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Trik1 trnnslntion filed with the post-master at Chi/ngo, III. May 27, 1919 
as riw|i)ire(l by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai nutarė
pripažintu Kolčiake

Estonai paėmę Pskovą '

Rumunai bėga betvarkėj Vengrijoj

Londono kareiviai kelia riaušes. Amerikie
čiai kraustosi iš šiaurinės Rusijos

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III. May 27, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Taikos Kongrese
TALKININKAI NUTARĖ PRI
PAŽINTI JUODAŠIMTIŠKĄJĄ

KOLČIAKO VALDŽIĄ.

Duos Kolčiakui ir Denikinui pi
nigus, ginklus, amuniciją ir 
maistą kariavimui prieš bol
ševikus.

PARYŽIUS, geg. 26. — Tai
kos konferencijos taryba ketu
rių, pasak Reuterio agentūroj, 
nutarė pripažinti su sąlyga ad
mirolo Kolčiako ir gen. Deniki- 
no valdžias.

Sąlygomis pripažinimo yra 
kad, kaslink Rusijos ateities, 
šios valdžios sutinka sušaukti 
ir priimti nuosprendį tikro Stei
giamojo Susirinkimo; taipjau, 
kad tautų lygos santarvė ir jos 
pasekmės, kaip jos paliečia bu
vusios imperijos rubežius, yra 
priimtos.

Steigiamasis susirinkimas nu
spręs busiančią formą valdžios 
dėl Rusijos.

Priimtoji politika, kaip tvirti
nama, leis talkininkams pripa
žinti ir gelbėti bile kokias spė
kas Rusijoj, kooperuojančias ko 
voj prieš sovietų valdžią, kadan
gi toks pripažinimas bus galėjo 
tik iki tokiam laikui, kol steigia
masis susirinkimas nenutars a- 
pie pastovią valdžios formą. Ta
da autoniotiškai užsibaigs apy- 
gardinių valdžių gyvavimas.

Talkininkai neduos admiro
lui Kolčiakui ir gen. Denikinui 
kareivių, bet aprūpins juos gin
klais, amunicija, pinigais ir mai
stu didesnėj skalėj negu ikišiol 
duodavo. Pabrėžiama, kad ne
bus kliudimo tautinėms nerti ;ų 
valstijoms susidariusioms iš se
nosios Rusijos teritorijos.

Priėmė austrų mandatus.

Austrijos taikos delegacijos 
St. Germain-en-Laye mandatai 
liko priimti taikos kongreso ma
ndatų komisijos ir Austrijos, de
legatai prisiuntė savo pirmą no
tą talkininkų ir susivienijusioms 
valstybėms. Nota yra Kariu vi
jos reikaluose.

Galbūt kad įteikimas taikos 
sąlygų Austrijos delegacijai bus 
atidėtas iki sekamos savaitės, 
pasak Reuterio. Sakoma, kad 
už tą yra kaltas susivėlinimas 
su užbaigimu rašymo nekuriu 
dalių sutarties.

Daro permainas.
I>dis sutarties, kuri yra vy

riausia priežastim vilkinimo, y

ra atlyginimų dalyke ir skaito
ma, kad talkininkai padarys čia 
grieštą permainą pozicijos ir bu
vusios Austro-Vengrijos valsty
bės, bet dabar atsiskirusios, bus 
paliuosuotos nuo mokėjimo pro 
porcionalės dalies atlyginimo.

Tomis valstybėmis, sulig da
bartinio pieno bus leista pasiim
ti viešąją* nuosavybę be. atlygi
nimo Austro-Vengrijai.

Trįs vokiečių notos.

Vokietijos taikos delegacija 
šiandie prisiuntė tris naujas no
tas taikos konferencijos sekreto
riui. Notos liečia atlyginimus 
ir atsakomybę, vokiečių nuosa
vybės svetimose šalyse ir vokie
čių tikibinės misijas užrubežyj.

Viena notų, kaip sako pusiau 
oficialė vokiečių žinia iš Spa, 
reikalavo sušaukimo konferen
cijos darbo vadovų, nutarimui 
apie internacionalu darbo įsta- 
tymdavystę. Kita nota, kuri 
.liečiasi vokiečių nuosavybių 
svetimose šalyse, užreiškia, kad 
talkininkų valdžių nutarimai a- 
pie likimą tų nuosavybių, nega
li būti priimti.

