra sukonsentruota Fiume 
įpygardoj. I noj užgirdus pre
zidento Wilsono nuosprendį 
šiandie po piet Italijos vyriau
sias komanduotojas gen. Diaz 
pirsirengč apleisti Paryžių, iš 
važiuodamas į Rymą 7 vai. šį 
vakar.

mainys savo pozicijos, dęlegaci- 
ja nesugrįš j konferenciją.

Dalijos laikos buveinė Ed- Prem. Orlando grąsina šian- 
vardo VII viešbutyj kaip vienu die sugrįšti j Italiją, nei nebus 
balsu mano, kad prezidento pra Į užganėdinančiai išrišti Fiume ir 
nešimas reiškia, jog Italija turi Dalmatijos klausimai. Anglijos 
pasitraukti iš taikos tarybų. premieras Lloyd George bando

Laikysime ką turime.“

“Mes neturime taikos sąlygų 
padarymui su Vokietija, apart 
mažos atlyginimo bilos,“ pasa
kė Italijos diplomatas. “Mes 
apie tai galime susitarti bile lai
ku, ar visai apleisti. Mes ne
galime padaryti gerai laikos su 
Austrija, kadangi Austi’o-Ven- 
grijos imperija daugiau nebe
gyvuoja. Tečiaus mes galime 
sugrįsti į Rymą ir pasilaikyti 
ka mes turime, ko mes tik ir £
reikalaujame.“

Italai atsakys.

PARYŽIUS, bal. 23. — Kada 
zidento VVilsono pranešimą šią 
popietę, jis tuoj sušaukė pilną 
susirinkimą Italijos delegacijos. 
Susirinkimas rengia pranešimą 
apie situaciją, kuris bus adre
suojamas Italijos žmonėms.

True Irnnslatton filed wilh ll;e post- 
masler ai Chicago, III, April 21, 1919 
as rcąuired by the act of Oct. 6,1917

“MES PASITRAUKIAME“

Sako Italijos delegacija, i

PARYŽIUS, bal. 23. — Ita
lai galutinai streikuoja nuo va
kar ryto. Jie užreiškia, kad 

jei jie negaus pilno pnknkinimo, 
jie boikotuos taikos konferen
ciją kiekvienoj jos veikihio sri- 
lyj. Aš esu autorizuotas pakar
toti premjero Orlando užreiš- 
kima keliems žymiausiems Ita- 
lijos žurmalistams. Premjeras 
pasakė:

“Mes pasitraukėme. Nuo šio 
ryto nė vienas narys musų de
legacijos nedalyvaus jokiame 
konferencijos darbe. Mes vien 
tik tvirtai laikomės savo pozici
jos ir tolimesnė iniciatyva turi 
paeiti iš kitos pusės. Jei mes 
patirsime, kad jie padarė prie
šingą nuosurendį, tada mes va
žiuosime namo. Bile atsitikime 
jei mes negausime pilno paka- 
kinimo, diena atvykimo Vokie
tijos delegacijos bus užbaiga 
musų buvimo čia. Jei mes iš
važiuosime, tai tas dar nereikš 
trūkimo diplomatinių ryšių, bet 
išreiškimu stokos solidarumo 
tarp Italijos ir kitu narių kon
ferencijos.“

Premieras pridūrė, kad jie at
sisakys priimti kokį nors kom
promisą, leidžiantį Italijai pasi
rašyti po talkininkų taiką, su 
Vokietija, paliekant Adriatiko 
klausimą tolimesniems svarsty
mams. Del Italijos dabar yra 
klausimas visko ar nieko.

Faktiškai Orlando neturi pa
sirinkimo — jis turi gauti vis
ką ko jo žmonės nori, arba at
sitraukti.

Italija tvirtai laikosi reikalavi
mo užgriebimo.

PARYŽIUS, bal. 23. — Itali
jos delegacija į taikos konferen
ciją šiandie vėl patvirtino savo 
nusisprendimą laikytics tvirtai 
Fiume klausime, tuo duodama 
suprasti, kad jei taryba neper-

perkalbėti Italijos vadovus pa- Franci jos valdžios prižada pri
pažinti teisiotumą Japonijos rei-silikti ilgiau Paryžiuje, kuomet 

jis dės pastangas sutaikinti prie
šingas pažvalgasj

Nemanoma, kad galimas yra 
greitas susilaikimas, kadangi, 

i kaip sprendžiama, prezidentas 
\Vilsonas taipgi tvirtai, kaip ir 
italai, laikosi savo pozicijos.

Premierui Orlando vis dar 
nedalyvaujant, premjerai Cle- 
menceau, Lloyd George ir prezi
dentas Wilsonas šįryt atnauji
no svarstymus Chinijos ir Ja
ponijos klausimų.

Patirta yra, kad premieras 
Lloyd George laike svarstymo 
pereitą naktį nepasekmingai 
bandė sutaikinti prezidento Wil 
šono ir premiero Orlando nuo- 
nĮmcs apie Italijos situacijų.

Faktai apie visišką nesusitai
kymą kaslink Italijos reikalavi
mų Adriatike, pasak Petit Pa- 
risien, yra sekami:

Prezidentas Wilsonas pasiūlė, 
kad Fiume, kuris nėra pažymė
tas Londono sutarlyj, butų pa
darytas laisvu uostu, bet pri
jungtas prie JugoSlavijos mui
tu sistemos ir kad Londono su
tartis butų visiškai permainy
ta.

Italija nesutinka.

Italija atsisakė'priimti šį pa
siutimą, po ko prezidentas Wil- 
sonas pasitraukė, palikdamas 
Italiją vieną po pasirašiusiais po 
sutartini. Pasirašiusiųjų su- 
sirinkimuose premieras Orlan
do ir užrubežinių reikalų mi
nisteris buvo labiausiai sukal
bamais; Orlando ypač pakarto
tinai klausė kokiomis sąlygomis 
Francija ir Anglija sutiks ati
duoti Fiume Italijai. Baronas 
Sonnino pasakė, kad jis prisi
rengęs svarstyti Londono sutar
ties peržiūrėjimą.

'rėčiaus prezid. Wilsonas, ku
ris nors nedalyvavo susirinki
muose, bet susižinojo su juo, 
panorėjo išnaujo pakelti Lon
dono sutarties klausimą, bet be 
pridėjimo permainymo likimo 
Fiume. Prezidentas atsiėmė sa
vo pirmesnį pasiulimą padaryti 
Fiume laisvu miestu ir buvo pa
linkęs atiduoti jį visiškai jugo
slavams.

Kaslink premierų Lloyd Ge
orge ir Clemencęau, tai kaip 
sprendžiama, jie yra prisirengę 
laikytics pilnai Londono sutar
ties, tuo pačiu laiku jieškant bū
dų susilaikymo.

True transiation filed with the oost- 
inaster at Chicago, III, April 21, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

DAR VIENA SLAPTA 
SUTARTIS.

Paaiškėjo kad Anglija ir Fran
cija prižadėjo ir Japonijai 

daug žemių.

VVASIIINGTON, bal. 22. — 
Dabar pasirodo, kad slapta su
tartis tarp Anglijos ir Italijos, 
kuria Italijai buvo gvarantuota 
atidavimas Dalmatijos pakraš
čio, nėra vienatine slapta sutar
tim, padaryta talkininkų prie
šingai prezidento, VVilsono ke
turiolika punktų.

los biliaus, kuris uždraudžih ja
ponams vaikams lankyties j pa
prastas viešąsias mokyklas, bet 

Buvo taipgi slaptas susitari- valstybių |įr pripažinti Omsko kad jie turi lankyties į spėda
mas tarp Anglijos, Francijos iri valdžią, kaip dc facto valdžią vi- liai mongolams įsteigtas moky- 
Italijos, sulig kuriuo Anglijos ir sos ncbolševikiškos Rusijos. las.

kalavkmo Vokietijos Pači liko 
įšalų į šiaurę nuo ekvatoriaus ir 
taipgi koncesijų, kurių Japoni
ja reikalavo iš Chinijos mainau 
už Japonijos evakavimą Shan- 
tung pusiausalio, japonu paim
to pradžioj karės.

Žinios sako, kad atidengimas 
-slaptos sutarties tarp Anglijos, 
Francijos ir Japonijos kaslink 
Japonijos reikalavimo Pacifiko 
salų ir didelės vertės teisių 
Shantungo provincijoj, labai 
nustebino prezidentą VVilsoną ir 
Amerikos vyriausią komisiją.

True lr:in‘ l‘»tion filed \vith Ihe posl 
•naster ai Chicatfo, III, April 21, 1919 
as i’eųuired by the act of Oct. (», 1917

VOKIEČIAI GRĄSINA 
NEPASIRAŠYMU.

AMSTERDAM, bal. 23.
Frankfurt Zeitung sako, kad 
Vokietijos taikos plenipotentai 
gavo instrukcijas nepasirašyti 
po taikos sutartim, jei ji nepa- 
parėdys apie urnų ir besąlyginį 
sugrąžinimą vokiečių karės be
laisvių.

True transiation filed with the post- 
inaster at Chicago, III, April 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917 
SOCIALISTAI REIKALAUJA 
ATIDUOTI KARĖS PELNUS 

VALSTYBEI.

PARYŽIUS, bal. 23. — čia at- 
sibunanlis Socialistų kongresas 
šiandie priėmė rezoliucijas, rei
kalaujančias sugrąžinimo vals
tybei perviršio karės pelnų ir 
uždėjimo specialių taksų ant 
turtingų pramonių, lĮinansinių 
monopolių, įstaigų padravinė- 
jančių perteklio dalykus ir ant 
dideliu įstaigų, kaip kasyklų ir 
bankų. Taipgi reikalaujama su- 
trlmpinimo darbo valandų, nu- 
stalydo minimum algos ir aš
trų apgynimą motinų ir vaikų.

Kita priimta rezoliucija rei
kalauja perkėlimo į Panlheoną 
pelenų socialistų vadovo Jcan 
Jaures, kuris liko užmuštas lie
pos mėnesyj 1914 metu.

True transiation filed v ith Ihe post- 
nuister at Chicago, III, April 21, 1919 
as re(|uircd by the act of Oct. 6,1917

Korėjoje
JAPONAI SKERDŽIA 

KORĖJIEČIUS.

SEOUL, bal. 23. — Korėjos 
general gubernatorius tyrinėja 
kaltinimą, kad japonų kareiviai 
kaimely^ 45 mylios j pietryčius 
nuo Seoul pasišaukė kaimo kri
kščionis į bažnyčią ir sušaudė ir 
suvarslė juos durtuvais. Taip 
gi sakoma, kad kareiviai po to 
sudegino bažnyčią ir kilus na
mus kaime.

True transiation filed wilh Ihe post- 
inaster ai Chicago, III, April 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. •», 1917

JAPONIJA PRIPAžĮS 
KOLČIAKO VALDŽIĄ.

f

WASHINGTON, bal. 23. Pa
sak pranešimų iš Paryžiaus, Ja
ponija nutarė prisidėti prie kitų 

True transiation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III, April 21, 1919 
bis rcąuired by the act of Oct. r», 1917

VENGRIJOJE
I

1 RUMUNAI VERŽIASI TOLIAU 

Į VENGRIJĄ.

