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Jauty lyga galutinai
Prieš

Karštligė siaučia Lenkijoj
Kaizeris bus teisiamas

Ant “papravkos,

NUC

Vagia automobilius

Sudegė 2,000 namų

Teisi

Už koziras

VĖL POLICIJA UŽPUOLĖ 
LAWRENCE STREIKIERIUS

Jie bus paliuosuoti tik Vokieti 
jai atbudavojant Francijų.

torius Lansing nuolatos prieši 
uosi kokiam-nors bandymui pa 
statyti kaizerį prięš internacio 
nulį tribunolų.

kareiviu, kuriuos išklausyti mi 
nistcris atsisakė.

VOKIEČIŲ TAIKOS DELEGA 
CIJA JAU VERSAILLES.

NEW YORK, bal. 28. — Ke
turi jurininkai šįryt prigėrė S. 
Valstijų naikintojo Bell valčiai 
susidūrus su laivu Henley.

FINŲ BALTOJI GVARDIJA 
VERŽIASI RUSIJON.

True translntion filed with llie post- 
innster nt Chicago, III. April 29, 1919 
as required by the nei of Oct. 0,1917
NEPALIUOSUOS VOKIEČIŲ. 
BELAISVIŲ IR PO TAIKOS.

Streikas Silezijoj 
t 

plėtojasi.

kad bolševikų torpedi 
laivų eskadra Latinonpol 

negalėjo pasprukti dėlei le

True IrnnslnHon filed wilb Ihe pnst- 
master at Chicago, III. April 29, 1919 
as ic«|t:ircd by Ihe ari of Oct. G. 1917

ANGLIAKASIŲ VADOVAS 
KAMANTINĖS DIDŽPONIUS.

Be didžiųjų valstybių, lygos ta 
rybą sudarys Belgija, Grai

kija, Brazilija ir 
Ispanija.

LONDONAS, bal. 28
Anglijos salų valdžių dabar sto
vi problemų kaip demobilizuo
ti naujų armijų jos rubežiuose,
— armijų virš miliono žmonių
— armijų bedarbių.

8 valstybės nebus priimtos lygon kol “ne 
pasitaisys". 5 valstybės teis kaizerį

V^sĮvbda^epantamento pa- 
sjkclbinufcl šio nutarimo buvo 
priimtas čia abelnai su nuoste- 
ba, kadangi buvo žinoma, jog 
komisijos pirmininkas, sekre-

Spartakai sumušti 
Bremene.

True *ran«lnfion filed with Ihe post 
mastei' at Chicago, III. .April 29. 191! 
us required by the act of Oct. 6, Itt*
TAIKOS KONGRESAS PRIĖ

MĖ TAUTŲ LYGOS 
SANTARVĘ.

Trečia kolumna eina vakarų 
link pusiaukelėj tarpe tų dvie
ju spėkų ir pasiekė Saropul ant 
Ktmia upės. Tuo upeliu gali 
plaukioti laivai ir jis įpuola į 
Volgų ir išplaukus ledams, ku
rie jau lūžta, suteiks lengvų ke- 

kuris mato-

Paėmė Olonec ir Loti 
nanpolto.

HELSIGFORS, bal. 28. —Na- 
cionalis susirinkimas tilpo suda
rytas Olonece, 110 mylių į šiaur 
ryčius nuo Petrogrado, kur fi
nai išvijo bolševikus. Miestas 
tapęs paimtas liuosnorių karei-

Kasyklų savininkai — perai bus 
pašaukti tyrinėjimui.

Tinę translntion filed vsilli ihe post- 
master at Chicago, III. April 2!), 1919 
as re<|uired by Ihe act of Oct. G, 1917

22 ŽMONĖS ŽUVO ANT 
LAIVO.

Kolčiakas stumia bolševikus 
trijose vietose

VVASHINGTON, bal. 27.
Amerikos Raudonasis Kryžius 
gavo žinių nuo savo komisijoj 
Lenkijoj, kad 10,000 lenkų kas 
savaitę miršta nuo karšligės ii 
tas skaičius gali padidėti, je: 
nebus padaryta tinkamų žings
nių. sustabdymui tos ligos.

BERLINAS, bal. 27 
mas menamų užmušėjų Dr. 
Kari Liebknęcht ir Rožės Lux- 
emburg tapo paskirtas ketverge, 
gegužės 8 d. sename Moabit kri
minaliame teisme.
10,000 markių atlyginimo tapo 
pasiūlyta už areštavimų užmu
šėjo Saksonijos valdžios karės 
ministerio Neuring, kuris liko 
užmuštas Dresdene bal. 12 d. 
laike demonstradjjos įŠjirdusių

True fianslation filed \vllh Ihe po*d- 
masler at Chicago, III. April 29, 1919 
is rctpiircd by the acl of Oi t. G, 1917

MILIONAS BEDARBIŲ 
ANGLIJOJ.

BERN, bal. 26. — Padėjimas 
Rusijos boilševikų kareivių ()- 
dessoje pasidarė kritišku išprie- 
žasties ukrainiečių paėmimo 
Boguslov. Ukrainiečiai Kaipgi 
paėmė geležinkelio linijų iš Ki
jevo vakariop į Konotop, gra
sindami bolševikų pasitrauki

mo linijai iš Odessos apygar-

PASSAIC, N. J. — Penki kin
tamųjų paveikslų įteafrų savi
ninkai liko nuteisti už peržen
gimų “mėlinųjų įstatymų,” iš
leistų 1798 m. ir kurie netik už
daro nedėldieniais visus biznius, 
bet veik uždraudžia žmonėms 
vaigščioti gatvėmis.

Teis Luxemburg ir Liebknechtt 
užmušėjus.

mai, jra siekiniu vidurinės ko 
luinuos.

True translntion filed with Ihe post- 
mnster at Chicago, III. April 29. 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917

KETURI JURININKAI 
PRIGĖRĖ.

NAUJIENOS
1739 S. Hateted Street, Chicago, Illinoti 

Telephona Canal 1SM M

Giedra šiandie; naktį ir ryto 
galbūt nepastovus; nedidele 
permaina temperatūroj.

Saulė teka S 
si 7:46 valandų

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephona Onai 1506

True translntion filed \vith tl»<» post- 
niaster at Chicago, III. April 29, 1919 
as i-eqiiired by Ine acl of Oct. G. 1917
BLOGAS BOLŠEVIKŲ PADĖ

JIMAS ODESSOJE.

Anglijos anglakasių vadas kamantinės 
didžponius

Iš Holandijos bus pareikalauta 
išduoti kaizerį.

PARYŽIUS, bal. 28. — Tary
ba penkių, kaip sako La Liberte, 
savo susirinkime subatoj suta
rė, kad vokiečiai karės belais
viai turi būti paliuosuoti po pa
sirašymui po taika. Belaisviai 
bus paliuosuojami laipsniškai, 
kaip Vokietija priisdės prie pa
žymėto sutartyj konstrukci
jos darbo Ir -proporcijoj itam 
prisidėjimui.

ZURICH, bal. 28. — ,Anti-ko- 
munistinis sukilimas Fueles 
Vengrijoj, arti Sopron (Oden- 
burg), į vakarus nuo Budapeš
to prasidėjo bal. 10 d. ir užsi
baigė keletu dienų vėliau sušau- 
dimu kunigu ir nuteisimu kalė
jimai! 15 kitu apkaltintų daly
vavime sukilime.

LONDONAS, bal. 28. — Spar
takų spėkos vakar bandė nuver
sti Bremeno valdžių, bet liko su
mušti po smarkaus mūšio gat
vėse! Revolveriai ir rankinės 
granatos buvo liuosai vartoja
mos mūšyje.

GENEVA, bal. 28. — Šveica
rijos federacijos prezidentas 
Gustave Ador gavo skubų pa
šaukimų j taikos konferencijų 
Paryžiuje ir išvažiavo j Paryžių 
nedėlios naktį. Vietos laikraš
čiai rašo, kad jį pakvietė talki
ninkai būti arbitratorium Ad- 
riatiko klausime.

True tninslation filed wilh Ihe post- 
inasler at Chicago, III. April 29. 1919 
as reųuired Byihe acl of Oct. G, 1917
šaukia Šveicarijos prezidentų 

arbitruoti Italijos 
reikalams.

True translntion filed with Ihe post 
master at Chicago, III, April 29, 191! 
as required by the acl of Oct. G. 191’
10,000 LENKŲ MIRŠTA 

KARŠTLIGĖS KAS
SAVAITĘ.

Ukrainos presos biuras gavo 
žinių iš Stanislavo, kad iš prie
žasties ukrainiečių pasisekimo 
Kijevo apygardoj, bolševikų ka
reiviai pasiduoda dideliame ,skai 
čiuje. True translntion filed with Ihe post 

master at Chicago, III. April 29, 191! 
as required by the act of Oct. G,191’

KOLČIAKO GAUJOS VER
ŽIASI PRIEKYN.

True translntion filed wi h Ihe post- 
nuister at Chicago, III. April 29, 1919 
as » equired by the act of Oct. 6,1917

BURLESONAS SUGRĄŽINS 
SAVININKAMS VIELAS.

True translntion filed with Ihe post- 
master at Chicago, UI. April 29, 1919 
a 4 required by the acl of Del. G. 1911
Leninas-Trockis — vienatinė 

Rusijos viltis.

BERLINAS, bal. 28. — Vossi- 
sclie Zeitung gavo žinių iš Glei- 
witz, kad streiko judėjimas au- 
gštesnėj dalyj Silezijos pas pas
markėjo. Generalis streikas 
siaučia Gleiwitz ir apielinkėj ir 
augšt. Silezijos elektros jiegos 
stotįs liko uždarytos. Visa da
lis yra be elektros ir geležies 
priemonė labai paliesta, o dau
gely) dirbtuvių darbas visai ap
sistojo. Streiko judėjimas esąs 
stiprus tarp geležinkelių darbi
ninku. '

CHICAGO. — Busi jos viena
tine viltis išganymo guli bolše
vikų partijoj Taip vakar pa
sakė Citv kliubui Amerikos fab
rikantų atstovas A. E. Reinke, 
m senai sugrįžęs iš Rusijos. “Jei 
palikus viena, “sakė jis, ''Rusi
ja išsidirbs pastovių valdžių su
lig l>olševizm<: tvarka. Leninas 
ir Trockis yra nuoširdus ir drą
sus vadovai, nors jų idealai iš
rodo klaidingi mums. Jie 'ir 
bolševikų partija išgelbės Rusi
ją ir jei jie negalės įvykinti sa
vo dabartinių radikalių idealų, 
jie turi užtektinai proto kad pa
keitus juos.”

CROSBY, Minu. — Herma n 
Heikkila yra lavoninėj. Prieš 
mirsiant jis apkaltino tris žmo
nes, kad jie jį sumušė ir nume
tė nuo laiptų ginčuose už kozi
ras. lionę i Simbirskų

Laikraščiai praneša, kad finų 
liuosnoriai subatoj paėmė Leti- 
nanpolto miestelį prie Baltųjų 
jurų. Miestelis yra svarbia 
strategiška vieta ir yra susijun
gimu daugelio kelių ir geležin
kelio tarp Petrogrado ir Mur
mansko pakraščio, kuris dabar 
yra uždarytas bolševikam. Spž- 
jama

Sekamos trylika neutralių 
valstybių tapo pakviestos patap
ti pradiniais lygos nariais.

Argentina, Čili, Kolumbija, 
Danija, Holandija, Paragvajus, 
Norvegija, 'Persija, Salvador. 
Ispanija, Švedija, Šveicarija ir 
Venezucla.

Sulig šio išdalinimo lygos na
rių Anglija turės 6 balsus, susi
dedančius iš Anglijos imperijos

Chicago, III., Utarninkas, Bal.-April 29, 1919,

BRUESSSELS, bal. 28. —An
glijos laivyno vilkėjas Hughli 
paskendo ties Nieuporl. 22 žmo
nės iš įgulos žuvo, 10 išsigelbė-

LONDONAS, bal. 28. —“Juo
dieji Septyni” vs. “Kovojantį 
Bob” išrado kaip vardai kontes- 
tantų kumštinėse, bet pirmieji 
reiškia 7 turinčius kasyklas pe
rus, o antruoju yra Robert Smi- 
llie, prezidentas angliakasių fe
deracijos.