W ikonas už slaptumą.
Iscbo de Paris šiandie užreiš

kia, kad tai buvo pagal prašy
mą prezidento Wilsono, jog tal
kininkų ir susivienijusios vals
tybės atsisakė leisti paskelbti 
pilną tekstą vokiečiams įteiktos 
taikos sutarties. Laikraštis pri
duria, kad prezidentas Wilso- 
nas “permatė nepatogumus ir 
pavojų atsidarymo svarbių dis
kusijų Suv. Valstijose laike jo 
ten nebuvimo.“

Vėl Italija.

šiandie yra nurodimų taikos 
konferencijos, kad tarybos apie 
išrišimą Italijos problemų vėl 
prasidėjo po savaitės laiko per
traukos. Sprendžiama , kad 
franeuzai, anglai ir italai deda 
didelių pastangų padarymui 
Londono sutarties, tų valstybių 
pasirašytos 1915 m., prieš Itali
jai stosiant karėn, pamatu su- 
sitaikimo.

Suv, Valstijos negelbėtą 
Kolčiako.

PARYŽIUS, geg. 26. — Didie
ji keturi nutarė, kad Amerika 
neduos karinės pagelbos admi
rolui Kolčiakui, bet kad taikiniu 
kai pripažįs Kolčiako valdžią, 
jei admirolas paims Maskvą.

Nuosprendįs yra pergale dėl 
premiero Lloyd George ir pre
zidento VVilsono, kurie stovėjo 
prieš pri|
dabartiniu.

, lace - karaliaus rūmų, bet prieš 
ižinimą Kolčiako prie jo iki 6 mylių nuo Pskovo, su- pasieksiant palocių demonstra- 

aplinkybių. imdami 1,009 belaisvių ir daug eija išįro. Daugiau sumišimų

(Kaip Lloyd George galėjo 
priešinlies Kolčiako pripažini
mui, jei jo valdžia slapta ir su
organizavo Kolčiako valdžią ir 
visaip ją rėmė ir remia?)

Vokiečiai sumažins armiją.

.BERLINAS, geg. 25. Gauta 
žinių iš labai patikėtinų šalti
nių. kad Vokietija paduos 
konfet rncijai k o n t r-p a- 
siulimus. kurie pritaria kari
niam nusiginklavimui ir sako, 
kad Vokietija yra pasirengusi 
sumažinti savo spėkas iki 350,- 
000 kareivių bėgyje dviejų mė
nesių po įvykinimui laikos, o 
pasibaigus dar vienam metui, 
sumažinti savo armiją iki 200.- 
000 kareivių.

Vokiečių paliaubos komisijos 
pirmininkas Matas Erzberger 

pasiuntė notą gen. Naudant 
marš. Focb atstovui Spa, prieš 
g< n. Gerard iš Prancūzų armijos 
duodamą padrąsinimą bandan
tiems 'atskirti Bavarijos Paloti
ną nuo Bavarijos ir Vokietijos.

Amerika pasilaikys Vokietijos 
laivus.

VVASHINGTON, geg. 26.
Prezidentas VVilsonas pranešė 
vietos valdininkams, kad tary
ba keturių Paryžiuje pasiekė pil
niausiu susitarimo, sulig kurio 
Suv. Valstijos pasilaikys 700,000 
tonų Vokietijos laivų, užgrieb
tų Amerikos uostose, kada ši ša
lis įstojo karėn. Anglija pasiū
lė, kad šie laivai, taip jau vokie
čių laivai užgriebti kitose šalyse, 
butų sudėti krūvon ir paskui iš
dalinti pagal didumą nuostolių, 
aplaikytų nuo submarinų veiki
mo. Suv. Valstijos pakartotinai 
atsisakė priimti šį ploną.

Svarsto Bulgarijos 
sutartį.

PARYŽIUS, geg. 26. — Fra
nci jos valdžia gavo nuo Vokie
tijos taikos delegacijos užtikri
nimą, kad ji neprašys daugiau 
prailginimo laiko svarstymui 
taikos sąlygų. Pereitą savaitę 
suteiktasis laiko prailginimas už. 
sibaigia šį k c t vergą.

Taryba keturių šiandie pradė
jo svarstymą Bulgarijos taikos 
sąlygų.

___________ v 1

Austrai prašo pasiskubinti su 
taikos sutartim.

BASEL, geg. 26. — Vienuos 
žinia sako, kad Austrijos kanc
leris Dr. Kari Renner atsišaukė 
į laikos konferencijos preziden
tą premierą Clemenceau, prašy
damas pasikabinti su sutartim 
su Austrija. Kancleris bijosi 
kad gali ištikti sumišimų.