BUDAPEŠTAS, bal. 23. — 0- 
ficialiai šiandie paskelbta, kad 
muilinai tebesiveržia į vidurį 
Vengrijos. Vengrų spėkos tapo 
sumobilizuotos tuoj į rytus ir 
pietus nuo Gross\vardein (125 
mylios į rytus nuo Budapešto).

Francuzai renką dideles spė
kas negrų kareivių Szegedine 
(100 mylių į pietryčius nuo Bu
dapešto).

Dirba amuniciją.

LONDONAS, bal. 23. —Vien
uos žinia j Mail sako, kad klau
sant paliepimų kareiviu ir dar
bininkų tarybos, panedėlyj atsi
naujino darbas amunicijos ir 
karės medegų dirbtuvėse apie 
Budapeštą. , ,

True transiation filed b the post- 
naster ai Chicago, III, April 24, 1919 
is n*<iiiire<l by the act of Oct. 6,1917

Visi amerikiečiai apleis
Franciją rugp. 1 d.

LONDONAS, bal. 23. — Pall 
Mali Gazette sakosi patyrusi, 
kad iki rup j ličio visa Francija 
bus liuosa nuo Amerikos karei
vių. Niekurie polkai Amerikos 
okupacinės armijos štrečios ar
mijos) gali pasilikti Reino zone 
ir po pasirašymui po taika.

Amerikos generole kvatiera, 
dabar Francijoj, greit bus per
kelta į Antverp, didelį Belgijos 
uostą, kad palengvinus Franci
jos geležinkelių naštą ir pasku
binus Francijos rekonstrukci

ją-

True transiation filed with the post- 
master ai Chicago, III, April 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

Užpuolė Siberijos 
geležinkelį.

KRASNOJARSK, Siberijoj, 
bal. 22. — Didelės bolševikų 
spėkos stengiasi atkirsti Siberi
jos geležinkelio liniją į Cytus 
nuo Krasnojarsko ir mušis eina 
kasdie Taišed ir Jurd apygar
doj.

Pereitą ketvergą priešas už
klupo spėką iš 200 rusų ir tik 
80 jų lesugrįžo j savo bazą.

Moterų laimėjimas 
Pennsylvanijoj.

IIARRISBURG, Pa., bal. 22.
- Pennsylvanijos atstovų bu

tas šiandie priėmė rezoliuciją 
paduoti žmonių nubalsaviinui 
1921 m. priedą prie konstituci
jos, suteikiantį moterims balsa
vimo teises. Dabar rezoliucija 
eina senatai).

SACRAMENTO, Gal., bal. 19.
Atstovų butas šiandie priė

mė priedą prie senato mokyk. 

True transiation filed wi‘.h Ihe post- 
master at Chicago, III, April 2-1, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

Vokietijoje
KARĖS STOVIS HAMBURGE.

COPENIIAGEN, bal. 23.
Apgulimo stovis lapo paskelb
tas Hamburge ir priemiesčiuo
se Altona ir Wansbeck. Polici
ja gavo paliepimus šauti j žmo
nes, besinešiojančius ginklus, 
plėšiančius ir kovojančius prieš 
nacionalę policiją.

Rusti situacija 
Bremene.

BERLINAS, bal. 23. — Situ
acija Bremene 'pasidarė raišti. 
Čia gautosios žinios sako, kad 
senatas paskelbė apgulimo sto
vį ir kad leidimas laikraščių, 
brošiūrų ir plekatų liko uždrau
stas. Privaltilkiems žmonėms 
neleįdžiama naudoties telefonu 
ar tek grafu, laiškai yra cenzti- 
riiojami ir valgykloms, teat
rams, kuliamųjų paveikslų te- 
atčėliams ir mokykloms paliep
ta užsidaryti.

Reguliacijos taipgi parodo, 
kad nė vienas neturi būti leid
žiamas būti gatvėje tarp 8 vai. 
vakaro ir G vai. ryto. Publikos 
judėjimas ir net bažnyčion ėji
mas liko sustabdytas ir kordo
nas pastatytas apie miestą.

Hamburge minia išplėšė prie
plaukos kvartalą ir susirėmė su 
policija; keli žmonės liko už
mušti ir sužeisti. Vorwaerts ži
nia sako, kad subaloj, St. Pauli 
priemiestyj, į vakarius nuo mie
sto buvo “reguliaris mušis.”

IŠARDĖ L W. W.
KONVENCIJĄ.

ešrifas su policija išvaikė 
delegatus.

SIOUX CITY. Iowa, bal. 22.
L W. W. nacionalę laukų darbi
ninkų konvencija liU</ išardyta 
šiandie, kada šerifas Jonės su 
75 savo pagelbininkais, pustu
ziniu federalių agentų, su puse 
šimto policistų ir buriu priva- 
tiškų geležinkelių šnipų ir mu- 
š' ikų užpuolė ant salės, kur bu
vo laikoma konvencija.

Šerifas Jonės paliepė užsida
ryti konvencijai, o delegatams 
ir kitiems nariams apleisti mie
stą. Niekurie iš dokumentų pa- 
iiu/ui. Jokio sumišimo nebuvo.

Juodašimčiai irgi organizavo
si užpulti ant konvencijos. Apie 
150 biznierių turėjo susirinkti 
$anakt apsvarstymui užpuoli
mo ant konvencijos ir kaip pa
šalinus dabartinį mayorą W. M. 
Short. Sakoma, kad mayoras, 
už tai, kad leido laikyti konven- 
ųiją, gavo .grą^inąnčių laiškų, 
kad jis bus aplietas degutu ir 
pluksnomis, jei jis neapleis 
Siuox Gi t v.

ORAS
Giedra ir šalta šiandie iš ryto. 
Saulė teka 5:55 vai., leidžia

si 7:41 valandą.

_,^į . I
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1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO. (LLfNOlS

Telephone Canal 1501

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
|U, — Telefonas: Canal 1506.

Uisisakomoji Kaina:
Chicagoje.— pačtu:

Metais..............................  *6.00
Pusei meto ..............................
Trims mėnesiams .............. *-*w
Dviem mėnesiam ................. 1.45
Vienam menesiui ............... 75

Chicagoje — per neiiotojua:
Viena kopija ............................ 02
Savaitei ................................   • • Jį
Menesiui ........... ? •• 11

Suvienytose Valstijose, na ChlcagoJ,
P«čtu: KM

Metras..................*................... •<)f}0
Pusei meto .............................. 5.00
Trims mėnesiams .................. I«o5
Dviem mėnesiam .................. 1—5
Vienam menesiui ...................... 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Truc translation filed wiih thc post- 
master at Chicago, III, April 24, 1919 
as reųuircd by thc act of Oct. (i, 1917

Svetimos kalbos
. mokyklose.

gliški vertiniai gali perduoti tas 
pačias mintis ir paveikslus, ku
rie randami Tolstojaus, Dosto
jevskio ir kitų rusų autorių 
veikaluose? Be to, juk ne visi 
veikalai iš svetingų kalbų ver
čiami į anglų kalbų.

Pasaulio komercijos ir indus
trijos reikalai susipynė tūkstan
čiais ryšių. Politika vienos ša
lies irgi siekia į visas kitas. Vie
na tauta arba viena šalis turi 
reikalų mažne su visom pasau
lio šalim. Kas gi tuos reikalus 
atliks, jei bus aprubežiuolus 
skaitlius, kalbančių svetimomis 
kalbomis.

Rusijos carizmas irgi tikėjo, 
jog rusifikacijos keliu jis už
gniauš visokį revoliucinį judė
jimą, bet ėjo kaip tik priešin
ga: Rusijos carai manė, kad 
rusiškai kalbanti ir pravoslaviš
kai tikinti gyventojai nesiprie
šins carizmui, tečiaus ne kalba 
ir ue tikėjimas valdo žmonių 
protų ir dvasių, o jų padėjimas. 
Amerikonizavimo šalininkai 
griežtų įrankį renkasi, jei jie ti
kisi ko atsiekt svetinių kalbų 
uždraudimu mokyklose ar ki
tur. ,

komercijiuis rubežiaus r eik a Ii n 
gumas. Juk ir dabar, kada da 
net rubežiai įienusta.tyti, eina

Lietuvos buržuazijos ir bolševi
kų, Ukrainos ir Lenkijos, Jugo- 
Slovakijos ir Italijos ir dauge
lio kilų šalių. Suskaldymas 
Europos į “nepriguliningas tau
tas" vėliau ar anksčiau privestų 
prie mažųjų šalių puolimo karė
se, nes nėra jokios įmonės ka
res sustabdyti, kol yra joms pa
matas-

Nąšalių skaldymas j neprigul- 
mingas (autas, o kapitalizmo 
atgyvenimas išuaikys negeru
mus kaip vienoj taip ir visose 
šalyse. Ne. tauta vienai kita 
kenkia, bet sistema, kurioj žmo
nija da gyvena.

Kovos Laukas

naudojamieji fabrikų darbiniu-, gailis Partiją ncapikdstų, butų 
kai yra be nuosavybės, be na- jos nariu, kaip buvęs, bet su 
mų, be šeimynos ir be balso. Jie Partijos taktika nesutiktų, kri- 
sudaris tokį judėjimą kaip 1. W. ( Ūkuotų, taip kaiip, kad d. V. P. 
W., kuris niekina politiniu 
kimu ir stoja už tai, kad 
mus pramonę ĮtiesiogĮiniu

du.

VC1- 
paė- 
bu-

uni-

Karės laikais antagonizmas 
prieš vokiečius ir jų vartojamų 
kalbą buvo platinantis visom 
įmonėm ir buvo pasiekęs jau 
tokius rubežius, kad vokiškos 
knygos buvo deginamos, vokie
čiu kalbos išguhlinčjimas meta
mas iš mokyklų, vokiškai kal
banti žmonės niekinami. Karė 
ėjo su Vokietijos imperialistine 
valdžia, kuri turėjo pajungusi 
savo gyventojus. Patįs vokie
čiai darbininkai savo didžiumoj 
neapkentė savo valdžios, todėl 
ne vokiečiai ir jų kalba buvo 
karės priežastim, o Vokietijos 
kaizerizmas, Vokietijos politiš- 
koji mašinerija. Juk ir prieš 
Angliją reikėjo šiai šaliai ka
riauti savo laiku, tečiaus niekas 
neagituoja mesti laukan anglų 
kalbą. Angliška kalba yra įvež
ta į Ameriką iš Anglijos, lodei 
ji yra svetima. Ji liko oficialu 
šios šalies kalba, bet ji nepada
rė Amerikos gyventojų Angli
jos patriotais ir jie kariavo prieš 
pastarąją. Ekonominiai ir po 
litiniai sentikiai daro šalis ir 
net asmenis ar tai draugiškais 
ar tai priešingais vieni kitiem, 
o ne kalba. Tos pačios tautos 
darbininkai ir kapitalistai juk 
negali susitaikyti ir eina klesi- 
nė kova.

Tautų 
neprigulmybę.