Sulig pastarojo iniciatyva ty
rinėjanti klausimų nacionaliza
vimo kasyklų valdžios komisi
ja pasišaukė pirmuosius.

Perai pradės savo liudijimus 
itarninke, kada Srhillie, kuris 
ilstovauja komitete apie 200,- 
M)0 angliakasių, pradės savo vie, 
jų kamantinėjimų dviejų grafų, 
Iviejų markizų, dviejų earlų ir 
zieno lordo — galbūt labiausiai 
>ensavinis darbo ir kapitalo su- 
iirinkimas visoj šalies istorijoj.

Klausinės apie įplaukas.
Tie žmonės su spėka kokių jų 

turtus ir padėjimas duoda 
iiems,, bus pastatyti prieš Smil- 
'ie su naujai susidariusia spėka 
)i*ganizuotų darbininkų. Smil
tie klausinės juos apie įplaukas 
kokias jie gauna iš nuosavybių 
ir privilegijų ant anglių kasyk
lų. Tikimasi, kad jis taipgi ka
liau tinės jų ir abstrakčiuose 
klausimuose, kaip privatiškos 
inosavybės teisę ant tokių na- 
Monalių turtų, Ik^ip Ikasyldos!, 
>ųryšyj su angliakasių reikalavi- 
nu nacionalizavimo kasyklų.

Komisijos tyrinėjimai bus lai 
komi karaliaus rėdymus rūme 
'ordų bute.

Tai vra antra eilė susirin- 
kimų komisijos, kuri buvo su
daryta iš priežasties angliuką1* 
;ių grųsinimo paskelbti visuoti
nų streikų, jei jų reikalavimai 
trumpesnių balandų, didesnio 

mokesčio, pagerinimo gyveni
mo sųlygų ir nacionalizavimo 
kasyklų nebus išpildyta.

Tautų lygos sąstatas.

Lygos branduolis bus sudary
tas iš sekamų 32 šalių, kurio? 
ar vedė karę ar pertraukė dip
lomatinius ryšius su Vokietijų:

Australija, Belgija, Bolivija, 
Brazilija, Anglijos imperija, Ka
nada, Chinija, Kuba, Čecho-Slo- 
vakija, Ekvadoras, Fčancija. 
Graikija, (iuatemųla, Raiti 
Hedjaz, Hondūras, Indija, Ita
lija, Japonija, Liberija, Naujoji 
Zelandiją, Nikoragua, Pana
ma, Peru, Lenkija, Portugalija. 
Bumunija, Serbija, Šiam, Pie* 
tinę Afrika, S. Valstijos, Urug
vajus.

šalįs, kurios nėra pažymėtos, 
bet kurios turi pasitaisyti pirm 
negu bus priimtos į lygų dviem 
trečdaliais jos narių, yra:

Austrija, Bulgarija, Kosta 
Rika, Vokietija, Vengrija, Mek
sika, Rusija, Santo Domingo.

Prašalinimas Meksikos iš su
rašo pradinių narių yra reikš
mingas. Nors preznlenlas W»L 
nonas pripažino Carranzos val
džių, tuo pavyzdžiu abelnai ne- 
past'kė Europa, apart teutonų 
valstybių. Talkininkų šalįs y- 
ra nuomonės, kad Meksika tu- 
•i pasitaisyti, pirm negu ji tiks 

' tautų draugijos narius.
Kosta Rika yra pašalinta rei

kalaujant prezidentui Wilsonui, 
kuris atsisakė pripažinti dabar
tinę valdžių tuo pamatu, kad 
prezidentas Tlnoco laimėjo tų 
vietų nuvertimu senesnės vald
uos. .

WASIIINGT()N, bal. 28. — 
Teisimas buvusio Vokietijos kai 
zerio už “augščiausį nusidėji
mų prieš internacionalę dorų ir 
šveintumų sutarčių” tapo sutar
tas talkininkų ir susivienijusių 
valstybių. Iš Holandijos bus 
pareikalauta išduoti k a i- 
<crį pastatymui jį prieš teismų, 
lusidedantį iš penkių teisėjų, 
paskirtų Suv. Valstijų, Anglijos, 
Franci jos, Italijos ir Japonijos.

Valstybės departamentas šia
ndie paskelbė pašildytus įdėji
mui į taikos sutartį straipsnius 
Darėdančius apie teisimų Wil- 
bel’m II Hohenzolern ir taipgi 
reikalaujančio, kad Vokietija 
pristatytų teismui visus jos rū
biniuose esančius žmones, kalti
namus kaipo “papildžiusius ak
tus, peržengiančius karės įsta
tymus ir papročius.”

bulig specialių skanumų mo
kančiųjų bedarbės pašelpų, da
bar yra lygiai 1,7(M),684 vyrai. 
Tikrasis skaičius bedarbių yra 
kiek didesnis, kadangi yra lo
kių, kurie, sulig įstatymais, ne
gali gauti bedarbės pašelpos. 
Vien Londone ir pierytiniuose 
distriktuose yra 240,015 žmo
nių gaunančių bedarbės pašel-

True trartslalion filed \vith Ihe post- 
master at Chicago, IIIL.. April 29. 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917

Vokietijoje

YOKAUOMA, Japonija, bal. 
28. — šiandie gaisras sunaikino 
šiame mieste 2,000 namų. Gai
srų gesinti ugniagesiai atvyko 
net iš Tokio.

LAWRENCE, Mass., bal. 28. 
- - Lawrence audėjai, kurie nuo 
vasario 3 d. streikuoja už 48 vai. 
darbo savaitę šiandie vėl tapo 
užpuolli policijos. Policija šau
dė į streikierius, bet nėra užmu
štų. Trįs policįstai sužeisti ak
menimis. Keli žmonės areš- 
luot.

landų povogta 25 automobiliai. 
Tar)) pavogtų automobilių yra- 
vienas lietuvio ‘Overlandas” 
M. (i. Valasko, 373 Kensington 
Avė.

PARYŽIUS, bal. 28. — Per
mainyta tautų lygos santarvi 
ta priimta pilname laikos kon
greso pasėdyje 5:17 vai. šiandit 
po piet.

Santarvėj kali p ji priimja, 
įeina prezidento VVilsono įneši
mas, nominuojantis Sir 
Dft’iinimond iš A ngSIjos 
pirmų generalį sekretorių ir pa- 
skiriantįs Belgijai, Graikijai 
Brazilijai ir Ispanijai atstovybę 
tautų taryboje, kartu su Suv. 
Valstijomis, Anglija, Franėija, 
Italija ir Japonija.

True irenslation filed wi;h Ihe posl- 
nuister at Chicago, III, April 29, 191!) 
as requircd by the act of Oct. •», 1917

Sukilimas Vengrijoj 
numalšintas.

penkių jos
Kanados, Australijos, 

sios Zelandijos, Indijos 
VEBSAILLES, bal. 28. — tų Afrikos.

Vokietijos delegatai į taikos 
kongresų atvyko į čia šiandie 9 
vai. vakare. Partija susidėjo iš 
60 žmonių. Tuoj po jų atvyki
mo delegatai automobiliais tiko 
nuvežti į dės Rescrvoirs viešbu
tį. Jokio neprielankaus inci
dento nebuvo.

PABYŽ1US, bal. 28. — Admi
rolo Kol^akoi kareiviai fraėjo 
palei pietinę šakų Trans-Sibcri- 
jos geležinkelio, rytinėj Euro
pos Rusijoj ir pasiekė Kinel, tik 
40 mylių į rytus nuo Samaros, 

pasak Rusijos komisionierii; 
gautų žinių iš Omsko.

Lėtesnis besiveržimas taipgi 
daromas palei šiaurinę šaka 
Trans-Siberijos geležinkelio, 
kur antj-boiševukų spėkos pa
ėmė Glazov į rytus nuo Viat-

l'ruc translntion filed \vith Ihe post- 
naster at Chicago, III. April 29, 1919 
is reųuired by the act of Oct. G, 1917

PENKIŲ VYSTYMŲ 
TEISMAS TEIS

KAIZERĮ.

True translntion filed with Ihe posl-innslcr iit/Chicago, III, April 29, 1919 
as reųiiired by the act of Oct. G, 1917

Finai veržiasi Rusijon

VVASHINGTON, bal. 28. — 
eGneralis krasos viršininkas 
Burleson rekomendavo prezi
dentui VVilsonui, kad visos te
lefono ir telegrafo linijos butų 
gružių tos jų prjvatiškiems sa
vininkams, kaip tik kongresas 
galės priimti reikalingus parėdi- 
mus.

7HE LITHUANIA
Kntered m Mcond Clasa Matter Marei 7, 1114, ai Po«t OfflM at Chlcagd, UI, under Uit Act of Ma rch I, 1171

■■ i, ii. j 1 ■BSMaggamBamBMMaeHMaaBm <

True translation filed with the post- master at Chicago, III. April 29, 1910as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJOS DELEGACIJA ATVYKO IN VERSAILLES
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NAUJIENOS
uiThuanian DAILY NEW#

Published Daily exc«pt Sandai by 
ihe Lithuanlan New» r u b. Ca^ Ine.

i739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO. tLLfHOlB

Telephone Canal IBM
Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčlditnius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Uisisakornoji Kaina:
Chloagoje — pndtu:

Metras........ *..........................  16.00
Pusei mato .........................• •• 3-50
Trinia mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam ...............  145
Vienam mėnesiui . ..*......... 75

Chicagoja — per neito to jusi
Viena kopija ............................. 02
Savaitei ................................  Į2
Mėnesiui .....................................  W

Suvienytose Valstijose, ne Chicafoj, 
pačtu:

Metms..........................•............. IJ’00
Pusei meto .........   3.00
Trims mėnesiams .................. 1-65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ..,.................. 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

lios kitos pagimdė pas mus “kai
riuosius“ ir “dešiniuosius“. Kas 
gi tame blogo? Bile abi pusi su
pranta socializmų, bile, nenuk
rypsta nuo to mokslo pamato, o 
skirtingos nuomonės laikinuo
se gyveninio klausimuose reika
lauja argumentų ir jais klausi
mai išgvildenami kur-kas aiš
kiau, smulkiau ir rimčiau, negu 
kad viena nuomonė butų. Žino
ma, jeigu ne argumentai varto- 
jąmi, o kolionės, šmeižimai, li
pas, ironija — tuomet pasek
mės blogos.

Da nėra žinoma socialistų ju
dėjimo istorijoj, kad didžiuma 
partijos butų pasikėsinusi iš
mesti iš savo tarpo socialistus 
radikališkesnių pažvalgų, negu 
yra pitrtija. Ar metė kas Lieb- 
kneehtą ar kitus radikalius so
cialistus iš socialistų partijos? 
Tūli jų jiatjjs Išstojo ir tvėrė 
naujas neprigulmingas frakci
jas, bet kol jie buvo socialistais, 
nežiūrint, jog jie kritikavo visos 
partijos taktikų, jog jie buvo ra- 
dikališki, socialistų partija nesi
stengė atimt jiems žodžio laisvę 
ir nemetė jų iš savo tarpo.