True translntion filed with the post- 
nuistr.T at Chicago, III. May 27, 1919 
as rcąuired by the act of Oct. (J, 1917

Rusijoje
ESTONAI SUMUŠĖ BOL

ŠEVIKUS.

Bolševikai taipjau atstumti 
Mintaujos ir Panevėžio 

fronte.

LONDONAS, geg. 26. — Neti
kėta ataka pėtnyčios naktį esto
nų spėka; persilaužė per bol
ševikų pozicijas palei visą Psko
vo frontą, paėmė Izborsk ir paė- 

kąnuolių ir ktdkasvaidžių, pa
sak estonų štabo išleisto oficia
liu pranešimo.

Iš priežasties estonų pergalės 
bolševikai traukiasi iš savo po
zicijų šiaurvakariniame fronte, 
pasak rusų bcvielinio praneši
mo.

Pranešimas taipgi sako, kad 
bolševikai pasitraukė į naujas 
pozicijas 10 viorslų (6 ir dų tre
čdaliu mylių) į rytus nuo Ry
gos.

Pskovo apygardoj, deki sėk
lom fronto buvimo nepridengtu, 
bolševikai traukiasi į naujas po
licijas, taipjau pripažįsta pasi
traukimą Volmar apygardoj ir 
Mintaujos-Panevėžio fronte.

BOLŠEVIKAI NETEKĘ 
PSKOVO.

LONDONAS, geg. 26. — Co- 
penhagene gauta žinia iš Helsing 
torso, kad astovų kareiviai pa
ėmė svarbią geležinkelių kryž
kelę Pskov, tarp Rygos ir Pet
rogrado.

Prue trunslatlon filed wi.h Ihe post- 
aiast'.r at Chicago, III. May 27, 1919 
is reųuired by the act of Oct. •», 1917
AMERIKIEČIAI KRAUSTOS IŠ 

ŠIAURINĖS RUSIJOS.

WASH.INGTON, geg. 26. — 
Karės departament. pranešama 
kabeliu, kad ištraukimas visų A- 
merikos kareivių iš Archangels
ko jau prasidėjo.

šiandie patirta, kad visi na
riai 339 infanterijos pulkojau- 
kia evakuacijos.

Kablegrama taipgi sako, kad 
sugrįžimas pavieniais sužeistų
jų kareivių, kaipo to prašė karės 
departamentas, nepagreitins tų 
sužeistųjų paleidimo, kadangi jų 
pulkai sugrįš namo dar prieš at
vykimą tų pavienių kareivių.

Amerikos kareiviai šiaurinėj 
Rusijoj yra veik visi iš Micbiga- 
no ir Wisconsino.

Tai buvo roja 339 pulko, kuris 
matomai pirmas apleis Archan
gelską, kuri pakelė maištą, kada 
jai liepta eiti frontan.

True translntion filed with the post- 
maMcr at Chicago, UI. May 27, TŠH9 
is rccjuirod by the act of Oct. 6,1917

LENKAI SUMUŠĖ 
UKRAINUS.

BASEL, geg. 25. — Iš Varšu
vos pranešama, kad lenkų karei
viai padarė tolimesnį progresą 
prieš ukrainiečius rytinėj Gali
cijoj, paimdami Kamionka Po
le, už 10 kilometrų nuo Lvovo.

Varšuvos žinia priduria, kad 
ukrainiečių armija šiame fron
te liko pilnai dezorganizuota ir 
lenkai ją vejasi.

True translntion filed with the post- 
maslcr at Chicago, III. May 27, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

LONDONE KAREIVIAI KELIA 
RIAUŠES.

Maršuoja prie karaliaus palo
pą Jociaus .ir parlamento.

LONDONAS, geg. 26. — Tūk
stančiai paleistų kareivių, ir juri
ninkų, kurie neturi darbo, apsi
ginklavę akmenimis ir kitais 
metimo įnagiais, šiandie nuėjo 
linkui atstovų buto.

Jie susirėmė su policija, ku
ri uždarė jiems kelią ir jie bu
vo išsklaidyti.

Vėliau vėl susidarė procesija 
ir nuėjo linkui Buckingham Pa-

i
nebebuvo.

Demonstracija sekė po didelio 
susirinkimo Hyde parke, kur 
paleistieji kareiviai ir jurinin
kai rdikalavo darbo ir mini

mam algos skalės.
Panašios demonstracijos įvy

ko šiandie visoj šalyj.