Kiekviena tauta turi daugelį 
ypatybių, mažiau ar daugiau 
svetimu kilom tautom. šitas C

lakias vedh prie saiiprolavimo, 
kad kiekviena tauta turi teisę 
apsigyveni! jos užimtoj terito
rijoj ir vesti savo naminę tvar
ką, nepriklausant nuo kilų tau
tų. šitokis protavimas yra gra
žus ir teisingas abstraktiškai. 
Praktikoj jis nėra tinkančiu \i- 
sur ir nepritaikomu pilnai nie
kur. Viena, kapitalizmo gady
nė su jos industrija ir komei ci- 
ja pagimdė immigraciją ir emi
graciją, kas sumaišė žmones 
taip, jog vienos tautos žmonių 
negyvenama niekur. Tiesa. Ru
sijoje daugiau yra rusų, Lietu
voj — lietuvių, bet tik daugu
mos klausimas. Lenkijoj ir 
Lietuvoj ir žydų yra labai daug 
Jeigu, imkime, iš Lietuvos ar 
kokios kitos šalies neišvaromi 
visi kitataučiai, tai suteikiant 
jai neprigulmybę. negalima sa
kyti jog tautai duodama nepri- 
gulmybė, l ai bus šalies nepri- 
gulmybė. n

Amerikos Darbo Partija pir
mutinį savo ištyrimą turėjo 
Chicngos rinkimuose. Viso bu
vo apie 700,000 balsų, bet iš jų 
Darbo Partija gavo tik 7%. Tie, 
kurie tikėjosi darbininkų laimė
jimo Cbicagos rinkimuose, tu
rės apsirikimą, bet politikieriai, 
kurie mato reikalingumą atsar
gaus smulkmeniško organizavi
mo prieš rinkimus pirma negu 
pofftinės pergalės galima bus 
laimėti, ras šiluose 50,000 balsų 
už darbininkų kandidatą naujų 
spėką, sn kuria reikės skaitytis 
1921, jei ne 1020 metais.

Konscrvačios emalines 
jos nariui apleisti savo uniją ir 
įstoti į organizaciją tokią kaip 
Darbo Partija, yra dideliu lai
mėjimu jam ir darbo judėji
mui. Darbo partija, būdama 
suorganizuota nacionidiiais pa
matais, užpiklis spragą ir tx>kiu 
budu pagelbės sulaužyti sienas 
tarp įvairių darbininkų grupių 
ir padės pamalą didesniam dar
bininkų solidarumui.

Klesasužiniam socialistui išsi
žadėti savo tarptautinumo mok
slo dėl sulyginamai tautinio mo
kinimo ir tuojautinių reikala
vimų, kuriuos Darbo Partija 
būtinai statys, butų žengimu at-

Darbo Partija bus pati ta di- 
žiumai darbininkų, plėsdama jų 
regratį ir rodydama jiems jų 
prietikius prie kitų šalies darbi
ninkų. Ji negali būti pasauli
nio judėjimo dalimi. Tas už- 
davinis yra socialistų partijos ir 
kraštutinių, kairiųjų tiesioginin- 
kų uždaviniu.

— Scott Ne : bg.

Skaitytoju Balsai
Ameriką laukia politinis per

tvarkymas. Republikonų ir De
mokratų Partijos abi stovi už

linu jos turi sujungti savo jie- 
gas. Darbininkai yra susiskal-

tuo tarpu jos kovos kas sau. 
Partijos atstovaujančios kapita
lą tokiu būdu pagal išgalę yra 
susivienijusios labiau negu par
tijos atstovaujančios darbą.

Amerikos Darbo Judėjimas 
turi mažiausiai penkias ryškias 
grupes lodi I iis turės mažiau-

L Ūkininkai savininkai ir Į>a- 
siturintieji nuomuolojai bus 
atstovaujami tokios organizaci-

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Lengvatikiai.

i ’rangas 
diaipsnį ' 
pavadintai mja

mini.
lietuvių so-

jeigu jus j ieškote 
tai jieškokite jų 

tarpe. Ten

(k:ro: yra parijus nariu ir pri
guli į antrąjį Internacionalą, o 
su Partijos ir Internacionalo 
taktika nesutinka, kritikuoja 
ją-

Draugai, 
lengvatikių
ekstra "kairiųjų" 
jų yra užtektinai!

Visiems yra žinoma, jog da
bartiniu laiku važinėja po lie
tuvių kolionijas I^SS-gos specia
lia agitatoriais, kuris žmonoms 
pasakoja, kad buvus proga so
cializmą jvykdint net Liuterio 
laikais ir ne tik Liuterio, bet 
ir Mahometo! Ir šitai jo pasa
kai dkslira "kairieji” tiki...

Tat ar reikia dar lengvatike-

ka labai gėrėjosi visu vakaro 
programų. Koncertas davė pel
no apie 30 dolerių.

Balandžio 3 d. L. Aido choro 
susirinkime tarp kitko nutarė 
priimti LSS. 7 kp. užkvielimą,1 
kad Aido choras prisidėtų prie 
LSS. 7 kp. Užkvietimas priim
tas vienbalsiai ir nutarta prisi
dėti suvienijant viską — iždą ir 
vardą. Dabar choras vadinsis1 
LSS. 7 kp. choras. Toks var
das priimta vienbalsiai. Taip 
eis galėn nuo pirmos gegužes š. 
m.

Balandžio 10 d. Aido choras 
surengė draugišką vakarienę. 
Buvo ir programas: choras pa
dainavo porą dainų, d. B. Cher- 
nauskas pasakė prakalbą ir 11.

—Aidietis.

MOUNT CLEMENS
CHICAGOJE

Jei jus sirgdamas gulite lo
voje pašaukite mus J.asvnda- 
1c 839
mes prisiusime į jūsų .

namus

GYDYTOJI
Reumatizmas 

nervų ligos, 
ir chroniškos 

gos gydoma ____
Institute .su kiekvienu nauju 
elektros vartoimu ir medika- 
lių išradimu po gydytojų prie
žiūra. Pašaukite mus ir mes 
duosime jums ligonių vardus, 
kinius mes pasekmingai išgy- 
dėme.

Mes imame gydymui 
ligonius j namus.
1234 Independence Boulevard.

Tel. Luvvndalc 839.

pilvo, inkstą 
ir kraujo H- 
musų Massage 
1_L.'__ i nauju

A. B. Vargšas.

I KORESPONDENCIJOS
L_____,.______ ____ ■_____

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Ad. Staškus, Mclrosc Purk.— 

Nepažymite nė vielos, kur vei
kalas statoma, negi dienos, ka
da jis bus statomas. Parašyki
te kitą —• įdėsime.

EAST CHICAGO, JND.

Iš lietuvių judėjimo.

Balandžio 13 dieną buvo LSS. 
201 kp. mėnesinis susirinkimas. 
K. Grikšo svetainėje. Tarp ki-

?•’ ; prakalbas Gegužes Pirmų 
Dieną. Tuo liksiu išrinkta įpe- 
cialė komisija, kuri turės susi
žinoti su vietine rusų socialistų 
kuopa, kuri nesenai čia susitvė-

Tuipjtiu nutarta parsitraukti 
du tuksiančiu lapelių, pavardy
tų The Day of tbe People ir 
platinti juos tarpe svetimkalbių.

Kuopon įstojo 
nariai.

penki niauji

Sustokite! 
» Žiūrėkite!

Skaitykite!

Pasinaudokite 
U šiuo stehetinu 
|1 Velykiniu pa
ti siulijunu. Mes 
J duosime dykai 

10 ant abiejų 
I pusių 12 colių 

Columbia rek- 
D ordų su kiekvie 
Tt na musų kalba- 
o inųjų mašinų, 

perkamų prieš Velykas. Mes 
turime skyrių 

kalbamųjų mašinų 
ir nužibinto ąžuo-

augštos rųšies 
raudonmedžio
Jo. Ateikite išankslo ir pasirinki
te. lengvi išmokėjimai, visiems 
taip žemi, kaip $1.00 į savaitę,

Atdara iki 9 vai. vak. Nedėlio- 
mis iki 4 vai.

SOUTH WEST MUSIC SHOP
3804 S. Kedzie Ave.,2-ras augštaa. 

CHICAGO.

visiems

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

___ r jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei- 
mantinė alata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
Jetz augštos klesos 

phonografų,' kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainų 
už tai kad mes turime 

pratuštinti
Mes taipgi

kurį mes

vietų.
turime 

$650 player piano, 
garantuoti) 10 metų 
ir vartoti) tik 8 savai- 

parduosime už $325. 
I’E UŽM 
2. O. D. Ši yra i

tes,
JEI
PRISIUSIME C. O. I). LEIDŽIAME 
APžlUHfiTI. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

WESTERN STORAGE HOUSE 
281() W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Tek Boulevard 8329

Darbo Žmonių

'Pečiaus ne tik vokiečių kal
ba šian ir ten metama iš mokyk
lų, o ir kitos svetingos kalbos. 
Yni pastangos šian ir ten išleis
ti įstatymus, kad bent pradinė
se mokyklose ne būdų dalykui 

išguldinėjama prigimtoj kalboj 
ir kad net pati prigimtoji vaikų 
kalba nebūtų išguldinėjama. 
liesa, nėra to blogo, kuris ne
turėtų ką nors gerą. Kadangi 
didžiuma pradinių mokyklų, 
vartojančių svetimas kalbas, y- 
ra parapijinės ir net laisvų pa- 
žvalgų tėvai* norėdami, kad vai
kai pramoktų ir prigimtos kai-, 
bos taisyklių, leisdavo juos j 
parapijines mokyklas, tat drau
dimas vartoti svetimas kalbas 
atitrauks daugelį vaikų nuo pa
rapijinių mokyklų. Bet sveti
mų kalbų priešai lokio tikslo 
neturi. Jie nori suumerikonin- 
ti ateivius, jie skelbia, kad sve
timos 'kalbos mokykloj rengia 
dirvą vokiškai propagandai*, 
nors palįs žino, kad Vokietija li
ko sumušta ir nuginkluota.

Svetimų kalbų priešai užmir
šta, kad studijavimas kalbų, 
kaip ir matematikos, išlavina 
smegenis, žinojimas svetimų 
kalbų yra šaltinis į kitų tautų 
literatūrą, kurioj sukrautas yra 
didysis protas, tobulumas, mo- 
IchIam it- tiulio. Kus tttili ■vticlin- 
lis apšviestu, jei jis nėra susi
pažinęs su veikalais žymių Vo-

Kitas dalykas, ne kiekvienoj 
teritorijoj, kur didžiuma žmo
nių yra vienos padermės, ran
dasi visos tinkamos aplinkybės 
vedimui neprigulmingo gyveni
mo. I uostai, žalia medžiaga, 
industrijos įrankiai, intelektua- 
lės jiegos ir kitkas turi maišytis. 
Noromia-nenoromis, prisieina 
turelių daug ryšių su kaimyniš
kom šalim- Ryšiai su svetimom 
šalim neretai lieka tokie, kad su, 
nku butų palėmyl, jog reikalai 
eina tarp svetimų dviejų šalių, 
jei ne miestai, rubežiai ir privi
legijos. salljs, kaip šiandien 
jos stovi, turi, rubežius ir kovas 
už rubežius ne tiek dėl tautinių 
ypatybių, kiek dėl komercijinių 
reikalų. Kol pasaulyj viešpatau 
ja kapitalizmas kitaip bul nega
li. Nestebėtina, kad visų tautų 
buržuazija, gindama savo in
teresus, reikalauja neprigulmy- 
bes savo šaliai, nors keblumų 
butų ir labai daug. Mat gavi
mas neprigtdmybės duoda, pav. 
žinomą žemės plotų, apgintą 
nuo svetimos komercijos, taigi 
tautiški (savo šalies) kapitalis
tai turi progos kibti. Jie su pa
sišventimu ir kares gatavi ves
ti už savo šalies rubežius.

h* dabartinė proponuojamo- 
ji neprigulmybę daugelio mažų 
hmlu. kuomet jos saiminu ir pfe- 
rįuu gyventų susi jungusios fe- 

deralyviais ryšiais su didelėm

kreips domą į vietos bendrą vei
kimą ir savo narių apgynimą 
nuo gelžkclių, pakuojamųjų fir
mų ir kilų didžiųjų biznių spau
dimo. šitie ūkininkai bus kle- 
sasužiniais prieš didžiąsias kor
poracijas, bet pas- juos bus sa
vininkų klesos psichologija.