šis straipsnis yra rašomas ne 
apgynimui ti/narių, kuriuos pro 
ponuojama prašalinti iš Sąjun
gos, nes jie teisinimų ir apguli
mų neprašo ir nereikalauja. Ir 
ne tam jis rašomas, kad apginti 
jų poziciją rišime dienos klau
simi’. Svarbu yra nurodyti, kad 
užsikarščiavimo momente mu
sų tūli draugai pradeda klysti. 
Neveltui tautininkų “Tėvynė“ 
pastarąjam savo numeryj jau 
pastebi, kad jeigu lietuviški so
cialistai turėtų valią, jie pakar
tų tokius žmones kaip Grigaitis. 
Tėmijaučioji musų frakpjinius 
ginčus publika, ištikrųjų, gali 
manyt, jog taip ir atsitiktų, jog 
kiekvieną socialistą ir nesočia- 
listų, kuris mano ir kalba apie 
dienos klausinius kitaip, negu 
“bosai“ nori pakabinti ant vir
vės, hrs argumentais jau -nesi
tenkinama, o vartojama aštriau 
šioji priemonė, kokia tik beturi
ma — tai prašalinimas iš orga
nizacijos. x

Prašalinimas nebus taip leng
vas, kaip užmanytojai mano, 
nes reikės susidurt su kuopo
mis, kurių tiesoj nariai randasi; 
reikės susidurt su Socialist Pur
ly, kurios dalimi Sąjunga yra. 
Aštrus žingsnis gali pertraukti 
Sąjungos ryšius su Socialist Pa r 
ty. Liet. Soc. Sąjungos izoliavi
mas ̂ jiuo Partijos it pasirody
mas su visu aštrumu gali už
traukti valdžioj nuožvalgą, iš 
ko gali kilti persekiojimai, nes 
reakcija Amerikoj da stipri. A- 
|>»v dalykus veikiu pa-
gidvot, kada ketinama Sąjungą 
valyt. Ir valy) jų reikia, kaip 
pirmiau minėta, nuo anarchis
tų, sindihtdistų, nesocialistų re
voliucionierių, o socialistų frak
cijos gali sutilpti joje, nes jei 
bus reikalas, jos pačios persis
kirs, kaip kiek daugiau nusista- 
tys ir susitvarkys socialistų ju
dėjimas juisaulyj, kaip liks su
tvarkyti Internacionalo reikalai. 
Jei bus du Internacionalai, lai vi
same pasaulyj bus ir dvi socia
listų partijos. Jei susitars ir lai
kysis tik vienas hitcTm^cdona- 
las, tuomet apie jį spiesis visos 
frakcijos. Dabartiniai (ll ir III) 
Internacionalai yra da dienos 
klausiniu, kurį išris einantis 
darbininkų judėjimas visame 
pasaulyj ir kada susinėsimai 
tarp šalių liks normališki.1

Redakcijos Atsakymai į

LSS. Valymas.
5 (Tąsa.)

Žinomas laisvos minties skel
bėjas Ingelsoll apie žodžio lais
vę sako: “Kada jys sustabdote 
žodžio laisvę, kada jus sakote, 
jog mintis turi mirti smegenų 
viduj — tai turėtų tokį pat e- 
fektą į intelektuali (protinį) pa
saulį, kaip sustabdymas šaltinių 
jų pradžioj kad turėtų f fiziš
kąjį pasaulį. Sustabdykite sulti
nius jų pradžioj ir jie nustos 
gurgėję, srovės nustos murinė
jusios, ir didelės upės sustos te
kėjusios į jūrių apimų. Taip jus 
sustabdote mintį. Sustabdyk 
mintį smegenyse, kur ji yra gi
musi, ir teorija miršta; ir dide
lis žinojimo okeanas, į kurį^visi 
turi savo dalį dėti ir iš kurio vi
si turi būti leisti imti, pasilieku 
tuščia tamsybės pustynė.”

Kalbėjimas mus mokina, o 
ne tylėjimas. Tie Sąjungos na
riai, kurie tyli dėl tam tikrų iš- 
rokavimų, laiko stokos, ar ne
mokėjimo išreikšti savo min
ties, yra mums mažai žinomi. 
Tie, kurie drįsta atvirai kalbėt, 
kurių smegenįs pagimdo min
čių ir kurie moka savo mintis 
išlošti kalboj, yra plačiau ži
nomi ir žinomi aiškiai. Jeigu 
mesti iš Sąjungos tuos, kurių 
mintįs yra skirtingos, tai reikia 
diesti visus, o nė tik tuos,'kurie 
moka savo mintis žodžiu' išrei
kšti. Keikia padaryti tam tikrus 
minčių egzaminus ir kurie pa
sirodys nekvalifikuoti protauti 
tokioj pat linkmėj, kokios geid
žia Sų-gos valytojai, tuomet ivi- 

visus jtioM prašalinti iš or- 
ganizacijos.

Ir tuomet organizacijoj turi 
pasilikti tik tokie žmonės, kurie 
atsisakys savarankiškai protau
ti ir laisvai kalbėti, Tuomet grę- 
sia išmetimo pavojus kiekvie
nam nariui, kuris neprotaus ir 
nekalbės sulig' “bosų“ noro. 
Tuomet laisva mintis ir žodžio 
laisvė, už kurias viso pasaulio 
socialistai kovojo ir tebekovoja, 
musų pačių tarpe netenka vie
tos.

Kestrikcijas ant kalbos ir vei
kimo socialistų organizacija ga
li ir turi uždėti, jeigu tos kalbos 
ir veikimai trukdo socialistų 
įdirbą. Bet pirma, negu uždėt 
ręst rikei jas, reikia aiškiai ir ne
abejotinai prirodyti, jog žino
mas veikimas ir kalbos kenkia 
sodalistiškam judėjimui. Tul)- 
niet prasikaltusį narį reikia per
sergėti, ir iš organizacijos išme
sti tik tokiame atsitikime, kuo
met atrandama, jog narys su
kiniai ir tiksliai varo sočiu liūtiš
kam judėjimui priešingų darbų. 
Nieko panašaus nėra dabar Liet. 
Soc. Sų-goj. Skirtingos nuomo
nės link karės talkininkų su Vo
kietija, link bolševikų taktikos 
Rusijoj, link socialistų Interil- 
nacionalo, link Vokietijas soci
alistų frakcijų taktikos ir ke-

Žllvvitis isz Pakense. - Re
dakcija neatkreipia (lomos į 
laiškus ir šiaip raštus, jeigu jij 
rašytojas nepaduoda pilno savo 
vardo ir adreso.

Kriaučių Streikas.
Bandė apdunit streikininkus.

Nepasisekė.

Alfreil Decker firma, kurios 
darbininkai, kriaučiai, jau tūla 
valanda kaip streikuoja, buvo 
sugalvojusi ypatingų būdų ap- 
duininuii savo darbininkų. Ji 
buvo issiuntinėjusi “drūkavo tų 
laiški’“ visiems savo darbinin
kams kviesdama juos sugrįžti 
darban ir padaryti taikų. Tuo
se laiškuose sakoma, kad kom
panija sutinkanti duot visokių 
“pagerinimų“ ir tt. Pav., ji su
tinkanti dargi ir ant to, kad dar
bininkai galį išsirinkti iš savo 
tarpo komitetų, kuris tarsis su 
kompanija apie “įvairius reika
lus“. Tik tų komitetų darbinin
kai turį išsirinkti sulig samdy
tojų nurodymais... Toliau ji su 
tinkanti, kad butų įvesta tam ti
kra balot baksų sistema ir tt.

Bet kriaučiai gerai žino kų 
reiškia visi tie ‘'pa gerinimą i“. 
Ir jie nepaklausė ponų samdy
tojų kvietimo. Vieton to jie nu
siuntė streikininkų komitetų. Ir 
tuo laiku, kada streikininkų ko
mitetas tarėsi j(u da indy tojais 
apie žadamus pagerinimus, jų 
(samdytojų) bernai spešelai ir 
policija areštavo apie 35 pikio- 

tuolojus! Žinoma, iš derybų 
nieks neišėjo, o areštuotieji strei 
kininkai tuoj tapo išbonsuoti. 
Vėliau visi streikininkai susi
rinko į svetainę, kur tapo atlai
kytas labai entuziastiškas susi

rinkimas. Susirinkusieji kaip 
vienu balsu atmetė firmos siū
lomuosius “pagerinimus“ ir nu
tarė streikuoti tijl, kol nebus 
išpildyti visi jų reikalavimai.

— Kriaučius.

KORESPONDENCIJOS;’Į
BALTIMORE, MD.

> i
Darbininkų judėjimas.

Skaitykite ir Platinkite 
“N A U J I E N A S ”

Nors keliais žodžiais noriu 
prisiminti apie garsųjį Ritino 
Sclnvabo kontroliuojamą Spar
toms Point, kur dirba apie dvy
lika įtiksiančių alginių vergų — 
laivu statymo pramonės darbi
ninkų. Spartoms Pointo pra- 
kaitinėse beje, dirba apstus bū
rys lietuvių. Darbo 'valandos 
čia, tiesą pasakius, neilgos — po 
8 vai. į dieną. Alga gi nuo 51 
iki 90 centų į valandą. Darbi
ninkai organizuoti į t. v. Inter
national Brothcrhdod of Ship 
Buiklcrs, kuri savu keliu pri
klauso gompersinei Amerikos 

Darbo Federacijai. Bet kadan
gi laivų statytojų unija dalinasi 
į daugelį atskirų lokalų, sulig 
savo amato, lai geresnių-lvirtes- 
nių ryšių tarpe organizuotųjų 
darbininkų nematyt. Ypač sun
ku yra vadinamiems juodo dar
bo darbininkam^ — neamatnin- 
kams. Jie dirba patį sunkinusį 
jį darbą ir už mažinusį atlygini
mą.

Belo, pastaruoju laiku darbi
ninkai neteko vienos labai svar
bios privilegi jos — nemokamo 
važinėjimosi į ir iš darbo. Kei
kia žinoli^Lad Sparrovvs Pointo 
prakaillnėsc dirba daugelis bal- 
timoriečių. Netekę los pęivftc- 
gijos jie dabar turės užsimokė
ti po 10 centų į dienų. Tai reiš
kia kaipir numušimų algų. Dar
bininkai jau pradeda bruzdėti; 
nepasilenkinin^as jų tarpe yra 
didelis.

Saugumo žvilgsniu Sparroms 
Pointas yra savo rųšies skerdy- 
lėlė. Labai daug darbininkų 
sužeidžiama ir net visai užmu
šama. Žinoma, lai įvyksta daž
niausia dėl pačių darbininkų ne
apsižiūrėjimo bei tamsumo. Da-' 
lykas tame. Čia dirba didelis 
skaičius juodveidžių, atvykusių 
iš Virginijos valstijos. Tai, rei-

NAUJIENOS, Chicago, II! Utarninkas Balandžio 29,

kia pasakyti, juodžiausias protu nej. Rengė visi Soc. P. skyriai, 
A/i ......• «... i in Innnn lt. I .ritu,rili uLln'lllflelen^entas.« Mat, 44 centai į va

landą tiems plantacijų vergams 
išrodo stebėtinai didele alga, ir 
jie kiek galėdami pataikauja 
kompanijos šuncliams-bosains. 
Kadangi jie dirba prie geležų 
kilnojimo, lai savo beprotingu 
skubumu dažnai padaro klaidą, 
kurios labai retuose atsitiki
muose neatnešti didesnės ar ma
žesnės nelaimės. Pav., taip va
dinamoj punč šapėj, kur ir aš 
dirbu tik viena diena lapo su
žeisti penki darbininkai. Gi 
prieš paleisiant iš darbo — šeš
tas: pats bosas. Jis labiausia 
nukentėjo: neteko abiejų kojų. 
Po šito atsitikimo betgi tie tam- 
sunėliai truputį susivaldė. Mat, 
bosų sužeidė ir užtai gavo pa
grasinti...

Aplamai, Baltimorėj su dar
bais nėra bėdos, bent tuo tar
pu. Apie lietuvių gyvenimą ne
daug ką galiu parašyti, nes dar 
tebesu tik svečias.

— M. L. Balchonas.

WAUKEGAN, ILL.

Iš Waukegano dirvonų.

Trejetas savaičių atgal čia pa
sirodė lapeliai, pavadinti: “Ge
ležies ir plieno darbininkai, vie
nykitės!“ Tą patį vakarą Įvy
ko prakalbos. Žmonelės suju
do, daugelis norėtų ateit pasi
klausytų, bet kad bosai uždrau
dė... Vis dėlto, drąsesnieji at
ėjo ir paraginti An^erikos Dar
bo Federacijos organizatorių, 
įstojo unijom Tarp darbinin
kų, matoma, buvo šnipų, nes 
ant rytojaus keli darbininkai 
buvo išmesti ant gatvės. Bet 
štai, atėjo kitas ketvergas ir sve
tainė pilna-pilnutėle. Darbinin
kų ūpas nepaprastai pakilęs, ir 
jie vienas už kito stoja į uniją. 
Sekamą ketvergą — tas pats.

Boseliai pamatė, kad bus blo
gai: visų visviena neišmesi. Tai 
gi priėmė ir pavarytus darbiniu 
kus. Tik prašo gerumu, kad 
nestotų unijom Girdi, kompa- 
iiijt visa išpildys, tai kam jums 
ta unija ir lt. Bet žmonės ne
paiso tų prašymų ir varo savo 
darbą. Prakalbos atsibuna Liuo- 
sybės svetainėj, ant aštuntos gt. 
Gi ofisas randasi apačioj, dg.
Milaševičiaus saldainių krautu
vėlėj, Kuriam kur parankiau, 
tegul ateina ir įstoja į uniją.