True •rnnslatlon filed v ii n Ihe post- 
nutsler at Chicago, III. May 27, 1919 
as reųuired bv the act of Oct. 6,1917

VENGRIJOJE
RUMUNAI BĖGA BETVARKĖJ

COPENHAGEN, geg. 26.
Budapeštas praneša, kad prie
šas (rumunui) trankaisi betvar
kėje linkui Sajo-San Peter, Szi- 
kelso ir Kis-Telek, į pietryčius 
nuo Budapešto. Žinia taipgi 
sako, 61-mas rumunų pulkas y- 
ra veik visai išnaikintas.

Franeuzai už 3 savaičių 
busią Budapešte.

RYMAS, geg. 26. — Buchare- 
sto žinia laikraščiui Idea Nazio- 
nale sako, kad franeuzų karei
viai perėjo Tiza upę ir tikisi įei
ti j Budapeštą bėgyje trijų sa
vaičių.

True translntion filed wi h the post- 
inasler at Chicago, III. May 27, 1919 
as rcųnircd by the avi of Oct. 6, 1917

Suv. Valstijų 
kongrese

NORI 530,000 KAREIVIŲ 
ARMIJOS.

Karės departamentas vėl įneš, 
biliu. €

VVASIIINGTON, geg. 26. — 
Tebesitęsiantis netikrumas sto
vio inlernacionalių reikalų pri
vertė karės de|Ki.rtamcntą nu
tarti išnaujo paduoti armijos bi- 
lių, kuris neperėjo pereitame 
kongrese, pasakė šiandie sekre
torius Baker.

Tas bilius praveda laikinę ar
miją iš apie 530,000 oficierių ir 
kareivių.

Senatorius smerkia tautų 
lygą.

WASHINGT0n” geg. 26. — 
Valdymas tautų lygos juodųjų, 
geltonųjų ir panašių rasių, tu
rinčių bendrai daugiau balsų, 
negu baltoji rasė — buvo turi
niu senatoriaus Reed iš Missou- 
ri atakos šiandie senate tautų ly
gos pieno.

Senatorius Reed kalbėjo virš 
dvi valandi. Rūpestingame a- 
nalize tautų lygos sąstato jis jis 
prirodė, kad baltųjų ra^ių tau
tos turės tik 11 balsų tautos ly
gos susirinkimuose, kuomet var- 
suotos rasės turės 15 balsu.

Senatorius Reed klausė sena
to, ar senatas sutiktų patikti A- 
merikos respublikos likimą su
sirinkimui, kuriame žemesnės 
tautystės galės užbalsuoti bal
tąsias tautas.

Tarp žemesnių tautų, kurios 
turės lygų Suv. Valstijoms bal
są, senatorius įvardijo Liberiją, 
Haiti, Cuba, Hedjaz, Hondūras, 
Guatemala, Rcnador, Panamą, 
Šiam, Indiją, Chiniją ir Japoni
ją-

ORAS.
Iš dalies apsiniaukė ir galbūt 

nepastovus oras šiandie; ryto 
giedra; nedidelė permaina tem
peratūroj.

15,000 žmonių žuvo vul
kano išsiveržime

■<

Visuotini streikai Kanadoje
15,000 ŽMONIŲ ŽUVO VULKA

NĄ IŠSIVERŽIME.

31 kaimu sunaikinta ant 
Java salos.

AMKTERDAM, geg. 26. — čia 
gauta Central News žinia pra
neša, kad Kalni vulkanas (ug- 
niakalnis) ant Java salos išsiver
žė, sunaikindamas 20 kaimų 
Drengat distrikte ir 11 kaimų 
Blitar apygardoj. Apskaitoma, 
kad žuvo 15,000 žmonių.

(Kahit vulkanas yra rytinėj 
dalyj Java salos. Java yra vie
na iš didžiausių salų Malay ar
chipelage, tarp Azijos ir Austra
lijos. Ji priguli Holandijai. Tai 
yra vulkanų sala, nes viso ant 
jos 125 vulkanų krateriai. Ka
lu! [ar Khit] yra vienas 11 di
džiųjų vulkanų. Vulkanų išsi
veržimai būna ten labai tankus 
ir daug juose žmonių žųsta.

Paskutinis smarkus Kalut vul 
kano išsiveržimas buvo geg. 23 
dieną 1901, kada 181 žmogus žu
vo.

Galonggoen vulkanas išsiver
žė 1822 m., sunaikindamas 114 
kaimu. Tada žuvo suvirš 4,000 
žmonių.