2. Amerikos amatų unijinis 
judėjimas pamažu persimainis 
į pramoninio unijizmo judėji
mą. Jo nugarkauliu bus aug- 
šlai išlavintieji darbininkai. Jų 
uždaviniu bus kontroliuoti dar
bą. šitas judėjimas virs klesa 
sužinum.

3. Paprastųjų amalų narių 
amatinis judėjimas, įskaitant 
vyrus ir moteris, kurie senai lai
kosi politikos, kad amatinei u-

kietijos, Franoijoe ir Anglijos j šulini, .prives prie daugelio ma- 
aulorių? Ar mažai protiško tur- žesmų ar didesnių karių, ku
to Hali jos literatūroj? Argi an- riom nebus galo, kol tik išnyks

jo keletą sakinių iš mano korc- 
jp.'iidcnci.ios, raitos "Laisvei” 
(kuri, žinoma, netilpo) būtent: 
"Kada jis st'.u/icnys su Bmijos 
bolševikais, ebieagietis Grigai
tis atsakė: "Aš, kaipo vienas 
žmogus, negaliu susivienyti. 
Kuomet Amerikos Socialistų 
Partija susivienys, tuomet ir aš 
drauge susivienysiu; arba, jei
gu Rusijos bolševikai įstos į 
antrąjį Internacionalą, prie 
rio priguli ir A. S. Partija, 
savo minčių išsižadėti ir 
spiaūdyti, kurias skelbiu 
penkioliką melų, negaliu",
kartojęs šiuos sakinius d. V. P. 
suko: "Ir štai, iš šio jo pasaky
mo tūli (suprask, aš A. B. Varg
šas,) lengvatikiai jau daro išve
dimus, kad Grigaitis nėra prie
šingas bolševikams, kad jis su
tinka su jais taikytis. Tuo tar
pu nei kiek nepažvelgia giliau į

Bet 
ap- 
per
Pa

* * A
Antrą valandą 

pat svetainėje buvo Tėvynes My
lėtojų Pašaipiuos Draugijos 
susirinkimas. Užbaigus drau
gijos reikalus buvo pakelta 
klausimas kas dėl rašymosi po 
žinomąja klerikalų-tau liniukų 
peticija, reikalaujančia pripaži
nti Smetoninę Lietuvos valdžią 
ir 11. Pasitarus, apsvarsčius tą 
klausiimą gerai’vienbalsiai nu
tarta, kad nū vienas draugijos 
narys nusirašytų po ta rezoliu
cija.

Toliau nutarta prisidėti prie 
LDLD. kitaip - pnuukot 20 
dolerių išleidimui naujojo stam
baus leidinio. Tai pagirtinas

po pietų toje

’Pivmliausia lluriu

mus, kaip kad, kas mano. Jau 
bus daugiau kaip dvylika melų, 
kaip nusikračiau tikėjimo, ir 
nuo to laiko netikiu nei d- Gri
gaičiui, nė d. V. P., ne kam ki
tam. Ir nelikusiu! Bet aš visuo-

girsti visų žmonių, kaip mąs- 
kurie apima vielų ir Įančlių, nuomones. Ir, kad tas 

į nuomones sudėjus krūvon ii;

sudnris nugarkaulį "Darbo Par
tijos." Jie atkreips savo domą 
pirmiausiai į luojautinius reika
lavimus,
nacionalių pramonių visuome- 
ninimą. Šitoji grupė bus klesasti- j padarius iš jų išvedimą.

V .įtiktai visaįmsiškaii žiūrint į da- 
, ipa- tykus galima padaryti aiškų ir 

teisingą išvedimą.

Dellogi aprašydamas d. Gri
gaičio pr kalbą ir pažymėjau lą

žini.
4. Algapelnių mažuma 

žas ūkininkų skaitlius ir profe
sinių klesų atstovų dalis suda
ria revoliucinę politikos partiją, 
kurios tikslu yra tarptautinis

nių didžiuma niekuomet nepri- 
klausis šilai partijai iki tikroji 
revoliucija neįvyks. Šilą parti
ja visų pirmiausia bus švietimo 
nešėja ir pašvęs savo energiją 
labiausiai išlaikymui idealų ir 
teikimui tarptautinio darbinin

kų judėjimo normos.
5. Pereiviniai darbininkai,. prantii taip: Jeigu Amerikos So- 

žemesniųju rūšių laukų darbi- ciidistų Partija visa prisidėtų1 
ninkai ir kaikurie aršiausiai iš- prie Rusų (bolševikų, tai d- Gri-

laikraščių skaitytojai išgirsti jo 
nuomonę ir padaryti vienokį ar 
kitokį išvedimą. Tai viena, o 
antra, kalip aš gulėjau tikėli, 
kad Grigaitis nori laikytis su 
bolševikais, kadangi jis aiškiai 
pubriežė, ,i<>M snvo muiėiųi liein- 

Kifoidės? Bei as lą dalyką šli

* « *
šeštą valandą vakare ir toje 

pat svetainėje LA U. KliuJbas su
rengė j rakalbas. Kalbėjo K. 
Geležėlė. — Reikia pasakyti, 
kad čionykščiai lietuviai iki 
šiol buvo labai nepaslankus. 
Bet šį kartą, nežinia kodėl, žmo
nių buvo netikėtai daug. Tai 
naujiena. (ieležėlė kalbėjo 
dviem atvejais, pirmą kartą a- 
pie reikalingumą organizacijos, 
antrą. — kicrikalų-tautiniukų 
peticijos. Ragino nesirašyli po 
joifiis. v Blinda.

Reikalaujama Mainieriy 
ir Krovėju.

Geri namai su geru vandeniu, ir 
elektros šviesomis; pigi randa, di
dėti daržai, gera ganykla dykai, ga
lima laikyti karves, kiaules ir viš
tas.’ Geras kambarys m* valgis -:»e- 
vedusiems žmonėms.

Musą mainos dirba kasdien:). Mes 
turime abi “drift” ir “shaft” mai
nas, su 3^2 pėdų iki 4% pėdų ang- 
Hą- *.Mes nemokame transportaci|os. 
Mes turime viskų priviliojimui gerų 
vyry — geros darbo ir gyvenimo 
sųlygos, ir mes nenorime tokios 
klesos žmonių, kurie nori mokėti 
transportaeijų.

Del platesnių informacijų atsiša- 
uktie arba rašykite.

NEW RIVER C0MPANY
MACDONALD, W. VA.

Pr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigan
Avė., Roseland, 111.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 4

į 6 iki 9 vakare.

Knygynas
3238 So. Hidslcd St., Chicago

■Užlaikomu knygų krautuvę, par
duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristikų, ekonomijų, 
sociologijų, politikų, gamtos ir ki
lų mokslų; hygienų, istorijų, etnolo
giją, biografijų, kalbamokslius, po
ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodamo 
•‘Naujienas”, “Laisvę’*, “Keleivį”, 
“Kardų”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal-

Liberty Bondsus 
dalj temokėtų, bondsu.t ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 710 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room *402, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
i vai. Nedaliomis nu»> 10 iki 1.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Baile St 
Telephone Central 63V&

Vakarais H
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990
k - —  ,__________________________ - — -   “l

Dr. A. Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

25 E. Washingt<»n St., Marshall Field Annex, 18 fliorns, Suile 1827
Phone Central 3362. Valandos: K) iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. Phone ('ana! 1626
Valandos: (i iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas West 6126

SALIN SKAUSMAS!
ROCHESTER, N. Y.

Kovo 30 d. Aido choras su
rengė koncertą. Programąs bu
vo gana įvairus. Buvo dainų, 
kurias atliko Liet. Aido choras 
ir Ukrainų Soc. choras. Taipgi 
buvo muzikos gabalėlių, duetų, 
kvartetų ir H. Koncertas pavy
ko labai gerai, nes visi progra- 
me dalyvavusieji savo užduo
tis atliko labai puikiai. Publi-

Kazimieras Gugis
taf/y ir JDttro

visokius do/tuni^nius irpoptaras.

Narnų Ofisas:
3323 S. Halsted <t.

Ant trečių lubų
Tel. Drovęr 1310

Miesto Ofisas:
J?? N. Doarborn St. 

Mll-hUnlIy Btdg.
‘JeJ. Central 4411

BudaDias sveiku, darbe rasi snnų'.iinia, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butu.

Kiekvieno priederme yru saugot suve nuo ligų. Turint šalti ir Nebandant 
ji prašalint, gali išslvystyt i pavojingi) lig.). Menkimuis niksterojinins 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj ncbns prižiūrėtas.

PAIN-EXPELLER j 
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Isgvdymui šalčio krutinėję, skausmu šonose ir nuga
roje, rumutlznnf ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose I’ain-Expoller ira geriausvs.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkore. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi raiii.Expoller, po m 
tikrink ar yra 1KARA, vaisbaž-nklis ant baksiuko. VJMJ 
KITOKIU NEIMK. H.*> centai ir 65 centai už bonkuty. 
Gaunamos visose uptlckose ar tiesiog is laboratorijos.

F‘ AD* K,CHTEI< * CO” ~ 
74—so Washington 

Ncw York.

l DESTR&YS ANY 
___ ~ .. J

PtalA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
snt Dury, Lentų, Ir Stogam* Popicro

SPECIALIAI: Muleva malevojjmui siuitų išvidauR, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECKJNG CO.

8. Si.. Cfekaga. ilt
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Kaip jūsų pilvas.
Jeigu į ūsų pilvas sugadytas 

ir silpnina spėkas jus neturėtu
mėte Mopinti su kokiomis nors 
stipriomis gyduolėmis, kurios 
lik suerzintų jus.

Jus turite vartoti lengvins 
gamtiškas gyduoles, kurios už
ganėdins pilvą be jokio skaus-

I CHICAGOS
ŽINIOS::

Milijonai žmonių jau žino, 
kad geriausias daiktas nuo vi
sokių pilvo negalių suvalgyti 2 
saldainės Partola, kiekvieną 
naktį pirm eisiant gulti.

Partola i. e. šalt mėčių sal
dainiai, lenį*v$os dėl valgymo, 
kurios panaikina priežastis nc- 
virinimo, užkietėjimo dispep- 
sia, gasus pilve, skausmą vi

duriuose, etc. Jos veikia tik
rai ir lengvai nedarydamos ne
smagumų vienos nakties laike 
ir kuomet jus miegosite.

Ant rytojaus atsikelsite nau
ju žmogumi.
vyrų, moterų ir vaikų. Kiek-

Parlola geriausias draugas 
viename name visuomet turėtų

Kada Frank J. Leonard, ku
ris spėjo, kad tad gal bus jo pa
ti, kuri jį pametė, apžiūrėjęs ją 
ir pa įnirtęs galvą išėjo, ji susi
juokė sakydama: “Koks tai 
juokingas žmogus net, savo pa-

mioja vienas doleris; ' 
liai kainuoja tik $5.00 
pinigus su užsakymais 
teka Parlosa, 160 S •ond Avė-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
4ncdėlyj. Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestjs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-»a GATVĖS

Ar žmogus tu
ri dusią?