Balandžio 13 d. Lake pavie
čių socialistų kuopos surengė 
tarptautiškas prakalbas. Kal
bėjo d. William F. Kruse. Aiš
kiai nupiešė šiandienines tvar- 
kios netikuiiius iv kuriu pi*isi- 

lllinč apie AllKTkos socialistų 
veikėją, drg. E- Debsą bei kitus 
politikos prasižengėlius. Dau
gelis, mačiau, verkė. Baigdamas 
prakalbą, dg. Kruse paprašė au
kų. Surinkta virš 63 dolerių,

Kovo 20 d. buvo kilos tokios 
pat prakalbos Turner’s svetai-

Prakalbosi

Prakalbas rengia LSS. 81 kp. 
įvyks 1 deną gegužės, Liuosy- 
bčs svetainėje 1822 VVabansia 
Avė. Prasidės 7:30 valandą va
kare. Kalbės A. Bimba iš Val
iui raišo, Ind.’Dainuos L. S. Vy
rų ir Pirmyn mišrus chorai. 
Jodei, kuri' lik prijaučiu te dar 
biniinkų šventei 1 (Hieną gegužes 
kviečiami atsilankyti.

Komitetas

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius rėikaltis, kaip kfintinpliikuosc 
taip ir civiliikitosA Daro

visokius dokumentus ir popierus.
Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

3323 S. Halsted 81 tP N. Doarborn SI.
Ant trečių lubų 5111-13 Unlty Bldf.

'Jei. Drover 1310 ‘iei- Central 4411

jų tarpe ir Lietuvių skyrius.

Naujienų nr. 93 Laisvės Ait
varas sako, buk keli veiklesni 
draugai parkvietę į čia Ameri
kos Darbo Federacijos organi
zatorius, kad suorganizuotų plic 
no kompanijos . darbininkus. 
Netiesa. Tai darė ir daro pati 
ADF. savarankiai niekieno ne
kviesta. Nes jos organizatoriai 
lik pildo Mineapolio konferen
cijos nutarimą — suorganizuo
ti visus plieno industrijos darbi
ninkus. Ir jiems sekasi; jau 
suorganizavo apie 75 iluo- 
šimčius vietos darbininkų, dir
bančių plieno kompanijos dirb
tuvėse. Taigi kompanijos sam- 
Jytinian^-boseliams dabar di
džiausias striokas. JiejiVeria- 
Isi visų priemonių darbimnkams 
Fnuo unijos atbaidys net nesise
ka. Pav., balandžio 10 d., ka
lia įvyko unijos susirinkimas 

p)ci prakalbos, kompanija buvo 
nurengusi “fryšoVą?- Bet ne- 
mimėjo. žmonės mat nori ne 
“fryšovų,“ o aštuonių valandų 
darbo dienos" ir didesnių al$ų. 
Dabar vėl — koipjpanijos sam 
(lytiniai baugina darbininkus 
dirbtuvių uždarymu. Girdi, jei 
darbininkai įienusiramms, ko
mpartija uždarysianti dirbtu
ves ant šešių mėnesių. Netikė
kite! Tai'dūmimas akių.

— Girios Paukštis.

EAST CHICAGO, IND. 
i , ■ ' j, 1 1

Aukos Politiškiems Kaliniams.

Amerikos Lietuvių Ukėsų 
Kliubo prakalbose 13 dieną (ba-

LSS. 4-ta kuopa rengia

Svarbias
Prakalbas
DELEI LIETUVIŠKO VAISKO 

Kad nurodžius kokiem tikslam 
organizuojami kareiviai.

Taigi visus jaunuolius ir a- 
beliiai visus lietuvius kviečiame 
jitsfllankyti skaitlingai Seredoj, 
Balandžio (April) 30 d., Mildos
svel., 3112 So. 'HalsAcd St. 7:30 
vai. vakare. Inžanga 10 centų.

Kalbės drg. J. ANDRIULEVI- 
Č1US ir drg. A. B1MB0 iš Val- 
pąraiso.

Kviečia visus Komitetas.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

ntipirksi Iat>ai Rrnių 9200.00 vertis 
Phonografy, pasilikusi sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė alata veltui. 
Mes taipgi turime ke
letą augštos klesos 

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą/ 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kuri mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME G. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIŲNČIAME Už DYKA.

WESTERN STOBAGĖ HOUSE 
2810 W. Harrison St. Chicąfo, Jll. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Reikalaujama Malnlerly 
ir Krovėją.

Gert namai su geru vandeniu, ir 
elektros šviesomis; pigi randa, di
deli daržui, gera ganykla dykai, ga
lima laikyti karves, kiaules ir viš
tas. Geras kambarys ir valgis ne
valiusiems žmonėms.

Musų mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi “drift’* ir “shaft” mai
nas, su 3’A pėdų iki pėdų ang
lių.

Mes nemokame transportacijos. 
Mes turime viską priviliojimui gerų 
vyrų —. geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos, ir mes nenorime tokios 
klesos žmonių, kurie nori mokėti 
transportaciją.

Del platesnių informacijų atsiša
ukite arba rašykite.

NEW RIVER COMPANYMACDONALD, W. VA.

htiKlžio? Red.) aukojo pol. ka
linių naudai sekami asmens:

J. Kairas, T. Chukur, J. Kirks, 
S. Balranski, J. Bargaia, R. Siu
ndote, P. Kazlau/dtis — pol dol.; 
A. Miksi, K. Grikscnis, K. Grik
inis, M. Pribusėnas, L. Audru
tis, B. Rakauski, K. Simonavi- 
Čia, T. Janulis, D. Juroųas, P. 
Tuska, A. Kairienė — po 50 cen
tui; A. Sudenis, M. Ketvirtėnes, 
M. Janucli, A. Mozilis, A. Jonn- 
viėia, J. Pukėnas, P. Antanavi- 
čfa •— po 25 centus; K. Bitinius 
— 30 centų. Viso |25.06.

Aukos priduota P. P. D. uni
jos centrui apsigynimo politiš
kų kalinių. Visiems aukojusiems 
tariu širdinga ačiū.

K. L Geležėlė.

Prakalbos
imu m m1

Prisirengimui prie GEGUŽE 
NĖS ŠVENTES Utarninkc, ba
landžio 29 d., 1919 m., Mildos 
svetainėje, 3138 So. Halsted gt. 
Kalbės K. J. GELEŽELE ir kiti. 
Bus taipgi dainos ir deklamaci
jos. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Inžanga 10c.

Kviečia visus darbininkus ir 
darbininkes

Renginio Komitetas.

Dr A. Montvid
CHICAGO

. GYDYTOJAS ir chirurgas
25 E. Washington St., Marshnll Fitld Annex, 18 flioras, Suite 1827 
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. Phone Canal 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas West 6126

Ar Jūsų Kraujas Badauja Del 
Stokos Geležies?

Krei

įlos

gaminimo 
pasibaisė- 
Anierikos

Prie 
kokios 

rųšies moterų tu 
Priklausai ?

kokios pu
šies vyrų tu 
Priklausai ?

Stokuoja ________
Jeigu jus užsimany- 
tūle gyvenli hc 
maisto kol nusilp- 
nėsite, sudžiūsite 
išbliksite, lai jiu 
dar nepakenksite taip labai 
savo kūnui, kaip jus ken. 
kiate sau, kuomet duleldžia 
te savo kraujui dėl stokos 
geležies badauti. Geležis 
suteikia kraujui gale perkei 
sti valgomąją medžiagų j 
gyvąjį kūną.” sako Dr. Ja
mes Francis Sullivan, fu- 
ves gydytojas prie Bellevue 
pitalio, (Išlaukiniame skyriuje), 
New Yorke, ir prie \Vestchcstcr

Dabartinis gyvenimo ir 
valgių metodas pagimdė 
tinę geležies sumažėjimą 
vyrų ir moterų kraujyje.
Kodėl Nuxated Iron taip 
tai pagelbsti silpniems, nervuo 
tiems ir liguistiems 
žmonėms sustiprinti? 
Kiekvienais metais * 
daugiau negu 3,000, g 
000 žmonių vartoja 
jj padidinimui «a- 
vo stiprumo, spėkų, 
'energijos ir ištver W 
m ės.

“Ar jusu kraujas
Stokuoju geležies? .

County Hospitalio.
“Dabartinis valgių gaminimo 

metodas ir nuolatinis skubinima- 
■sis, kuriame šios šalies žmonės 
gyvena, pagimdo tokį pasibaisė
tinų sumažėjimų geležies Ameri
kos vyrų ir moterų kraujyje. Ta
nkiai aš stebėjaus iš didelio skai
čiaus žmonių, kurių kraujuje sto- 
kuoja geležies ir kurie negali su
rasti tikros priežasties, kodėl jie 
silpnėja, tampa nervuoti ir ligū
sti. Stoka užtektinai geležies kr- 
aujyjie sugriovė ne vieno žmogaus 
nervus ir pagalinus apvogė iį, su
naikindami jo gyvybės spėkas ir 
pertraukdami gyvenimo siūlų, ku
ris yra taip labai reikalingas 'mi
sų laimei ir kasdieniniam užsiė- 
mumui.

“Aš tvirtai patariu tiems kurie 
jaučia trukumų stiprumo ir krau- 
-jo-gaminimo, gauti iš gydytojaus 
receptų dėl organiškosios geležies 
—NiiMitod įlron. Arba, jeigu jus 
nenorite turėti panašaus vargo 
inisįpirkibc Nuxaled iron liktai 
originaliuose pakeliuose iv<Jžlurė- 
kitq, kad šie žodžiai (Nuxaled 
Iron) butų aut perkamojo pake
lio.”

Kalbant apie vertę Nuxaled 
Iron, kaipų budo pagaminimo ra- 
udAno krau jo, stiprumo ir ištver
mės, Dr. George H. Baker, buvęs

Ar yra

Dūšia?
oiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^

L. L. Federacijos 3-čioji kuo- 
parengia prelckcijas utarninkc, 
balandžio 29 dieną. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Malinausko svetai
nėje, 1843 So. Halsted St. Prc- 
lekciją skaitys drg. AL. MARGE 
RIS, Beahejonės kiekvienas žin- 
geidauja išgirsti apie buvimą 
dužios per tai atsilankykillle visi 
o tikrai dažinosite apie tai.
Inžanga padengimui lėšų 10c.

MOĮĮNT CLEMElįS
CHICAGOJE

Jei jus sirgdamas gulite lo
voje pašaukite mus Lawnda- 
le 839

mes prisiusime j jūsų 
namus

GYDYTOJA
Reumatizmas

nervų ligos, pilvo, inkstų 
ir chroniškos ir kraujo li- 
f[os .gydoma musų Massage 
nstitute .su kiekvienu nauju 

elektros vartoimu ir medika- 
lių išradimu po gydytojų prie
žiūra. Pašaukite mus ir mes 
duosime jums ligonių vardus, 
kūrins mes pasękmingai išgy
domo.

Mes imame gydymui 
ligonius į namus.
1234 Independence Boulevard.

Te). Lawndale 839.

“Moteris, kuri nori turėti rau
donų veideli ir dvasioje jausli pa 
vasario gyvenimų, nereikalauja 

kosmetiškų ir stimuliuojančių 
vaistų, bet jinai privalo turėti už
tektinai turtingo ir tyro raudono 
kraujo, (retežis yra vienas i sti 
priausiųjų spėkos ir kraujo gamy- 
tojų. Ir jeigu loji geležis nėra 
gaunama iš maisto, jinai privalo 
būti gaunama kitokioje formoje, 
kuri yra lengvai asimiliuojama, 
jeigu mes norime turėti spėka 
energijų ir ištvermę. Savo pat>- 
rimuose aš nieko negalėjau sura
sit geresnio, kas galėtų pagelbėti 
jgyti stiprumų, sveikatų ir pada 
rytų raiidonkraiijus vyrus ir mo
teris, kaipo Nuxated Iron.