Rugpjudio 1883 m. didesnė 
dalis salos liko sunaikinta vul
kanų išsiveržimu ir žemes dre
bėjimo. Tada žuvo apie 35,000 
žmonių.

1805 ip. buvo sbarkiausias 
vulkanu išsiveržimas ir labai c

daug jame žuvo žmonių, bet a- 
pie jį mažai žinoma, kadangi 
tada‘sala buvo apgyventa vien 
laukinių žmonių.

Java lu r i apie 30,000,000 gy- 
vestojų, o daugiausia sundanie- 
čių ir madųriečlių; ji užima plo
tą 48,600 ketv. mylių. Svarbiau
siais produktais yra ryžiai ir ka
va).

16,000 žmonių žuvo.

TOKIO, geg. 26, — Oficialus 
žinios iš Batavia sako, kad 16,- 
000 žmonių liko užmušta ar su
žeista vulkano išsiveržime cent- 
ralinėj Java saloj gegužės 20 d.

DAR DVIEJUOSE MIESTUOSE 
PASKELBTI VISUOTINI 

STREIKAI.

Streikai Kanadoje plėtojasi. 
Winnipego darbininkai 

tvirtai laikosi.

REGINA, Sask., geg. 26.
Generalis streikas prasidėjo šia
ndie Calgary ir Edmęnton, 
dviejuose didžiausiuose po Wis- 
nipegui miestuose prėrių distrik 
tuose. Visi unistai tuose mies
tuose metė darbą 11 vai. ryte iš 
užuojautos \Vinnipego streikie- 
riams.

Regina darbo taryba susirinks 
šiandie vakare kad apsvarsčius 
klausimą prisidėjimo prie strei
ko. Galbūt bus nutarta leisti 
unijų nubalsavimui.

Edmontone ir Calgary sustrei 
kavo taipgi presos agentūros te
legrafistai, taip kad smulkmenų 
apie streiką nežinoma Taipjau koręs.

ten negalės išeiti laikraščiai, jau 
vien del«i negavimo žinių, ne
kalbant jau apie spaustuvių dar
bininkų streiką.

Nežiūrint kad yfsi valdžios 
nariai smerkia \Vinnipego strei- 
kierius, jie laikosi tvirtai ir ne 
nemano apie pasidavimą. Da
bar kįlęs dviejuose miestuose už 
nujautos streikas, dar labiau su
stiprino \Vinnipego darbininkų 
dvasią ir jie su didesne valtim 
žiuri į pilną laimėjimą.

Winnipego mayoras Gray šia
ndie sutiko su ministeriais, kad 
streiko vadovai bando sukelti 
Kanadoje revoliuciją. Jis taipgi 
paskelbė, kad miesto vbaldžia 
stengiasi atgaivinti municipali
teto veikimą ir pradėti operuoti 
galvekarius. Girdi, jei unistai 
bandytų tam kliudyti, tai jis pa
skelbs mieste karės stovį.

Netenka darbo, bet negrįžta.

Kaip tvirtai darbininkai lai
kosi, parodo kad ir šis faktas. 
Darbo ministeris Gideon Robert 
son išleido VVinnipego krasos 
darbininkams ultimatumą, kad 
jei jie iki šiandie vidurdienio 
nesugrįš į darbą, jie bus paša
linti iš darbo. TeėlAus tik ke
li darbininkui sugrįžo, o kiti pa
siliko streikuoti — ir krasa vis- 
liek negali veikti.

Tokį pat ultimatumą valdžia 
lavė ir telefono operatoriams, 

bet susilaukė tų pačiu pasekmių 
— darbininkai geriau netenka 
darbo, bet nenusileidžia ir yra 
nusisprendę laikytieš iki galo.

AVinnipego Visuotinas strei
kas tęsiasi jau nuo gegužės 15 d.

SAUSIEJI IR MOTERIS LAIMI 
TEXAS VALSTIJOJ.

DALLAS, Tex., geg. 26.
Subatoj Texas valstijos piliečiai 
balsavo du priedus prie konsti
tucijos; vienas jų įveda valsti
joj prohibiciją, o kitas suteikia 
moterims balsavimo teises.

Balsų skaitymas dar nėra už
sibaigęs. Kiek jau pranešta už 
prohibiciją paduota 56,695 bal
sai; prieš — 47,112. Už moterų 
balsavimą paduota 55,153 bal
sai; prieš 51,838.

Priedas leidžiantis valstijai 
duoti paskalas namų budavoto- 
jams išrodo priimtu.