Tokioj temoj L. L. Federa
cijos 1 kp. rengia prelekciją, 

ketverge, balandžio 24 d., 
1919 m., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Prele
gentu bus studentas AL. 
MARGERIS.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Inžanga padengimui lėšų 10 
centų.

Kviečiame atsilankyti.skai 
tlingai, nes turėsit progą iš
girsti moksliškus išvadžioji
mus apie dūšios buvimą ir 
nebuvimą.

- KOMITETAS.

BPraRalbos

RENGIA L. L. FEDERACIJA
KETVERGE, Blandžia 21 d- MILDOS Svet., 3142 So. Halsted St.

Kalbės kun. M. X. Mockus apie tikėjimo dalykus.
Visus kviečiame atsilankyti i šias svarbias prakalbas, 

nes jos bus paskutinės šioje vietoje, kadangi Mockus ap-

Pradžia 7:30 v. v. Inžanga padengimui lėšų 15c.
KOMITETAS.

MADISON PRIE HALSTED STREET
— BURLESQUE —

THE BEST SH()W IN T0WN Kasdien du syk 2:15—8:11
WITII FBANK HUNTEB Kainos 25c. Iki 75c.
Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
t larninkais, Ketvergius ir 
Subatomis 9—9.

.1. G. SACKHEIM & CO.
1335 MIIAVAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sis.

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Teatrą Krutamu Paveikslų pirmos klesos pade- i 
jime. Neša apie $100.00 čysto pelno į savaitę. 
Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už 
dyką. Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėti 
gerą pelną. Atsišaukite

S. SOKALSKIS,
29 S. La Šalie, Room 336, Chicago, III.

I

bU v

laa Vibų ilgų
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. t

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškuppri- 
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo viena 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas. v

y

i

W. M. LAWHON, M. D.
219 STBįearbom St. (Priei patą). Chicago, III.

kar buvo arčiau prie mirties, 
negu užvakar, bet vis nesisako 
kas ji. Ji tartum buvo užganė
dinta, šypsojosi ir kalbėjo ret
karčiais.

NEŽINOMA MOTERIS ARTI 
MIRTIES.

Nežinoma moteris, gulėdama

■i

bus tokia “snnitna”, kaip jus manote, ųes ji 
bus su (luinomis ir šokiais, kuriuos atliks “bi- 
rntiečlai”. , ,

Belo, gerai isitėmykite, kad po “Pabaigai 
Svieto” bus ytin gera muzikalė dalis kaip tai: 
duetai, kvartetai, trio, solo ir tt. ,‘Birutč‘s’ 
moterų, vyrų ir mišrus chorai padainuos daug 
naujų, gražių dainų.

PO I’ROGRAMO — ŠOKIAI
Kviečia visus — “ BIRUTE”.

BIRUTE ’ Pabaiga Svieto
Nedėliojo, Balandžio 27, 1919 

C. S. F1. S. Svet. 
1126 W. 18-th St.

Pradžia 8-tų valandų vakare 
Vadovauja p-nas ST. ŠIMKUS. 

Taip Artinasi “Pabaiga Svieto”!
Bet nenusiminkite. Ta “Pabaiga Svieto” ne-

Taippat buvo įvestas 12 me
tų vaikutis, kuris savo “pra- 
puolusios mamps” j,ieškojo. 
Tam išėjus ji pasakė: “Vargšas 
vaikelis”. ,

Nors slaugai sako nematą jo
kios permainos jos padėjime, 
bet gydytojas tvirtina, kad ji

Atidarymas Naujo

(ikrai mirs.

KITA MERGINA PAĖMUSI 
NUODŲ LIGONINĖJ.

Policija vakar užtiko kitą 
slėpiningą moterį. Ji gtdi bri- 
deAvellio ligoninėj arti mirties 
nuo iodinos nuodų. Ji nesisu
ko kas ji tokia, laukia mirties 
ir keikia nĄ'rginos padėjimą di
deliame mieste.

Ją rado seržantas Wm. Bren- 
nan ties 35-ta ir Wallace gt« Ji 
u įrodė jam nusiminusia ir jis, 
nudėjęs temyli ją, 
įamatė, kad ji kaž ką iš bonku- 
ės išgėrė. ‘Tąsyk jis priėjo prie 
os, ir pamatė, kad ji paėmė 

nuodų.
Ji yra apie 22 melų amžiaus, 

vadinasi Margaret Harris, gyve
nusi 4312 Knox Avė., bet apie 
savo gimtines ji sako tik:

aš negaliu, aš nepasakysiu.”
Kada pas ją ėmė klausti prie

žasties jos nuodijimosi, ji pa-

‘‘O jus vyrAi, juoksitės iš ma
nęs. Bet aš esu mergina dide
liame mieste. Aš buvau pati 
viena. Aš negaliu rasti darbo. 
Juokinga čia. Nei vienas nėra 
tau draugu. Jie trypia, stumia 
tave; jie niekad gero žodžio ne
pasako.

‘‘Nekuriu vyrai kalba malo
niai, bet aš tuoj pamatau jų tik
slą. Jie visi bando paliuosuoti 
tave nuo tavo gero vardo.”

pasveikti.

INFLUENZINĖ JULIJA” IR 
JOS TARIAMAS GROBIS 

TEISME.

Julija sakėsi esanti slaugyto
ja ir influenzai pradėjus siaus
ti, ji aj>siėnij5 turtingas ponias 
slaugyti. Bet Julijos ligonės
pasigedo daiktų, jai jų namus 
aplaidus.
pašaukia tiesini pas teisėją Kur
simą. Pas jį sunešta ir visi Ju
lijos kambaryj rasti daiktai, 
tarp kurių josios buvusioji li
gonė, žiponė Mabel C. Wilker- 
son (224 So. Euclid avė., Oak

Dabar dėlei to ji yra

suknes, vienus vilagus, du sve
telius, laikrodėlį, skrybėlę, du 
sijonu, dvi sudėtines apatines 
eiles,'4 vakarines šlcbes, 3 mar
škinius ir pundą kojinių.

Jos advokatas Chas. C. Wil- 
liams žada ją teisinti šulo sto
ka pas ją galvoj.

VALSTIJOS SENATAS UžGY- 
RĖ PROJEKTĄ PRIEŠ MOKI

NIMĄ SVETIMOJ KALBOJ. 
Valstijos [senatas Sprtingfiel- 

dovakar užgyrė senatoriaus Je- 
weirio projektą, draudžiantį 
mokinti vaikus mokylų skyriuo 
se svetima kalba, priginalis 
projektas draudė mokinimą sve 
tintos kalbos, bet paskui jis pa
taisyta ir dabartinėj formoj 
draudžia mokinimą svetima 
kalba viešųjų mokyklų ir priva
tinių bei parapijinių mokyklų 
skyriuose.

A

Lietuviško Daržo
.............................—..=T i   r IB

LYONS, ILLINOIS

Labai parankus dek piknikų ir šeimyniškų 
išvažiavimų.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
įvyks

Sub„ Balandžio-April 26,1919
Puiki vakarienė dėl visų atsilankiusių VELTUI.

Gricž puiki niuzykč.

Su visais reikalais kreipkitės pas J. švabas, 39lh and Haas avė., 
vienas blokas i rytus nuo černausko daržo.

Courtney, Pa
A. P. L. A. 11 kuopa rengia

VAKARIENĘ
------------------- kuri atsibus ------ ----------

Balandžio-April 26 d., 1919
D. LEKAVVIČ1OS SVETAINĖJE

Svetainė atsidarys kaip 7:30 vai. vak. Inžanga dide
liems 50c; vaikams 25c

Malonėkite visi nariai ir apielinkės lietuviai ir lie
tuvaitės atsilankyti, nes bus daug pamarginimų. 

Bus sulošta veikalas “NENORĖJAI DUONOS, TAI 
GRAUŽK PLYTAS”. Taipgi bus ir kitokių zabovų.

Tikietus galite nusipirkti iš anksto pas komisijos 
narius: B. Jackson, D. Lekawičia, W. Gamulis.

Visi Courtneyiečiai nepraleiskite to linksmaus va
karo. Užkviečia vi sus KOMITETAS.

Sergėkite savo akis

Neužsitikėldt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

AŠ turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS . 

laea 80. Ai.hl.nd Avė., ChlcBce,
Kampas 18-tos gatves 

l-čios lubos, viri Platt’o aptiekus 
Tėmykite į mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vaL ryto iki 
I vaL vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vat ryto iki 12 valandai dieną.

Parsiduoda Geri 
Namai Pigiai

2 gyvenimai po 6 kambarius 
baltos maudynės, Renda 

$384; Kaina tik... $3200.
2 gyvenimai po 6 kambarius, 

augštas ponamis. Renda į 
metus $360; Kaina $3500.

4 gyvenimai po 4 kambarius,
• Kampinis platus lotas.

Renda $540; Kaina $4000.
4 gyvenimai po 4 kambarius, 

Puikus namas. Renda į 
metus $480; Kaina $4400.

8 gyvenimai, po 4 ir 5 kamb.
Puikus namas. Renda į 
metus $960; Kaina $7500.

6 gyvenimai po 4 kambarius,
Gera vieta. Renda į metus 

'$720; Kaina....... $6500.
3 gyvenimai, po 6 ir 4 kam

barius. Gera vieta. Renda į 
metus $600; Kaina $5800.

4 gyvenimai po 4 kambarius,
Puiki vieta. Renda į me
tus $600; Kaina $5400.

2 gyvenimai, 6 ir 7 kamba
riai. Puikus namas. Renda 

$900; Kaina....$8300.
8 gyvenimai ir 2 storai, 3 lo

tai. Puiki vieta. Renda 
$2040; Kaina... $12000.

2 gyvenimai ir 2 storai. Pui
ki vieta bizniui. Renda 
$1800; Kaina....... $16000

10 gyvenimų, 2 storai. Puiki 
bizniui vieta. Renda $2800 

Kaina................. $25000.
6 gyvenimai po 4 ir 5 kamba

rius. Naujas namas; Ren
da $1080; Kaina.$14000.

3 gyvenimai po 6 ir 7 kamba
rius. Puiki vieta. Renda 
$1080; Kaina ......... $9000.

6 gyvenimai po 5 kambarius,
Gera vieta. Renda į metus
$860; Kaina........... 88000.

Šimtai kitų namų — vi
sokios rūšies; taipgi daug į- 
vairių lotų parduoda:

J. J. Hertmanowicz
3133 EMERALD AVENUE.

Parūpina paskolas ^išdir
ba visokius notarialius raš
tus; apdraudžia namus, ra
kandus, biznius, stiklus, au
tomobilius ir visokį kitą tur-

| DU. R. Blunieiithal j

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis EffsamiMuoja Dykai

Gyvenimai yra 
tąščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Afihland a v. kam p. 47 H 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

I

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
lų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
fit. netoil Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų- >7 
6—8 vakarais. Telephcne Cinai 3110 
GYVENIMAS: *412 S. Hakted Street

VALANDOS. 8-2 *T»®. tiktai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

t
J

r

* ■» ■■■

Telephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, III

BmM, 988 8. AohteBd BlvA Chleage 
TaUph»a« Baymarket M44 

DR. A. A. ROTH’
BU8A8 GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*

Speciallstaa Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visų chreaišką ilgą

Ofisas: U54 8. Halsted St, Chlcagi 
Drmr Htt

VALANDOS t 16—11 ryte: B—S 
NcdlHomU lt—11 Sfaaa.