Išdirbėjo Prierašas: Nuxatcd 
Iro ii, kuris yra prirašomas reeep. 
įais ir gydytojų rekomenduoja
mas, nėra lai koks slaptingas vai
stas, nes apie jj visur žino vfiisti- 
ninkai. Priešingai senesniems in 
organiškosios geležies# produkta
ms, jis yra lengvai asimiliuojamas 
ir nesugadina dantų (nenudažo 
juodai)’4r nekenkia skilviui. Iš
dirbėjai gvarantuoja, jog gausite 
pasekmingus ir užgančdinančus 

mullalus kiekvienas pirkėjas 
arba sugražįsime jųsų piningus. 
Parduodamas visose geresnėse 
vaistinėse. ’
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Masinis Susirinkimas
PAMINĖJIMUI GEGUŽINĖS DARBININKŲ ŠVENTĖS 

Rengia LSS. 174 kuopa
SEREDOJE, BALANDŽIO (APRIL) 30 d., 1919 m.

LIBERTY SVETAINĖJE 
3925 So. Kedzie Avė., kamp. 39 PI.

Pradžia 7:30 vai. vakare Inžunga visiems 10c.

Kalbėtojai kalbės 3 kalbose: IJefiįvių. Husų ir Lenkų:
1) Lietuviškai kalbės J. Stilsonas.
2) Rusiškai kalbės Al. Stoklickis, fedr. vertėjas.
3) Lenkiškai kalbės J. Kowalski, fedr. sekr.

Kviečia visus atsilankyti LSS. 174 KUOPA

CHICAGOS 
!:: ŽINIOS::

JOKŪBAS RASLAVIČE, R. Ph.
Perkėlė savo aptieką nuo 3700 VVallacc St., Chicago 
į MELROSE PARK, ILL. po No. 1900 Lake St.

Tad su reikalais visų pažįstamų prašau kreiptis po augš- 
čiau nurodytu antrašu per laiškų, arba ypa'liškai.

Madison ir Austin karai nuveža j Melrose Parką.
■ ------------------------

PASTABA PASTABA
Pradedant Nedėlia ir Balandžio 27-tą d. ir toliaus 

musų sankrova bus uždaryta.

VISĄ DIENĄ NEDELIOJE
Specialiai bargenai kiekvieną Subatą. Nusipirkite 

kas reikalinga laike šios savaitės.
H. B. STERN 

3442—3441 So. Halsted St., Chicago, III.
. ------------------------------------------------------

TARP RUSŲ DARBININKŲ.

Subatos vakare, bal, 26, Hu
sų Socialistų Federacijos antra
sai skyrius surengė pramogų 

vakarų paminėjimui metinių gy 
vavimo sukaktuvių. Pramogos 
surengta erdviame AVeMt Side 
Auditoriumc. Skyriaus lošejai- 
yiylėlojai vaidino vieno veiks
mo veikalėlį — “Kerštas revo
liucionieriaus”. Paskui dar bu
vo dainų, kalbų ir tt. Pagalios 
rinkta aukos sušelpi m ui strei
kuojančių Lavvrenco audėjų. 
Kiek surinkta, neteko sužinoti.

Beje, iš vakaro vedėjo kalbos 
paaiškėjo, kad skyrius sparčiai 
auga. Pav., metai laiko atgal 
skyrius susitvėrė tik iŠ septy
nių narių, o šiandien jisai turįs 
penkis šimtus pilnai užsimokė
jusių narių!

Skyrius turi nusisamdęs rfli- 
miųgų svetainę, kurių dangai 

rusai pavardijo Smolnij Insti- 
tut. Ten varoma platus apšvie- 
os darbas: nemokančius moki

na skaityt, o mokančius stengia
ma* i supažindint su socializmo 
mokslu etc.

Žmonių buvo pilna svetainė.

Kiekvienas žmogus nori pagerinti savo būvį ir nori surasti 
sau tinkamų vielų, ant kurios galėtų turėti užtikrintų ateitį ir 
tapti turtingesnių. Norint tų atsiekti, galite lik su pagelba Lie
tuvių Bendroves, kuri tik tapo suorganizuota tuo tikslu, kad 
pagelbėjus lietuviams įsigyti geras farmas. Ką minėta bendro
vė atliko, tai pievjeniui žmogui tas butų negalima, nes lame rei
kalinga kapitalas ir pašventimas laiko, o tas darbininkui žmo
gui negalima padaryti.

LIBEBTY BOHDS
Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų ‘‘Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergius ir 
Subatomis 9—9.

C*SH
J. G. SACKHEIM & CO.
1333 M1LWAUKEE AVB.
tarp Paulina ir Wood Sts.

Hoffirian Mokykla

Tik ta rusų publika — ji per
daug ypatinga. Laike programų 
šnekasi, skeryčiojasi, klega. O 
jau rūkymas — steičių vos vos 
galima įmatyti... Taip ir išro 
-do, kad čia ne koncertas, o pap
rastas pasišnekėjimo vakaras. 
Aplamai, lietuvių publika kur 
kas geriau užsilaiko negu rusų.

— A. Kemeža.

Rietuvių Bendrovė susidedanti iš tuksiančio narių ir Bendro
vė stengsis sujieškoli geriausias farmas ir pagelbėt lietuviams 
apsigyventi prie vienos vielos, next!tip kaip buvo iki šiol kur 3 
lietuviai apsigyvendavo ir vadindavo lietuvių kolonija ir daugu
mas svetimtaučių tuo pasinaudojant kišdavo lietuvius visur ir 
tų lietuviškų kolonijų pridirbo dųug, iš kurių nė vienos iki šiol 
atsakančios vietos nebuvo, lik buvo tikslas parduot, o paskui 
tegul žmogus žinosi. Lietuvių Bendrovės atstovai turėjo pra
leist daug laiko ir kaštų, kol atrado tinkamų vielų dėl koloniza
vimo, buvo išvažinėta po daugel valstijų, lapo nupirkta žemė 
VVisconsino valstijoj, žemė labai tinkama dėl visokių javų ir 
lengvai dirbama, randasi prie gerų kelių, markely, arti miesto, 
mokyklų, bažnyčių ir kilų parankamą, taipgi tarp gražių eže
rų. Fanuos buvo nupirktos drauge su miesteliu, kuriame jau 
lietuviai atidarė keletu biznių, kaip lai: krautuvę visokių reik
menų, holelis su restorantu ir turi gražių salę dėl susirinkimų ir 
šokių. Bendrovė lik praeitų melų pradėjo farmas pardlavoti, o 
jau lietuviai išpirko apie tris tuksiančius akerių; o šių vasarą 
kelis karius tiek išpirks, nes jau iki šiol buveik kas savaitė yra 
parduodama po kelias farmas, taip išrodo, Įtad trumpame laike 
bus keletas šimlų gyventojų lietuvių kolonijoj ir visi prie daik
to, kurie miestelyje išsirinks visų savo valdžių lietuviškų ir kon
troliuos patįs, be pagclbos svetimtaučių. Dar yra reikalingi 
keli biznieriai lietuvių miestelyje, kuriems yra proga atdaryti 
kitokius biznius.

Bendrovė parduoda žemes labai lengvomis išlygomis, kad ir 
biedniausiam žmogui yra prieinama. Su $100 galite pirkti 10 
akerių žemės su $200 80, su $300 — 120,,o kilus po biskį kas 
melai, taip kaip kas išgali, o biednesnieji gali gauti visada dar
bą ir užsidirbti daugiau pinigų. ,

bl>ięb'tix ųpvaikifrčėojiiKas Pirmos 
Gegužės.

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali
niai trumpų laikų. Mes taipgi prirengsime jus į kolegijų ir uni-’r 
versi tetų* Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurio papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimų. 
Musų mokytojai draugiški,,pažangus ir prityrę.

15^7 North Bobey .Street, Arti Mihvaukee Avcnue

Ketverge, gegužės 1, West Si
ek Auditoriumc bus didelis tarp 
tautiškas susirinkimas — pra
kalbos, kurias rengia lietuvių, 
latvių, lenkų, rusų, Ukrainą ir

Meskite jungų, kurį dabar nešate mieste gyvendami ir tar
naujate kiliems, kur gali dirbti patįs dėl savęs, tik lada pasilen
gvinsite nuo brangaus pragyvenimo, nuo bedarbės, dosnaus oro, 
visokių ligų ir sužeidimų ir lada nereiks rūpinsies apie rytojų. 
Gyvendami ant fanuos patįs, jūsų molerįs ir vaikai kvėpuosite 
tyru oru, busite sveiki, linksmi ir džiaugsitės laimingu gyveni
mu.

Farmu Jieškantiems
EKPERTAS

Kreivos Akys 
Atitaisomos 

vienu atsilankymu. Be chlorofor
mus. Virš 800 išgydytų ant rekordo. 

Ateikite ir ypatiškai persitikrinki
te baigusi mokslą ir registruotą gy
dytojo Chicago, specialiai studijavu
sio galvos ligas. Specialiai gydome.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos ..................................... AKYS
Skaudamos ............................. AKYS
Baudonos ................................. AKYS
Kreivos ....................................... AKYS
Kurčios ................................. AUSYS
Tekančios ................................ AUSYS
Ūžiančios ............................. AUSYS
Užkimštos ............................. AUSYS
Skaudanti .............................  NOSIS
Tekanti ................................. NOSIS
Kreiva ................................... NOSIS
Užsikimšusi ......................... NOSIS
Skaudanti ............................ GERKLE
Silpna ................................. GERKLĖ
Catarrhal .........................  GERKLĖ
Užtinusi .............................  GERKLĖ

DR. F. O. CARTER, 
120 So. State Street

Valandos: 9—7. Nedaliomis 10—12.

| Sergėkite savo akis

Neužsitikčkit savo regėjimo pir- 
maįarn by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, aukšoritii ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

Ai turiu 15 metu patyrimą ir 
Siu ištirt jūsų akis ir pririnkti 

ns akinius tikrai. Darbg al
tu belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ave^ Chieage, 
Kampas 18-tos gatvta 

g-čios lubos, riri Platt’o aptiekoe 
Tftmykite į mano paraig 

Valandos nuo D-tos vsl ryte fld 
I vaL vakaro. Nedėlioja nuo • 
vah ryto iki 12 valandai dienų.

Dr. D. J. BACOCIUS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ars.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 341 

Vai.! 9 ryto iki 11 d.
2 po piety iki 4 
6 iki 9, vakare.

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojas Ir Chlrurras
1757 W. 47 St. Chicago, IIL 

Ofiso Tel. Boulevard 1M 
Rez Tel Seeley 420

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

33Q3 S Morgan St, Chicago, III

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Teatrą Krutamu Paveikslų pirmos klesos padė
jime. Neša apie $100.00 čysto pelno j 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.

anglų socialistai. Pradžia lygiai 
12 vai. dienų. Kalbės kelintas pa
sižymėjusių socialistiniame ju
dėjime kalbėtojų. /

Draugai lietuviai socialistai 
visi privalo dalyvauti apvaikš- 
čiojime tarptautinės darbininkų 
šventės, Pirmos Gegužės. Wcst 
Side Auditoriumas randasi ant 
kampo Taylor ir Ručine galvių.

—A. Kemeža.

Rašykite tiesiai pas savi įlinkus farmų į Lietuvių Bendrovę, 
prisiųsdami savo vardų ir adresų, o bendrovė prisius jums kny
gelę su platesniais* paaiškinimais apie lietuvių kolonijų, t>u pa
veikslais ir mapa.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
k|:nedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

lc ir 2c kariškos mokestjs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

219 S

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Kurtumas, Kataras ir Džiova
Gali tųit prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš

gydyta, geigu gydys teisingai. A§ per daug me
tu gydimu pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas Išgydytų ligonių yra aiškus/pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisiugai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAVVHON, M. D.
St (Prieš pačtą). Chicago, W.

Naujienų Piknikai.

šių vasarų Naujienos taiso du 
dideliu pikniku, minėtinai:

June 8 — Černa tiško darže,
Augusto 10 — Gardcn Grove.

- LIBERTY LAND & ĮNVESTMENT CO.
3301 So. Halsted Street,

’T
timtt

;”%UC0H0l
UltOlTUUC.