PIRMUTINIS MILZINISKAS

PIKNIKAS
Nedėlioję, Balandžio 27 dieną, 1919 m.

GEORGE M. CHERNAUSKO DARŽE, Lyons, III. .
Pradžia 9 vai. ryto. Tęsis iki vėlai vakaro. Inžanga visiems dykai.

Bus puikus pasilinksminimo šokiai, daug paiimkcsnėj, negu dabar 
šokių vietoj. Visi svečiai galės linksmintis gražioj vietoj. Kurie nepavė
luos atvažiuoti tie bus vaišinami skania sriuba.

Visus nuoširdžiai užprašo GEORGE M. CJIERNAUSKAS.
ityrse:

Hoffman Mokykla
Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėli ANGLIŠKAI į gali

mai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių melų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 North Robey Street, Arti Milvvaukee Avenue

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytoją* ir Chirurgu
1757 W. 47 St. Chicago, I1L 

Ofiso Tel. Boulevard 166 
Rez Tel Seeley 420

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
$15 ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kuiliu pa
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
vrekotai, vertės nuo $25 .iki $85, da 
bar $5 ir auggčiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3,00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedėlioitiJs Ir va 
karais.

8. GORDON
1415 8 Halsted ati Chicago. Iii

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8141 8. Morgan SU kerti U ei 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyrišką 

Taipgi Chronišką Ligą
OFISO VALANDOS: 

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare, Ne

daliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5884.

Dr.P.G.Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 1M 18 
iš ryto Ir nuo 7 iki 9 vaL vak. 
8325 So. Halsted SU Chicago.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akaiarla 
1920 8o. Halsted SU, Chicage.

Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
kare. Tel. Canal 4867,

3 Ui IA8IĮįįįĄj U »u ■■ IIM
I

Tel. Yards 8654. AKUftERKA

Mrs.A.MIctiniewlcz
Baigus Akuierijos Ko-

Ir PhiU- 
Pasakini a- 
auja prie 

gimdyme. Duoda rodą 
riaokioM ligose mote
tais ir Morgiaoma. 
8118 So. Halsted 8tr. 

|Aat šatrą labą) 
Chleage.
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Lietuvių Rateliuose.
Laisvė --- biznieriŲ 

laikraštis.
JI VEJASI PASKUI DOLERI.

Taip sako draugas Jukelis.

Užvakar vakare p. Malinaus
ko svet. (kerte 19 ir Halsted 
gt.) LSS. 37-ta kuopa surengė 
prakalbas. Kalbėjo “garsus kal
bėtojas iš rytu,” draugas Juke
lis. Kalbėjo apie viską, ką tik 
jis galėjo apkalbėti per apie tris 
valandas laiko. Pagalios, po 

prakalbos, vieno kairiojo klau
sytojo prašomas,’ draugia* Ju
kelis kalbėjo apie tūlą Brookly
no laikraštį. Laisvę. Tas laik
raštis kiekviename savo nmne- 
ryj dabar atakuoja tariamuo
sius socialpatriotlis ir dedasi di
džiausiu lietuvių darbininkų už
tarytoju bolševikišku laikraš

čiu. O draugas Jukelis — taip
gi uolus bolševikas — užvakar 
pasakė, kad Laisvė esanti pa
prastu biznierių laikraštuku, 
kuris vejasi paskui Brooklyno 
amalgameitų dolerį. Tai pasa
kęs jisai dargi ragino draugus 
bolše vikus kovoti prieš aną Bro
oklyno biznierių laikraštį, ir 
kovot aštriai.

Visa tai sudėjo sekamai. Sa
vo kalboj draugas Jukelis stip
riai atakavo Amalgameitų uni
ją, ypač lietuvių Ainplgameitv 
organą Darbą. Darbas, pasak 
draugo Jukelio, nenorįs genera- 
lio streiko, taip kaip jo norįs jis, 
Jukelis, ir visi aidoblistai. Ta
tai po prakalbos vienas kairy
sis draugas — taip jis pats pa
sisakė — kreipėsi j draugą Ju
kelį:

lai kodėl Laisve, kuri save 
vadina kairuoju laikraščiu, ve
dančiu darbininkus tiesiu keliu 
prie išsi Ii pasavimo, o taip veid
mainiškai tyli apie negražią A- 
malgameiilij unijos bei jos vadų 
Sehlossbergų, llillmanų politi
ką? Kodėl ji save> skaitytojams 
nepasako teisybę, kaip kad elrau 
gas kalbėtojas padarė?

Draugas Jukelis klausimą iš
ris? greitai. Esą, “Laisvė, mato
te, žiuri dolerio... Brooklyno 

yra keli tūkstančiai lietuvių a- 
malgameitų. O tai reiškia, kad 
Laisve gali uždirbt dolerį — ki
tą. Jeigu ji netyteitų, tų dolerių 
ji taip ir nematytų...“ Laisvė, 
pasak draugo Jukelio, esąs ne
paliovus laikraštis, kurį nekon
troliuojanti L.S. Sąjunga, ir lo
dei jos vedėjai darą taip, kaip 
kad visi biznieriai daro. “Aš 

manau, kad prieš ją (taigi Lais
vę) reikia kovoti aštriai- Ir šitą 
turi padaryti musų draugai kai
rieji socialistai-bolševikai.” Gir
di, kaip greit Brooklyno amal- 
gameti tai bus jjertikrinti, taigi 
kaip greit jie pamatysią “taip 
veidmainišką“’ Laisvės tylėjimą, 
ji turėsianti pasirinkti vieną iš 
dviejų: “eiti su mumis ar prieš 
mus”.

Šitaip pasakojo apie' Laisvę 
draugas Jukelis, LSS. Pildomo
jo Komiteto narys, kuris pats 
yra artvmas ano laikraščio kai- 
mynas. Po prakalbos du kairie
ji draugai susiėję šnekasi:

. - Tai matai, drauge, kokie 
jie! O aš taip agitavau, kad mu
sų kuopa nupirktų keturis Šerus, 
ir nupirkę).

— Je, draugas Jukelis pasakė 
tikra tiesą, kael niekam nereikia 
tikėti... Gerai, daugiau jie mus 
neprigaus! —Reporteris-

AKTORE REIKALAUJA PER 
SKIRŲ; JOS VYRAS 

TAIPJAU.

Venita Jonės, aktorė “Oelels 
and Ends“ Irupos, gerinus žmo
ni i kaipo Venillh Gould pareika
lavo iš savo vyre) persk irų. Jos 
bylą nagrinėja teisėjas John J. 
Sullivan Augėlesniame teisme. 
Ji kaltina savo vyrą, kael jis 
blogai elgėsi su ja, buvo žiau
rus ir turėjęs reikalų su kito
mis moterimis, tarp tų su He
lena ir Flonence Nelson.

Jos vyras iš savo pusės taipgi 
kaltina ją žiaurume. Sykį ji 
šovusi j jį iš revolverio, grūmo
jusi su šriubrakčiu ir sumušu
si puolą j jo galvą.

Ji reikalauja iš vyro $3,000 
pinigais ir po $100 mėnesiui už
laikymo.

Posėdininkai -nuspręs, ar ji 
turi tą gauti, ar ne-

JUODI PLĖŠIKAI.

Vakar, apie 10 vai. ryto, du 
ne grai įėjo į Miko Pestalos mė
sinę, 1735 So. Halsted gt. Mė
sinėj nieko daugiau nebuvo, 
kaip tik jos savininkas, ir jis 
tuo tarpu skaitė už baro pini
gus. Negrai — o mat lai plė
šikų butą — pasinaudojo gera 
proga: jie pirma paprašė Pesto- 
los duot jiems svarą lašinių, o 
kael tas nusisukę) paimti palte
ly, smogė janį iš užpakalio į 
galvą, apsvaigino, pagriebė pi
nigus, kurių buvę daugiau kaip 
pustrečio šimte) dolerių, ir iš
dūmė. Veik atėję mėsinėn kos- 
tumeriai rado Pestolą gulintį 

ant žemės, apalpusį. Jį nuga-' 
be no pas l)r De Grane’, kurs jį 
atgaivino.
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Pranešimai
PRANEŠU savo draugams ir kos. 

laineriams, jog aš perkėliau savo 
šiaučių šapą i naują vietą. Todėl 
su visais reikalais kreipkitės į

Ant. Kunickis,
56tO So. Robey st., Chicago

Indiana Harbor, Ind. — LSS. 
217 kp. extra susirinkimais į- 
vyks pėtnyčioj, bal. 25 <(., 7 v. 
vakare, J. Padžiaus S-veU 3902 
Cedar st. Draugai, malonėkite' 
pribūti paskirtu laiku, nes tu
rėsime daug svarbių reikalų.

—Organizatorius.

Jaunų Liet. Am. Taut. Kliubo 
extra susirinkimas įvyks pėtny
čioj, bal. 25 d., Mildos svetainėj, 
7:30 vai. vakare. Nariai atsilan
kykite' visi ir*laiku.

—Sekretorius.

West Pullmano Liet. Pašelp. 
Kliubas rengia prakalbas nedė
lioja bal, 27 d., Lietuvių Svetai
nėje, 11946 So. Halsted st. Pra
džia 2 vai. po pietų. Įžqpga dy
kai. Kalbės d. P. Dubickas. Vi
si West pullmaniečiai nepralei
skite' los progos. —Komitetas.

Dramatiško Ratelio reguligris 
susirinkimas Įvyks ketverge, ba
landžio 24 d., Meldažio svetai
nėj. Nariai ir norintįs įstoti, pra 
šomi atsilankyti. —Valdyba.

Susiv. Liet. Soc. Dain. Am' 
1-mo Apskričio mišraus choro 
generališlkos repeticijos įvyks 
nedėlioj, bal. 27, 1 vai. po pietų, 
M. Mi ldažio sve»l'., 2212 W. 23 
PI. Visi mišrus chorai prigulin- 
tieji prie SLSDA. 1-mo Apskri
čio malonėkite' dalyvauti. Turi
me mokintis naujų SI. Šimkaus 
dainų, kurias turėsime' dainuoti 
busimame Dainihkų piknike.

— J. Urbonas, org.

Brighton I’ark. — Keistučio 
Kliubo choro repeticija įvyks 
pėtnyčioj, bal. 25 ei., 7:30 vai. 
vakari'. Dainoriai, malonėkite 
susirinkti laiku, nes subaloj 
turėsimi’ dainuoti. —P. Gura

Roseland, III. — LL. Fed. 4 
kp. susirinkimas įvyks suimtoj, 
bal. 26 d., 7:30 vai. vakare, Au
šros mokykloje, 10900 Michi- 
gan avė. Visi nariai ateikite, nes 
yra daug reikalų. —Valdyba

Mihvaukee, Wis. — LDLD. 
50 kp. rengia iškilmingą balių 
balandžio 26 d., John Bonko 
svet., 719 — įsi avė. Pradžia 
7:30 vakare. Kviečiam visus 
atsilankyti. —Komitetas.