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelese bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
I’aln-Expollor, persitikrink ar yra IKARA, vaisbaženklis ant baksiuko. 35 centai ir 65 centai už 

bonkntę. Gaunamos visose aptiokose, ar tiesiog is labortorijos.
• F. AD. RiCHTER & CO., 74-80 Washlngton St., New York, N. Y.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mainierlai, mechanikai, audėjai, fabrikos ir sian visokio 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL 
Telephone Central 6399 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street 

Telcphone Centrų! 6990 ,
-    ___________ I

PAiN-EXPELLER
Jau suvh-š penkios dešimtys metu 
kaip šita piuki gyduole yra var
iuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui mmatizmo, 
skausmu krutinėję, šonose ir rau
menyse, neuralgijos, strėnų die- 
girną, šalčio Ir kosulio.

LIBERTY BONDS 
perkame 

LIBERTY BONDS
Tuojaus cash—Neatidėliojamo—Bile 

kokių sumą
$50, $100 $500 $1,000

Mokame augščiausią kainą.
Ypatus gyvenančios užmiestyje gali 
..atsiųsti bondsus registruotuose., 

laiškuose

VIKNATINI8 RKGI8TRUOTA8 KUBAS APTIKKOK1U8 ANT BKIDGEPOBTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukao rčmuoae nuo 18.00 Ir #u- 
gšč.iau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 
augAėiati. Pritaikome akiniu* utdykg. 
Atminkit: Galvos MpŠjlMs, nervišku
mas. akių skaudijimaa, ulvilklma# ir 
tt. yra vaisinis (vairių Ilgų, kurio# ga
li b Ai prašalinto# gerų akinių prltaky- 
mu. Ištyrimą# uždyką, jei peršti ar 
Hkauda aki#. Jei joa raudonos, jei iral- 
va »opa, jei blogai matai, jei aki# #llp- 
•ta. netęsk Ilgiau, o jieikok pairęIboa 
•pliekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad man kui
nam gvarantuojam akiniu* ir kiekvie
nam aerai prirenkam.

8. M. MES1KOFF. Bkaperta# Optika#.
Jei jų# sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AA buvaa »P- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimu# DYKAI. Galiu 
padaryti bi’.e kokiu# rueiJkua vaistu#. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru#. Ai e»u 
draugas įmonių v

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų Ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva nialevojimui stabų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

$003-MII 8. Halsted 8L, / Chicago, III.

Reikalingiausios Prakalbos 
dėl visų lietuvių katalikų, tau
tiškų, draugysčių., Atsibus Pet- 
nyčioje, 2 dieną Gegužės, 1919, 
G. M. Chernausko svetainėje. 
HMM) Soultlh Union avenuc, Chi
cago, III. Prasidės 7:30 valandų 
vakare. Kalbėtojas bus jo niy-

Mes išsiusime jums ta pačia diena 
pinigus, kuomet gausime boudsą.

Ateikite — Rašykite — 
Telcfonuokite.

LIBERTY SECURIJIES CO., 
Room 716 — 155 N. Clark St.

Tel. Majcstic 8617. CHICAGO

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėidien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 it 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437.

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

3149 S. Morgan St., kerti BĮ si 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS!

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

daliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards 617

....................... ' ■ ■' • ■ -------------------
- —e* • J į , . ; r. , į i, _ dį-Jt-u L

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška# ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia# 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prto- 
taisus.

Ofisas Ir Labaratorija: 1015 W. ISth 
St. netoii Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, t? 
6-8 vakarais. Telcphone Genai 311(k 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: B- » rytą, tiktaL

" •'.srir.'i"."".. riim i—eeassssSĮJt

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3169 S. Morgan st. Chicago

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

w iwg—1 na ».. «kxj.*nni * " *' * —

Dr. Leo Awotin 
Gydytojas, Chiifergas, Akaisrls 
1920 So. Hahted SL, Chicags. 
Kalba listuviikai. latviškai k 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytų; 6-9 va
kare Tel. Canal 4M7.

lislu, vyskupas C. H. Carfora 1). 
1). kalbės ‘angliškai. Antras 
kalbėtojas Ibius Šv. Petro Ap. 
parapijos bažnyčios įsteigtos 
ant Canalport Avė. 1957, Chica
go, vielinis klebonas, kunigas 
S. B. Kry šėlimas.

Svarbiausi kalbėjimai bus a- 
pic pamatą^Lietuvių Tautos Ka
talikų bažnyčios ir jos dvasiš- 
kų duosnumų ir kitų negirdėtų 
dalykų. Todėl kviečiame visų 
draugysčių lietuvius katalikus, 
nes išgirsite reikalingus dėl jūsų 
patarimus ir visokius naudin
gus apreiškimus. Inžanga 15 
centų y pa lai.

Bengia Komi teitus ir
kunigas S. B. K.

Liberty Bondsus 
dal| išmokytų, bondsus ir war 
savings staraps nuperka ui cash 
Ėmei and Co.» 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Fainoui 
Clothing Store, atdara vakarais ik; 
K vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Reaid. 931 8. Aahlaad Blvg. Chieage 
t«l#ab#a« ■ayauurfert MM 

DR; A. A. ROTH
RŪ8A8 GYDYTOJAS ir CHIRURGO

R.D DONOHOE. Specialistas

PADARYKITE patįs sau vynų įki 
ši šalis liks sausa.

DŽIOVINTOS VYNUOGĖS
Jsigvkile savo sandelį dabar PIGIA!

COYNE BROS.
Tel. Main 2835. 119 Wesl South 

\Vater Si., Klauskite Dan Coyne.
Chicago; III.

Ofisas: 31*4 8. HalaUd SL, Chleagi 
T#l#»h#B« Dravsr MM

Vėliausios Europiejiškos ir kitos 
metodos.

Jei jus turite kokią vidurių Pigą, kepenų, 
kraujo arba žarnų; spuogus ant skuros. se
nas žaizdas, inistojimų STIPBUMO arba a- 
petito, koki gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokių iižsisrnčjiisių ligų, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

Duodu patarimus ir išegzaininuoju.
C. T. DONOHOE, M. D.

36 Wset Randolph St., kampas Dearborn. 
Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalio

mis 10 ryto iki 1 vai. dienų.
- - - .. -

nallheS^ spaudos "
i .dt-n;:; ■. U a.; i i'na-H

Vyrišką Drapaną Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 Iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo 37.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augščiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieni, nedaliomis Ir va 
karais.

8. GORDON
}41i 8 Hųlsted Chieagei W

VALANDOS: 
7—8 vakara.

4 ................. - . ■• ■.■4 ■*,.<,
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Chicago ir Apielinke

Lietuvių Rateliuose. WEST PULLMAN

LSS. 4 kp. rengia svarbias 
prakalbas seredoj, bal. 30, Mil
dos svetainėj. Bus kalbama a- 
pie organizuojamąjį “lietuvių 

vaiskų.” Visus kviečiame atsi
lankyti. —Komitetas.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI PARDAVIMUI
U.1-!-1 .ĮiĮĮĮigiLimi

NAMAI-ŽEMĖ

Utarni’ikas Balandžio 29, ’19

“Pabaiga Svieto Vietos judėjimas.
LSS. 81 kp. prakalbos jvyks

PAJI EšKAU savo dukters Barbo
ros Norvihdtės apie I I metų atgal 
išvažiavo iš Chicagos. Paeina iš Kau 
no gub., Raseinių pav., Kvedainlų 
miestelio. Aš esu senas ir neturiu 

kum savo pinigus palikti. 'I'odel 
meldžiu atsišaukti.

.1. NORVILAS.
549 W. I lth St.. Chirago, III.

PARSIDUODA labai pigiai .veži
mas, “bogė”, “brička* 3 setai pakin- 
dų extra vienienai ir lt. Atsišaukite 
nužymėdami No 6 1739 So. llalsted 
St. ('.hicago, III.

Tokiuo vardu komediją užva
kar vakare vaidino Birutės drau 
gijos lošėjai—mylėtojai CSPS. 
svetainėj. Veikalėlio turinys — 
kaimo gyvenimas, kupinas go
dumo ir lengvatikystės. Vieto
mis autorius jame jpynęs ytin 
sveiko humoro, ir jeigu lošė
jams butų pavykę jį atvaizdin
ti truputį gyviau, įspūdis butų 
buvęs neblogiausias. Vis dėlto, 
ta Mariutės mama (p. Varašie- 
ne), kuri rūpinasi netiek prisi
artinančia pabaiga svieto, kaip 
savo kiaušiniais, ji man patiko.truputiAcąĮ perjauna...

Pabaigus “Pabaigą Svieto” 
p. St. Šimkaus vadovaujamas 
Birutes choras padainavo eilę 
liaudies dainų. Man ir kitiems 
geriausia pasidabojo p-lės Ra
kauskaitės ir p Stogio duetas.

— Je, bra, jie gali dainuot — 
tarė artymiausias mano prjele- 
lis klausytojas.

— Tai bent graži porelė —j- 
kirto viena jauna panytė ir pa
raudo kai uoga...

Po programai prasidėjo šo
kiai. Jaunieji, užmiršo ir apie 
pabaigą svieto ir visa kita, pra
dėjo masinantį valsą. Kad duo
ti jiems daugiau vietos, aš su
pratau, kad reporteris ten ne
reikalingas. Tatai pasitraukiau 
durų link. Tą patį matomai, mis 
lijo ir vienas “krabras” dormė-

Praeitų nedėldienį VVest Pull- 
mano Lietuviškas Pašelpinis 

Kliubas buvo surengęs prakal
bas. Kalbėjo d. P. Dubickas apie 
naudą priklausyti pašclpinėms 
organizacijoms, o paskui apie 
darbininkų reikalus. Žmonių bu 
vo pusėtinai. Į Kliubą prisirašė 
du nauji nariai.

Čia dabar ėmė lankytiem į pra
kalbas šnipai. Keletas jų buvo 
atsilankę ir į šias prakalbas. Su
sirašė kalbėtojų vardus etc. Ma
tyt, kokie tamsus elementai vei
kia, norėdami trukdyti progre
syviųjų draugijų susirinkimus. 
Mat, jiems pikta, kad vietos pro
gresyviosios draugijos stropiai 
veikia kultūros darbe, o (jabar 
dagi steigia nuosavų svetainę su 
sirinkimams, prakalboms etc.

Praeitą subatą Draugysčių 
Sąryšio vakaras svetainės ir kny 
gyno naudai. Žmonių buvo 
vidutiniškai atsilankę. Vakaras 
davė apie 115 dolerių pelno; tai 
geroka suma. Jeigu ir ateityj 
lietuviai taip parems Sąryšį, tai 
galėsime įsitaisyti įjiuikų kny
gyną*

Kaip kitur, taip ir pas mus 
stropiai rengiamos darbininkų 
šventei, Gegužinei, apvaikščioti. 
Ketvergi* gegužės 1, bus prakal-

nej, 1822 Wabansia Avė. Prad
žia 7:30 vai. vakare. Visus kvie
čiame atsilankyti. —Komitetas.

L. F. Federacija rengia pra
kalbas seredoj, bal. 30, Liuosy- 
bės svet., 1822 \Vabansia Avė. 
Kalbės M. X. Mockus. Pradžia 
7:30 vai. vakare. —Komitetas.

Brighton Park. — LSS. 171 
kp. draugams pranešu, kad 1 d. 
gegužės ly. ketverge kaip 9:30 
vai. ryte susirinklumėt į T. Ma- 

383 1 So. Kedzie avė. 
ugu nedirbt ir alsi 

— J. Baltuškis.

ženio svet
Prašini (h 
lankyt. 

v

Chicago, Ind. — LDLD. 
susirinkimas bus, antra-

East 
70 k p. 
dii'iiyj. 
kaip 7:30 vai. vakare. Visi drau
gai privalote atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

— Rašl. A. P. M.

I^SS. VIII Raj. biznio komisi
jos susirinkimas bus seredoj, 
bal, 30, Trainio bute. Komisijos 
nariai prašomi susirinkt kaip 
8 vai. vak. — Meškauskas.

LSS. 234 kp., bendrai su rusų 
lenku ir ukrainų soc. skyriais, 
rengia dideles tarptautiskas pra-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PARSIDUODA, Grosernė geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas per 5 melus, 
‘riežaslis pardavimo savininkas ei

na i kitą bizni. 
521 W. 33rd St Chicago, III.

PARDAVIMUI gera farma 7<) ak
rų arba galima mainyti į namą. Yra 
kas reikalinga prie gyveninio. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži vieta priein
anti prie kelio, arti prie miesto - 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

I*. RIŠ KUS, 
2837 So. Emerald Avė., 1-moS lubos 

iš priekio

So. llalsted gtv. Kalbės d. Kuku 
tis. Vielos lietuviai darbininkai 
tegul kuoskuitli’n^iausja'i 'susi
renka. — Vietinis.