Rockford, III. — LMPS. 5 kp. 
susirinkimas įvyks bal. 27 d., 2 
vai. po pietų, 1528 So. Main st. 
Visos narės malonėkite atšilau- 
kvti, nes yra daug svarbių rei
kalų. -Bašt. O. V.

Cicero. — LSS. 138 kp. ir jos 
mišrus choras bendromis spė
komis rengia išvažiavimą į Jef- 
ferson girią liepos 27 dieną. 
Draugijos, kurios toj pačioj die
noj ir vietoj turi surengę pana
šų išvažiavimą, maloniai prašo
mos pranešt mums nevėliau 
kaip iki bal. 30 d.- Komitetas.

Cicero. — LSS. 138 kp. eks
tra susirinkimas įvyks pėtny
čioj. bal. 25, Grigalaičio svet., 
1837 W. 14th st. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Susirinkimas šau
kiamas tikslu sutverti lenkų 
socialistų kuopas. Visi drau
gai privalo atvykti.

Org. P. Daubaras

LSS. 81 kp. lavinimosi susi
rinkimas įvyks 27 d. balandžio, 
Li uosy bes svet., 1822 Waban- 
sia avė. Prasidės lygiai kaip 
9 vai. iš ryto. Belo bus skaity
ta referatas ir šiaip įvairių kal
bėtojų. Visi nariai ir pašaliniai 
kviečiami atsilankyti.

—Komitetas.

North Sidės Lietuvių Draugi
jų sąryšio delegatų mėnesinis 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
bal. 25 d., 7:30 vai. vak., Viešo 
Knygyno svet., 1822 Wabansia 
avė. Visų draugijų delegatai 
malonėsite atsilankyti paskirtu 
laiku, nes turime pasitarti apie 
rengiamą pikniką gegužės 11 d. 
ir daugiau svarbių reikalų.

—Sekr. F. Kaziulis.

L.L. Federacija ketverge, bal. 
24 d., Mildos svet., rengia pra
kalbas. Kalbės M. X. Mockus. 
Pradžia 7:30 v.v. Kviečiam at
silankyti skaitlingai, nes bus 
paskutinė parkalba šioj apielin- 
kėj, kadangi Mockus apleidžia 
Chicagą. —Komitetas.

LSS. 37 kp. pusmėnesinis su
sirinkimas įvyks ketverge, ba
landžio 24, 7:30 vai. vakare, 
Malinauskio svet., 1843 So. Hal
sted st. Nariai malonėkite bū
tinai atsilankyti, nes yra svar
bių dalykų. - Valdyba.

LLF. 1 kp. rengia svarbią 
prelekciją balandžio 24 d., Lino 
sybės svet- 1822 Wahansia Avė- 
Prelegentas bus Al. Margeris, 
Skaitys tema: “Ar žmogus tu
ri dūšią“. Pradžia 7:30 vai. vak.

— Komitetas

Draugystės d-ro Vinco Kudir
kos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks suimtoji', balandžio 26 d., 
7:30 v. vakare, M. Meldažio sve
tainėj, 2122 W. 23rd PI. Nariai 
prašomi atsilankyt paskirtu lai
ku, nes šiame susirinkime daug 
svarbių dalykų yra svarstyti. 
Pasistengkite naujų narių atsi
vesti. - —Hašt. M. Čiurlis.
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ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Antano Slėnio, paei

na iš Kauno gu., Vilkmergės pav., 
Anykščių parap., Kiškelių sodžiaus, 
Gyveno New Yorke. Atsišaukite 

Jonas Karvelis,
318 W. 53rd st., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Ant. Stakėno, du me
tai atgal gyveno Chicagoj. Jis pats 
ar kas jį žinote .malonėkite praneš
ti.

KASTANTAS PARULSKIS 
5306 — 32nd St. Omaha, Neb.

PAJIEŠKAU trijų savo brolių: Jo
no, Antano ir Julio. Paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav.., Lukps parapijos. 
Žadavėnų sodžiaus. Meldžiu atsišau
kti arba-kas žinote pranešti.

PETRONftLR BRAZIUTE
381 — 23rd St., Delroit, Mieli.

PAJIEšKAU brolio Jono Turskio 
Lietuvos parap., Kauno gub. Girdė
jau randasi Chicago. Mieli parapijų, 
nai meldžiu pranešti kas žinote bu
siu labai dėkingas.

J. TURSKIS
1027 Chicago Avė., Evanslon, Chgo.

PAJIEšKAU savo dėdės Jono Ža
gulio. Paeina iš Kauno gub., XVilk- 
mergės pav., Pirmiau gyveno Kana
doj; jis pats ar kas žinote malonėki
te pranešti.

ANT. AMBRAZAS 
830 E. 89th PI. Burnsidc, Ui.
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PAJIEšKAU savo pačios po vardu 
Petronėlė Gūdis, kuri mane apleido 
balandžio H dieną. Ji išsivežė du 
vaiku — vaiką ir mergaitę. Genovai
tė turi 6 nųdus ir 8 mėnesius, o vai
kas Rudalfs 4 metų ir 6 mėnesių. 
Abudu šviesių plaukų. Petronėlės 

Gūdis tamsus plaukai ir mėlynos a- 
kjs, aukščio turi 5 pėdas ir I colius. 
'Taigi prašome pagrjšti atgal, ar kas 
praneš gaus $15.00 nagrados.

SAM GŪDIS, 
615 Vandelia St., (’ollinsville, III.

JIEŽKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU švaraus kambario 

vienam vaikinui West Side apielin- 
kėje arba apie 18 gatve. Gerai butų 
kad šeimininkė gamintu namie val
gyli arba be valgio. Kas turite tokj 
kambarį praneškite greitai j Nau
jienų ofisą, 1739 So. Halsted. St., 
A. Wm.

Maža šeimyna pajieško kambarių 
nuo I arba 6 flatų nepigesnių kaip 
18 dolerių nebrangesnių kaip 25 do
leriu beskirtumo kokioje apielinkė- 
je bile Chicagoj. Kas turite tokj fialą 
prašom parnešti pirmiaus Balandžio 
20, 1730 So. Union Avė., M., Povilai
tis.

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA^keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę su žmonėmis il
tini daug pažjslamų, visi galės pa
dvigubint savo algą nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY L AND & IN VEST. CO. 
3301 So. Halsted St.. Chicago, III.

REIKALINGA šeimyninkė prie 
mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

OREMUS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Halsted St.. Chicago, III.

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. -Turi kalbėti lenkiškai ir lietu
viškai. Pastovus darbas. Gera mo
kestis.
4401 So. Richmond St., Chicago, III.

REIKALINGA vyru ant burdo su 
valgiu į Lietuvišką Hotclį, gera vie
la dėl pakeleivių pernakvot.

Lietuviškas Kotelis, \
1606 So Halsted st., Chicago

REIKALINGA kriaučių prie mo
teriško kostumeriško darbo. Mokes
tis nuo $25 iki $30 Į savaitę. Atsi
šaukite greit.
3145 So. Wells st., 1 blokas j vaka
rus nuo Wentworth Avė., Tol. Yards 
2263.

REIKALINGA Prityrusiu moterų 
prie tvarkymo naujų vilnonių atkar
pų. Taipgi galima ir mokyties. Gera 
mokestis. Pastovus darbas.

S. POLAKOFF, 
941 West 12th St., Chicago.

REIKALINGA — audėjų nrie ran
kinių staklių. Mokame aukščiausią 
mokesti mieste. Pastovus darbas, vi
są metą.

OLSON RUG CO., 
1508 W. Monroe St-, Chicago.

REIKIA moteries rinkti skudurus. 
ATLAS RAG CO.,

910 So. Canal St., Chicago.

REIKIA moters rinkt skudurus j 
junk shop.

J BARON
1404 Bhie Island Avė, Chicago.

R’ IKALINGAS geras barzdasku- 
•is, Gera mokestis, trumuos valandos 
N^dėliomis nereikia dirbti, smagus 
miestas vasara' gyventi. Atsišaukite 

M. I<AR<5IAUSI<IS
611 E. L. Ilighvvąy St., Dekalb, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA patyrusio langų plovėjų, 

CHICAGO WINI)OW CLEANNING 
('(),, 62 \V. Washington SI., Ruoni 2, 
Chicago,

REIKIA MOTERŲ dirbt sami pa- 
pering ant mažų rakandų.

GLASS NOVELTY CO..
1500 Rlue Island Avė. , Chicago.

REIKALINGA vyrų dėl sandpopic- 
rinvlmo prie geležies darbo Pasto
vus darbas, gera mokėsi1 i.

LA M R. J AT CO., 
2334 West Kinzie St., Chicago

R1JKALINGAS Ručeris greilu lai
ku; darbas pastovus, mokestis gera. 
Atsišaukite tuojaus

J. SEIBUTIS,
732 XV. 191h SI, Chicago, l’l.

Tel. (amai 5821.

REIKALINGAS kriaiičius prie mo 
teriškų kaulų ir S(»jonų. Pastovus 
darbas, gera mokestis. Atsišaukite

J. SVILONV
1765 Ogden Avė,, t Chicago

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai .veži

mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių extra vienienai ir II. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
St. Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser 
nė labai pigiai. Riznis išdirbtas per 
daug metų. Cash, nėra nė knygučių. 
Galima su mažai pinigų varyti biz
nį. Ručernė gražioj vietoj; žmonių 
tirštai apgyventa visokių tautų. Ar
ti nėra bučernių. Nepraleiskite ši
tos progos. Ateikite ir pamatykite 
už pamatymą niekas nekaštuos. 
Kreipkitės po numeriu 2001 X\r. 20th 
SI., J. M.

PARSIDUODA Grosernė geroj 
vietoj. Riznis išdirbtas per 5 metus. 
Priežastis pardavimo savininkas ei
na i kitą bizni.
524 XV. 33rd St., Chicago, III.

PARSIDUODA geroj vietoj saldai
niu knmluvė, lietuvių apgyventoj 
vietoj. Riznis išdirbtas gerai. Savi
ninkas eina ’ kita bizni. Atsišaukite:

JOHN JASINSKAS
3302 So. Halsted St-, Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 7 sėdynių automo

bilius; viskas gerame padėjime, 
self starter, XXrhite Co. išdirbystės. 
Kas tokio karo esate reikalingi, 

Frank žiekus, 
kreipkitės nuo 6 vai. vakare prie 
2101 XX’. Coulter Stu Chicago, III

PARSIDUODA extra motorcycle. 
dum cvlinder, crystal šviesa, kaina 
$115.

Reikauskas, 
GIDO Mayiand avė. Chicago
, Tel. Blackstone 5712

PARDAVIMUI 5 sėdynių automo
bilius Fordas. Viskas gerame padė
jime. Kam reikalingas tokis karas, 
atvažiuokite ir pamatykite. Kaina 
tik $250.00

P. STAKRNAS
1838 So. Kedzii; Avė.. Chicago, III. 
Ant pirmu luini iš fronto. Gaiima 
matyli bile kada

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dubultų springsų Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. Taipgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, inie 
ganiojo gambario setas, davenport. 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singų pasiūlymą. Nepraleiskite Šių 
bargenų.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

TIKTAI ŠI MENESI
Už $55 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
'Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.

VVESTERS STORAGE CO. 
2810 XV. Harrison st.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Neda
liomis nuo 10 iki 1 vai.