PASIRENDAVOJO puikus 2 kam
bariai dėl pavienio arba dvejų vaiki 
nų arba merginu, kibai puikioj vie7 
toj. prie pat Wa.shington Parkų. 
Guru šyĮdomi, maudynės ir elektros 
šviesa ir visi parankųmai. Kas my- 
’i švaru gyvenimą malonėkite atsi
šaukti 116 E. 501h Place, Chicago

Phone Drcxel 3370 
Klauskit janitoriaus John Petrauskas

PARSIDUODA bučernės selas: 1 
ce box 8x10, 1 blockas, 1 pjūklas 

cleveris. 1 meat niek ir 1 compu- 
ing seal-e. Viskas už. $130.00 vertas 

$200.00
1053 So, Maplewood Avė., ('hicago 

Phone McKinley 5559

PARENDAVOJU kambarį, vienam 
ar dviem vaikinams, su valgiu. Ka- 
mbaris šviesus. Pas laisvus žmones, 
Kam reikalingas atsišaukite 
3422 So. lanerald Avė. ant 2rų lubų.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černė ir grosernė su arba be namo, 
vienu augštii naujoje lietuviu apgy
ventoje vietoje. Baltos spalvos i- 
laisymai. Parduosime pigiai.

ANTON PRAZSKY, 
285G Emerald avę.. Chicago

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK ALGA-
REIKALINGA keletas vyrų, įni

rtę yra apsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algą nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAND A IN VEST. CO. 
3301 So. Halsted St.. Chicago, III.

PARDAVIMUI, iš priežasties niir- 
fies šeimynoj, pinuos klesos bucernė 
Parduoda už cash. Didelė biznis, 
tinkanti lietuviui bučeriui. Atsi
šaukite i
2009 So. Halsted Slrel, Chicago

PARDUODU už pigią kuiną gesi
ni pečiu. y ,

J. .L G.
10761 So. Stale St., Chicago, III.

AUTOMORH.IAI

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

OREMUS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Halsted St.. Chicago, III.

BEI KALINGA kriaučių prie mo
teriško kostmneriško darbo. Mokes
tis nuo $25 iki $30 i savaitę. Atsi
šaukite greit.
3145 So. Wells st., 1 blokas į vaka
rus nuo Wentworth Avė., *1 ei. Yards 
2263. |

PARDAVIMUI 5 sėdynių automo
bilius 1'ordas. Viskas gerame padė
jime. Kam reikalingas tokis karas, 
atvažiuokite ir pamatykite, Kaina 
tik $250.00
1838 So. Kedzie Avr„ Chicago,,111. 
Ant pirmu lubų iš fronto. Galima 
matyti bite kada

RAKANDAI

jo visai pasiųsti... iš svetainės. 
Ačiū Perkūnui, vienas prietelis 
komitetas jam pagrūmojo pirš
tu ir buvo taika.

šalyj stovėjęs prietelis įkirto:
— Matai, tamsta, dormėnui 

reikia būti “krabriain”...
Pilnai suprantu, ir ateityj aš 

. labai bijojau ,‘tokių “krabrių” 
dormėnų...

land teatre, 4858 So. Ashland 
Avė. Pradžia 7 vai. vakare. Bus 
gerų kalbėtojų. Visus kviečiame 
atsilankyti. — Komitetas

REIKALINGA 20 išsilavinusių mo
terų išrankioti skudurus. Gera mo
kestis, pastovus darbas. Atsišaukite 

P. GOLDMAN,
1017 So. Fierfield Avė. Tarpe Taylor 

ir 12lh St. Tel. Seeley 282.

BEI KALINGA moteris dėl skirsty 
tuo plunksnų. patyrimas ncreikalin 
gas. Atsišaukite

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 selas, mic 
ganiojo gambario setas, davenport. 
aksomo divonai, rankomis piešti pu 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 
bargenų.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

TROKAS UŽGAVO VAIKĄ.
651 O’Brien St., tarpe llalsted ir Jef- 
ferson St., Chicago.

dėlto, kad lijo ir ant ti^s pačios 
gatvės — American Bohemian 
svetainėj — buvo dar kitas vaka 
ras. — Reporteris

Vakar apie trečią valandą po 
pietų 18 gatvėje priešais “Nau
jienų” namą sunkus lentų kom
panijos troka^užgavo ir parmu
šė Mušeko vaiką 8 metų, gyve
nantį pn. 514 W. 18 gt. Netoliese 
turintis savo ofisą daktaras Stei 
nėr, apžiūrėjęs jį, rado, kad vai
kas yra daugiau išsigandęs, kaip 
užgautas ir patarė vesti jį na
mon pas tėvus.

Prakalbos su dainomis ir de
klamacijomis Mildos svdt. 3138 
So. Ihilstied flat. ijtarninkis bal. 
9 d. Kalbės K. J. (Geležėlė ir kiti. 
Pradžia 7:30 vai. , vakare. Kvie
čia darribininkus ir darbininkes.

REIKIA moterų mokytis rankom 
aust, gi i a užmokestis laike mokini. 
mosi. Pastovus darbas per vis.j me
tą.

OI.SON RUG CO., 
1508 \V. Monęoe St., Chicago.

— Rengimo Komitetas
REIKALINGAS kriauČius prie se

no ir naujo vyriško darbo. Darbas 
pastovus, gera mokestis. Atsišauki-

Pranešimai

LSS. 4 k p. mišraus choro?re
peticija įvyks bal. 29 kaip 7:30 
vai. vakare Mark VVhile Sipiare 
didžiojoj svet. prie 29 ir llalsted 
gatvių. Malonėkite būt paskirtu 
laiku ir atsiveslkit naujų narių.

— Komitetas.

Si. Alckno
911 W. 33rd SI.. Tel Drovcr 683(

REIKIA jauno vyro, kalbančio 
’enkiškai ir lietuviškai dirbti i ap
tieki). Atsišaukite tarp 10 ir 12 die
ną ir I iki 8 vai. vakaro.

PEOPLES DRUG STORI* 
1616 West 47th St., ('.hicago

DOMICĖLĖ STASIU LIENĖ
46 metų amžinus, mirė Balan
džio 27-tą dieną, 10:30 vai. va. 
kare-

Velionė paėjo iš Kauno gub. 
Telšių pav., Kalvarijos mieste
lio. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Antaną ir dukteris 
Viktoriją ir Luciją.

I-aidotuvSs įvyks Ketverge, 
Gegužio 1-nią dieną, 8:30 vai. 
rytą iš namų 5355 Shields Avė. 
į šv. Jurgio bažnyčią iš ten į 
šv. Kazimiero kapines.

Kviečiame visus gimines 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse.

Paliekame nuliūdime vyras 
Antanas Stasiulis ir dukierįs 
Lucija ir Viktorija Stasiųlytės.

Naujienų Bendrovės šerinin- 
kai, gyvena n lįs Roselande, Ken- 
singlone, West Pullinane ir 
Burnsidėj, malonėkite susirinkt 
į Aušros svetainę, 10900 Miclii- 
gan Avė. seredos vakare, bal. 
30, Pradžia kaip 8 vai. vakare.

— K. Jamontas.

gegužes 1, kaip 7 vai
K. G rikšos svetainėje

E. Chicago, Ind. — LSS. 201 
kp. rengia dideles prakalbas ket
verge, 
vakare.
kampas 150 ir Northcote gal. 
Kalbės d. P. Dubickas. Visus 
kviečiame skaitlingai atsilankyt

Seredoj, bal. 30, LSS. 174 kp. 
rengia didelį masinį susirinki-

berty svetainėj, 3934 So. Ked
zie Avė. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visus kviečiame atsilankyti.

Komitetas.

LLF. 3 kp. rengia pralėkei ją
REIKALINGA gera virėja j resto

raną, gerai virėjai gera mokestis. 
Atsišaukite greitai.
10822 Mlchlgan Avenue, Roseland

Mateušas Šinkūnas.
Persiskyrė su šiuom pasauliu, 26 

metų amžiaus. Paeina iš Kauno gub 
Novoaleksandrovsko pav., iš Rokiš
kio miestelio. Patiko įiidediame 
nubudime moterį, Moniką Karveliu- 
tę ir sūnų Matejušą 2 metų amžiaus.

Seredoj, bal. 30, kaip 8 vai. 
vakare, West Side Auditorimne 
(kanip. Taylor ir Racine Avė.) 
bus milžiniškas mitingas poli
tinių kalinių amnestijos reika
lu. Kalbės keliolika įžymių dar
bininkų judėjime veikėjų. Atvy
kite kiioskaitlingiausia. Inžanga 
dykai.

Kviečiame gimines ir pažystamus 
ant šermenų. Laidotuvės Įvyks 1 d. 
Gegužės, iš namų, 331*4 So. Morgan 
Street, i švento Jurgio bažnyčia iš 
ten i šv. Kazimiero kapines.

Moteris—MONIKA ŠINKŪNIENĖ

LMPS. 9-tos kuopos choro 
svarbi repeticija po vadovyste 
P. Gugienes įvyks seredoj bal. 
30 d. Mark VVhite Scpiare svet. 
Halsted ir 29 gt. Visos choristės 
malonėkite atvykti lygiai 8 vai. 
vakare. — F* S. K.

Malinausko svet.» 1813 So. Hal
sted St. Pralėkei ją skaitys drg. 
Al. Margiris tema: “Dūšios bu
vimas”. Malonėkite skaitlingai 
atsilankyti. Kviečia Komitetas.

Brighton Park.— Keistučio
Pašelpos Kliubo mišraus choro 
epdlicija bus utarninke, bal. 29

Avė., kampas 39 Pi. Dainininkai 
ir dainininkės bukit kaip 7:30 
vai. vakare, nes ketvergo vakare 
reikės dainuoti. - P. Gura.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PA.J1 EŠKAU savo dėdės Jono Ža

gulio. Paeina iš Kauno gub., ^'Uk
mergės pav., Pirmiau gyveno Kana
doj; jis pats ar kas žinote malonėki
te pranešti.
830 E. 89th PI. Burnside, Ui.

PA.JIEŠKAU Auna Griciūtės, kuri 
platina paskalas buk esanti mano 
moteris ir buk manės nesuranda. 
I'odel aš reikalauju kad atsišauktų 
ir prie liudininkų tą pasakytų, nes 
aš niekados nebuvau vedęs ir jokios 
moteries nežinau.

GEORGE PASER
1081 MHwaukee Avė., Chicago, UI.

PA.IIEŠKAU brolio Petro J. Jan
kausko, paeina iš Kauno gub., 
šių miestelio, gyveno La Porte, 
Jis pats tegul atsišaukia, arba 
žinote praneškite jo adresą.

FRANK JANKAUSKAS, 
11438 Calumct Avė., Chicago,

Ind. 
kas

PAJIEŠKAU brolio Viktoro Nor- 
gailos ir pusbrolio Juozapo Ailučio, 
jie paeina iš Kauno gub., Šiaulių pa
vieto. Girdėjau gyvena Chicagoje. 
Meldžiu jų pačių atsišaukti, arba kas 
žinote malonėkite pranešti, už ką bu
siu dėkingas.

S. A. Norgaila
4500 S. Marshfield Avė., Chicago, III

RI'IKIA moteries indų plovėjos. 
Block I’estaurant

1356 So. Iląlsted Street, Chicago

REIKIA Barberio kuris moka sa
vo darbą atsakančiai. Unijos mo
kestis. /\tsišaukile tiidjaiis.

L. Striupas
1656 \Vabaiisia Avė. Chicago

BKI KAI .INGA Inngij plovėjų. At
sišaukite 62 W. yVashington St., 
Rohm 2. Chicago, III

REIKALINGI operatoriai prie mo
teriškų drabužių.

M. Z PALOMS , 
2300 So. Leavitt St., Chicago.

REIKALINGA merginų. Lengvas 
dirbtuvės darbas. Gera mokestis iš 
pradžios.
549 Fulton St., Ketvirtas aukštas.

REIKIA barberio vakarais ir su
imtomis nuo 'pietų ir 
iki pietų. Mokestis gera 

STANLEY BARBER
2109 So. Iloyne Avė.

Tel. Canal 0146.

nedaliomis
SIIOP

Chicago

REIKALINGAS bučeris. ’l’ui i kal
bėti lietuviškai, lenkiškai ir angliš
kai. Pastovus darbas, gera mokestis. 
Atsišaukite tuojaus

ALBINAS MARTINAVICH 
2940 137 St. Indiana HarDor, ind.

REIKALINGA švari ir ištikima no 
ra pas mane gyventi. Duosiu 3 kam
barius už pagaminimą man valgio 
ir švariai užlaikymo mano kamba
rių. Atsišaukite nuo 5 vai. ryto iki 
9 vai. vak.

J. SKIPETIS, 
3314 Mossprat St.; Chicago.

STOCK’AI—ŠĖROS
MES PėRKAMė Liberty bondsus, 

mokame augščiausią mokesti, Ga-< 
Įima pigiai gauti gražnų. '

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

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

akrų dobilams, bulvėms ir pieninin
kystei farmą pagarsėjusioje Lake 
apielinkčjc Vilas paviete, VViscon-| 
siu, lengvais išmokėjimais. Kaina 
$15.00 iki $30.00 už akrą. $200 įmo
kė! cash ant 40 akrų, $300 jinokėl 
cash ant 80 akrų; likusius pagal jū
sų Išgalę. /
ši YRA JŪSŲ PROGA.

Kam atidėlioti įsigyti farmą Wis- 
'•onsine, 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 pėtnyčios 
naktį. Ateikite pas G. F. SANBORN, 
musų atstovą Chicagoje, 908 Peop- 
les Gas Building, ir susitarkite pa- 

Į lydėti mus sekančiame musu išva
žiavime, arba telefonuokite AVabash 
1507 dei apsergėjimo. Rašykite lie
tuviškai. CHAS. GODLESKI, Kolo
nijos Direktorius.

I SANBORN COMPANY,
Engle Hiver, NVisconsin, Box 2

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontrektorius. 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 Chi- 
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranti’lą. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED
ROOFING CO, 

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

NAMAI-ŽEMĖ

UKES.
Lietuviai Įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę Wiseonsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdale pa
vietuose, Wisconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labui lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite i mane bile kokią die
na po šešių vai. vak.

Anton Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockford, III.

PARSIDUODA naujas G kambarių 
namas su puse akro geros žemės. 
Galima laikyti karvę, vištas Ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo, gražioje vietoje, arti gatvekarių, 
Kaina $2,800.

J. TAMOŠAUSKIS 
10512 So. May Street, Chicago, III

PARDAVIMUI šešių k septynių 
kan barių mūrinis ir medi »s namas 
M.mdynė, gesas ir garage.jlvi nau
jos pastogės, alley lotas, 25x125 pė
dų.

.L\s. .1. Walsh, Savininkas 
3(’I6 Pelneli avė., 2 r h flalfs.

PARSIDUODA lotas kuris randasi 
tarpe 44 ir 43 So. l'airfield Avė. Par
siduoda labai pigiai. Atsišaukite.

KAZLOAVSKI BROS. 
2525 W. 471h St., Chicago.

MOKYK i,OS

TIKTAI ŠI MĖNESI
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 štai lės 
Taipgi pianas ir fonografas. PBI- 
SIUNČIAME .UŽ DYKA. Priimsime 
Libertv Bondš."

VVESTERS STORAGE CO. 
2810 W. Harrison st. 

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė 
lininis nuo 10 iki 4 vai.

LOTAI $225.00 UP.
30 pėdų lotai prie ais Marguette 

Parką, prie pat lietuviško ktioto- 
iaus ir 71 st. Viena gražiausių vie

tų ant South Side.
Turiu daug namų ir bungalows ant 

pardavimo pigiai. Matykite mus 
pirm negu pirksite.

Masulis and O Reilly
N. \V. Corner 63rd st., ir Kedzie

RANDAI

ATIDUODAMA rendon 2 akru 
trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržu. Remia labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., Chicago.

ANT RENDOS garadžius dėl tri
jų automobilių; cemento padlaga, e- 
leklros šviesa ir vanduo, ant an
trų lubų didelis pasidėjimas; kam 
tokia reikalinga kreipkitės adresu:

V. B.,
3427 Lowe Avė. Pirmos lubos

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA vieno akro lotas 

ištaisytas su 8 kambarių rezidenci. 
ja, pečiu šildoma, cemento apatna- 
mis, elektros šviesomis, garage, viš
toms namukai, vaisių medžiai, vyn
medžiai ir kerai, šis yra vienas pa
čių puikiausių namų šioje apielinkė- 
je ir randasi prie South Kedzie Avė. 
ir 113tos gatvės. Kaina tiktai $5500. 
Padarysime nebrangias sąlygas. Prie 
lo namo galima privažiuoti Alt. Grce- 
nvvood karais iki galo linijos. Kuri 
baigiasi prie 11 Įlos gatvės ir Grand 
Trunk Hailroad.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31st and AVallace St.,

Vieninteliai agentai.

FARMOS
PARSIDUODA GEROS FARMOS 

lllinojaus valstijoj už labai mažą 
kainą.

80 akrų su budinkais, už akrą $45 
10 akru su budinkais, už akrą $50 
80 akrų su gerais budinkais; sodnas

apie 30 akrų, už akrą.............$65
>0 akru' su gerais budinkais,

už akrą ................................ : .$75
140 akrų su budinkais, gyvuliais ir

mašinomis, už akrą .............  ..$95
160 akrų dveji budinkai, mašinos Ir

gyvuliai, u akrą .....................$70
45 akrai geri budinkai. gyvuliai ir

farmą įrankiai, už akrą......... $75
70 akru, puikus namai, mašinos Ir

gyvuliai; už akrą .....................$85
200 akrų, geri budinkai, už akrą $75 
Lietuvių kolonijoj; žemė labai gera 
dėl auginimo visokių javų, daržovių 
ir gyvuliu. Arti prie miesto, trei- 
nas eina kas 20 minučių i Chicagą. 
Taipgi turime farmą visose vaisty
tose, kaip mažu, taip ir didelių, UI., 
Ind., Mich. ir Wjs., valstijose. Mai
nom ant namų. Parduodam namus 
ir lotus visose dalyse Chicagos. Tu
rim gerų namų ir lotų už. speciali- 
Škas kainas. Del platesnių žinių 
kreipkitės į:
Kirst National Realty Const. Co. 
840 \V. 33rd Street, ('hicago, III.

Phone Boulevard 2437

REIKALINGA: VYRŲ IR MOTERŲ 
MOKYTIS LABORATORIJOS DEN- 
TISTERIJOS ARBA ASSISTENTŲ 

DENTISTO.
Dentisterija yra aukščiausia pro

fesija ir geriausias biznio amatas. 
Didelis reikalavimas visame mies
te. Kodėl nesimokyti lengviausiu, 
greičiausiu ir pigiausiu budu? Ne
reikalinga mokslo, labai mažai rei
kalinga anglų kalbos. INDIV1DUA- 
LĖS instrukcijos praktiškame dar
be, išmokinamos pilnai nuo keturių 
iki dvylikos mėnesių, be mokinimos"* 
iš knygų; dienomis arba vakarais; 
lengvos sąlygos; geriausi paliudiji
mai. Diplomai pripažįstama visa
me pasaulyje. Nuo 17 iki 50 metų 
amžiaus. ATSIMINKITE, kad jums 
nereikia specialio išsilavinimo. Ne
atima laiko nuo jūsų kasdieninio 
užsiėmimo, nereikia daug pinigų, 
jus mdkale besimokindami. Ncati- 
(lėliokite. Pasisekimas reikalauja 
veikimo. Uždirbk nuo $35 iki $75 t 
savaitę. Bet jus negalite to žinoti, 

| kol jus neateisite ir nepersitikrink 
site patįs.

Musų kursas pagelbės moterims, 
sekamose klesose: 1-ma—Moterims 
dirbančioms kaipo denlistų pagel- 
bininkėms; 2-ra—Moterims dirban- 

Į čioms kaipo denlistų nursėmis; 3- 
čia—Moterims dirbančioms dentis- 
tų ofisuose Kaipo hygienistės; 4- 
lą: Moterims norinčioms dirbti vie
name Iš šių užsiėinimų. Didelis 

I reikalavimas ypač kalbančių sveti
momis kalbomis. Ypatingai geras 
pasiūlymas tiems, kurie greitai at-

I sišauks.
Rašykite dėl katalogo arba atei* 

kitę ypališkai j ofisą. Mes išaiškin
sime jūsų pačių kalboje ir parody
sime visą darbą.

Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 
vai. vakare.

SCHOOL OF MECHANO 
. DENTLSTRY

802 \Vest Madison St., 2-ras augštas 
CHICAGO, ILLINOIS

PARDAVIMUI geras namas ir san 
krova; |>ersedimo kampas. Rendos 
*65 mėnesvje. Kaina $6000.00.
2107 So. llalsted St., Chicago.

MAINAU .............
2 dideliu lotu 72X125, išmainau 

•mt grosernCs arba automobiliaus 
Lotas yra West Pulmanc. Atsišau. 
kilę laišku arba vakarais ypališkai. 
Savininkas V. ASCILA
1649 Girard St., Chicago, UI.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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, Pirmininke
i

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, du metu kaip statytas, 4 fami- 
lijoms po 4 kambarius, su maudy
nėmis, nuo fronto sankrova bučer- 
nei ir grosernei. Neša 12 proc. Sa
vininkus gyvena tame pačiame na
me nuo užpakalio žemai.

A, KASINSKAS, 
930 West 351b PI. Chirago. III.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, padalytas j du po 5 kamba
rius fialai, taipgi 4 kambariu medi
nis namelis iš užpakalio. Visuose 
toiletai ir gesas. Gerai pataisytas 
namas. Kaina $3700.00. Remia $34 
į mėnesį. Bus priimta dalis {mo
kėjimo. -jikusius mėnesiniais išmokė 
mais. Namas randasi prie 2904 U- 
nion Avė.

IGNATIUS CHAP and Co., 
31 st and Wallace Sis. Vlenintėliai a- 
gentai.

HA5TER 5Y5TEH

DIDELIS BARGENAS
Vienas akeras puikiausios žemės, 

kaina tiktai $395, įmokant $40 easb, 
$5 kas mėnesį. Tolumo tiktai 45 mi
nutės važiavimo nuo vidurmiesčio 
ant Roek Island R. R., 3 blokai nuo 

stoties, ši žemė yra augštai ir sau
sa, juoda ir trąši ir yra ideale vieta 
dėl mažo daržo arba vištų farmos. 
Taipgi 5 akrai, kaina $1500. įmun
kant $150 cash. $15 kas mėnuo, apsi
mokės pasiskubinti jums greitai.

IOSEPII BF.NDEK.
p. 40 — 106 N. La Šalie SI. Chicago 

Tel Main 2043

Rl'IKALINGA Mažą Farma no 
mažesnė kaip 20 nknų ir ne didesnė 
kaip 40 akrų. Turi įkilti su triobomis 
ir visais įrankiais reikalingais prie 
gyveninio. Geistina, kad butų ir gy
vuliai: 2 karvės, 1 arklys, viena ar 
dvi kiaulės ir visa sėkla reikalinga 
pasėliui. Jeigu kas turite tokią far- 
mą ant pardavimo meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

JOS. SCHULTZ 
5138 So. Laflin St. , Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis biznio na
mas Wallaee St. arti 31-mos. Vertas 
$10,000.00, Pirmiaus savininkas var
tojo šį namą kaipo duonkepy k lą. 
Padėjimas reikalauja greito pardavi- 
mi. Duosimo pirkėjui gerą paskolą. 
Kaina $8500.

Dviejų aukštu medinis namas su 
nameliu užpakalyj. 4 rendauninkai. 
Wallace St. arti 31-mos. Pasiūloma 
kaina $4000.

KOCH & CO., 
2G03 So. Halsted St., Chicago.

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musą sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii- 
ką patyrimą kuomet jąs mokysitės.

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jąs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialii- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jusą mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F, Kasnlcka. Perdėtinla
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Mes turime visokios rųšies sėklų 
dėl ŪKIŲ ir DARfcŲ. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainą sura
šo,

High I’oint Seed Farm
5 Woodland Piy k, Rochester, N. Y,