STOC K'AI—šeROS. ~
MES PėRKAMė Liberty bondsus, 

mokame augščjausių mokestį. Ga
lima pigiai gauti gražnų.

MAIDEN LANE JEWELRY CO., 
1446 Milwaukee avė., Chirago

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržu. Renda labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., Chicago.

NAMAI-žEME
slIS YHA TIKRAS BARGENAS! Dvie. 
jų aukštų ir beismentas mūrinis na
mas, du šešių kambarių fialai. Kai
na $3800.00. Parnell Avė., arti 32ros 
uatvčs. Mes turime ir kitus gerus 
harpenus.

TGNATIUS CHAP and CO.
31st ir yVallace Sis.. Chicago 

Vieninteliai agentai.

PARDAVIMUI geras narna® »r san 
b’-nva* persedimo kamnas. Rendos 
*05 inOnesvje. Kaina $6000.00.
107 So. Halsted St., Chicago.

NAMALžEMfi
PARDAVIMUI gera farma 70 ak

rų arl\a galima mainyti j namą. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži vieta priein
anti prie kelio, arti prie mtrstrr*^ 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaktp 
rais nuo 6 iki 10 vai.

P. RIŠ KUS, 
2837 So. Emerald Avė., 1-mos lubos 

iš priekio

PARSIDUODA:
4207 So. Camboll, 6-6, visi page 

rinimai, geros išlygos $4100.
1922 XXr. 35th st., 6-6, 50 pėdų lo

tas $7200.
3632 Donore si., 4. ruimai, $1700.
3946 S. \Vestern avė., 6 ruimai, 

visi pagerinimai $1700.
3395 Archer Avė., 4-4, mūrinis, 

$3700.
4135 So. Campbell avė., naujas, 4-

4, elektra, vanos ir tt. $5300.
3338 So. Seeley Avė., 6-6, mari

nis $2200.
4524 So. Sawyer Avė., mūrinis, 5-

5, 30 pėdų lotas, išlygos $6200.
1938 XX’. 351h St., 5-6, mūrinis, va

nos, gesas, ir 11., išmokėta $4200.
McDon nell,

2630 XV. 38tb tSlreel., Chicago, III.

Buk pats sau bosu.
JsigĄk vieną musų 40, 80 arba 160 

akrų dobilams, bulvėms ir pieninin
kystei farmą pagarsėjusioje Laki 
aplelinkėje Vilas paviete, XViscon 
siu, lengvais išmokėjimais. Kaina 
$15.00 iki $30.00 už akrą. $200 įmo
kė! cash ant 40 akrų, $300 įmokė! 
cash ant 80 akrų; likusius pagal jū
sų išgalę.
SI YRA JŪSŲ PROGA.

Kam atidėlioti įsigyti farmą XVis- 
consine, trąšią prie kietų medžių 
žemę už abelną kainą, pagal jūsų 
pačių išmokėjimo išgalę, kur dobi
lai auga kaip žolė, ir kur bulvės 
dirvoje yra vertos daugiau, negu o- 
randžiai ant medžių Californi'joje.
NUTARKITE ŠIANDIEN.

Ypatiškas palydėjimas išvažiuo
jantiems kas utarninko ir pėtnvčios 
naktį. Aleikite pas G. F. SANBORN, 
musų atstovą Chicagoje, 908 Peop- 
les Gas Building, ir susitarkite pa
lydėti mus sekančiame musų išva
žiavime, arba telefonuokite XVabasb 
1507 dėl apsergėjimo. Rašykite lie
tuviškai. CHAS. GODLESKI, Kolo
nijos Direktorius.

SANRORN COMPANY, 
Eagle Rivcr, \Visconsin, Rox 2

PARDAVIMUI šešių ir septynių 
k.-iii barių mūrinis ir medi «s namas
M.mdyi'ė, gesas ir garage, dvi nau
jos pastogės, alley lotas, 25x125 pė
dų.

.G's. J. Walsh, Savininkas 
3C46 lėinell avė., 2ris flalrs.

Mes garsiname tik bargenus.
Puikus 3 augštų akmens priekiu 

namas su plytų šalimis, paskirta 
3 septynių kambarių flatus, elek
tros šviesos, marmuro laiptai ir j- 
ėjimas, maudynės, gesas, baltos 
palevos maudynės, ištikrųjų per vi. 
są namą įtaisjinas modemiškas. Ą- 
žtiolu nudirbta, lentynos, ugniai 
vieta ir tam panašiai. Namas ran
dasi ant įžymaus kampo i 31-mą 
•latvę arti \Vallace st. Dideli užpa
kalyj jMHČiai; augšlas apalnamis—, 
kaina liktai $11,500.00. Padarysime 
nebrangias sąlygas.

if.-iialius Chap. and Ca.
31st and XXrallace Sts., X/i<,n:i.»l i'iai 
i geniai.

ESTRA 1
LOTAI $225.00 UP.
30 pėdų lotai prie ais Marguette 

Parką, prie pal lietuviško klioto- 
iaus ir 71 st. Viena gražiausių vie

tų ant South Side.
Turiu daug namų ir bungalovvs ant 

pardavimo pigiai. Matykite mus 
pirm negu pirksite.

Masu lis and O Reilly
N. XX’. Corn'er 63rd st., ir kedzie

PARSIDUODA GERA FARMA
WISCONSIN VALSTIJOJE .

67 akrai geros ir derlingos žemės 
ant kurios viskas gerai auga prie 
pat upės, viena myie nuo miesto 
ir netoli vaikams mokykla; 6 kamba
rių namas su pamūrytu apatnamiu, 
su kitais reikalingais budinkais, su 
reikalingomis farmai mašinomis ir 
kitais Įrankiais; 8 melžiamos karvės, 
1 veršis, 2 geri arkliai, 27 vištos; 8 a- 
krai jau užsėti su rugiais, kaina 
$6500, reikia įmokėti $3500, likusius 

ant išmokėjimo pagal sutarimo. 
Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO.,
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA GERAS TRIJŲ AU- 
GŠTŲ MŪRINIS namas po 6 kamba
rius su gasu, maudynėmis ir kitais 
parankumais; namas randasi ant 

Rridgeporto lietuvių apielinkčje. 
Kaina $5500. pusę reikia įmokėti, 
likusius rendos išmokės; galima pri
imti lotą kaipo dalį įmokėjimo. At
sišauki le pas

A. GRIGAS & CO., 
3111 So. Halsted St., Chicago, UI.

RETAI ATSITINKANTIS 
BARGENAS!

Savininkas turi farmą ir vra pri
verstas parduoti greitai ir pigiai 

savo beveik naują penkių pagyveni
mu namą su gasu, elektra, maudy
nėmis ir kitais narankumais; namas 
randasi Cicero lietuvių apielinkčje, 
neša geras rendas ir yra visados iš- 
rendavotas. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO.,
3114 So. Halsted St., Chicago, III,

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chl- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai Ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shecl Metai Worka
2106 W, 24th St Tel Canal 4802

NAMAI-žEMĖ
PARDAVIMUI 2 uiigSlu naujas 

paskučiausios mados mūrinis na
mas ir vieno augšto naujas medinis 
namas. Abiejuose sankrovos prie
kyje. Parduosiu abu arba pavieniui 
pigiai. Naujoje lietuvių apgyven
toje apielinkėje. Pasimatykite su 
savininku ant vietos.

LOUIS EREL, 
2659 West 48rd st., Chicago
PARDAVIMUI:

Du lotai, 4142 So. VVeslern avė., 
kaina $550, ir 4143 Artesian avė., 
kaina $250, PIRK DARAH!

McDonnelI, 
2630 W. 38lh Street., Chicago, III.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų tuli
kus namas; priežastis pardavimo — 
iavininko mirtis. Atsišaukite 
3346 S. Halsted st.. Chicago

Aš SAVININKAS ŠITO GURI)~ a - 
mo labai pigiai atiduo ta, t pagyve
nimų po 4 kambarius, medinis gv- 
•oj apielinkėj su 7 pėdų augštu < c- 
inenlu beizmenlu irgi giirage su vi
sokiais Įtaisymais. Kaina $3250.

J. KRII’AS,x\
319 XX’. 51 si Place., Cnicago. 

šalę X\’entworth So. 51 St.

PARDAVIMUI pigiai namas ir lo
tas.
3348 So. Hoynp Avė., Chicago.

PARSIDUODA du namai ant vieno 
loto vienas mūrinis, kitas medinis. 
Per abudu namu yra 18 rūmų. Ren
dos neša į mėnesį 53 dol. Parsiduo.

la už $3,700. Namas randasi netoli 
šy. Jurgio bažnyčios. Tie namai tu
ri būt parduoti Į trumpą laiką. Atsi
šaukite pas

C. SUROMSKI
3346 So. Halsted St., Chicago.

MOKYKLOS
REIIKALINGAVYRŲ IR"m^^ 
MOKYTIS LABORATORIJOS DEN- 
TISTERIJOS ARBA ASSISTENTŲ 

DENTISTO.
Dentisterija yra augščiausia pro

fesija ir geriausias biznio amatas. 
Didelis reikalavimas visame mies
te. Kodėl nesimokyti lengviausiu, 
greičiausiu ir pigiausiu būdu? Ne
reikalinga mokslo, labai mažai rei
kalinga anglų kalbos. INDIVIDUA
LUS instrukcijos praktiškame dar
be, išmokinamos pilnai nuo keturių 
iki dvylikos mėnesių, be mokinimos 
iš knygų; dienomis arba vakarais; 
'etigvos sąlygos; geriausi paliudiji
mai. Diplomai pripažįstama visa
me pasaulyje. Nuo 17 iki 50 melų 
amžiaus. ATSIMINKITE, kad jums 
nereikia speciatio išsilavinimo. Ne
atima laiko nuo jūsų kasdieninio 
užsiėmimo, nereikia daug pinigų, 
jus mokate besimokindami. Neati
dėliokite. Pasisekimas reikalauja 
veikimo. Uždirbk nuo $35 iki $75 | 
savaitę. Bet jus negalite to žinoti, 
kol jus neateisite ir nepersitikrini- 
šito patįs.

Musų kursas pagelbės moterims, 
sekamose klesose: 1-ma—Moterims 
dirbančioms kaipo dentistų pagel- 
bininkėms; 2-ra—Moterims dirban
čioms kaipo dentistų nursėmis; 3- 
Čia—Moterims dirbančioms denlis- 
tų ofisuose ^uipo hygienistės; 4- 
la: Moterims norinčioms dirbti vie
name iš šių iižsiėmimųv Didelis 
reikalavimas ypač kalbančių sveti
momis kalbomis. Ypatingai geras 
pasiūlymas tiems, kurie greitai at
sišauks.

Rašykite dėl katalogo arba atei
kite ypatiškai į ofisą. Mes išaiškin
sime jūsų pačių kalboje ir parody
sime visą darbą.

Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 
vai. vakare.

SCHOOL OF MECHANO 
DENTISTRY

802 West Madison St., 2-ras augštas 
CHICAGO, ILLINOIS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells et.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininki

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus Žinovu i trumpa 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiž 
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės

Elektra varomos maftinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti ii 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
rą — bile stailės arba dydžio, i* bi 
le madų knvgos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kas nieką, Perditinia
118 N. Ea Saite gat.. prie* City Hali

Atsišaukit ant 4-to auglto.