3 žmonės prigėrė.

CRETE, Neb. — Vaikinas ir 
dvi merginos, visi studentai vie
tinės kolegijos, prigėrė Blue u- 
pėj, apvirtus valčiai. Kitas vai
kinas išplaukė.

VAIKAS MIRĖ.

CHICAGO. — Robert Bur- 
nam, 4 nV., 541 Townsend St. 
rado namie išmestų sugedusių 
valgių. Jis jų valgė kiek — ir 
vakar mirė nuo užsinuodijimo.

I ■■ III..I I. I

7 METŲ VAIKUTIS UŽSIMUŠĖ

Raymond Aldous, 7 metų, 
4526 Lowe avė. šeštadienyj už
simušė ant vietos, krisdamas 

nuo National Tca Kompanijos 
troko, ant kurio jis buvo užsi-
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M AB 8 S 9 laimėjimo, iš kur jos neateitų, Į
iriau ios atima teises nriešrevo-1

LlTHUAMAN £>ILY NEWf 
fc-ubllshodl L>*iKy »»cept Baą4»y fcy

1739 SO- HALSTED ST
chjc.vgo. Illinois

S Telephoaa Canal 1500

1

Naujienos eina kasdiena, iisktaiant 
nedėldienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chlcago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

.Užsisakomoji Kainai
— pačiu:

Metras..........................  86.00
Pusei meto ...............     3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiui .................  75

Chicagoje — per nelietoj u:
Viena kopija ............................. 03
Savaitei ................................   12
Mėnesiui ..................................  W

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
pačtu:

Metms ....................................... 8*.00
Pusei meto .....................  8.00
Trims mėnesiam* .................... 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėneeiui....................  15

Pinigus reikia siųst Paėto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Proletariato 
diktatūra.

H

Nors labai daug kalbama apie 
proletariato diktatūrą ir nors 
šis politiškas terminas yra var
tojamas parodymui skirtingu
mo tarp socialistų frakcijų, nes 
vienos jų pripažįstančios prole
tariato diktatūra, kitos esančios 
priešingos jai, tečiaus vargiai! 
patįs vartotojai to termino pa
galvojo apie jo reikšmę. Tokioj 
dalyko kaip proletariato dikta
tūra visai nėra pasaulyj ir var-| 
giai gali būti pilnoj žodžio pras-' 
mėj.

Sakoma, kad tokia diktatūra 
usąnti Rusijoj. Tai netiesa. Ten 
v ra bolševiku arba rcvoliucio-

1

1

i 
M
I

$

nėms šviesties taip 
jgigu jop atima teises priešrevo-] kiekviena atskirai 
liuciniams elementams, o pačios 
«Aik/tkiojix kas ir kaip turi E>uti cla- 

roma, gali vadinti savo veikimą 
socialistinėj reVoliucijos dikta
tūra, q ne proletariato diktatūra. 
Rusijoj, kur ir smulkioji buržu
azija (ūkininkai), kurios arti
mas pasielgimas gali mainyti 
jos veikimą revoliucijoj, yra 
leista dalyvauti šalies daly^M 
sprendime, nėra ne aiškios so
cialistinės revoliucijos <|>ktalu- 
ros, bet visgi bolševikai moka 
daugiau ar mažiau ją tokia pa
daryti. Kaip ilgai, nežinia.

Socialistinės revoliucijos dik-j 
tatura gali buti reikalinga lik iki 
tol, kol tos revoliucijos tikslai 
atsiekti. Toliau ji netenka pra
smės, nes socializmas įvyksta.

Truo translntion filed vvith Ihe post- 
mastai* ;it Chicago, III. May 27, 1919 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917

Valstybių Lyga ir Dar- 
bioiflkai.

Ar Valstybių Lyga padarys 
ką gera darbo žinomoms? ra? 
prastų, darbų žmonių, kurie 
prakaitą lieja, kuriuos spaudžia, 
kurie vargą kenčia ir kurie jo
kių karių nenori, yrą devynios 
dešimtos dalįs visų žmonių, 

jiems ką-Ar Valstybių 
nors padės?

žmųpes nori tai- 
šviesos ir laisvės. 

Visi tie didykid. ir tik jie vieni, 
yra geri ir naudingi žmonėms. 
Vidstvbiu •r 

neduos.
Penkios

'kas, duonos,

Lyga betgi jiems to

palįstųjų diktatūra. Ūkinin
kai juk nėra proletariato dalis. 
Jie yra smulkioji buržuazija, 
k u r i b u v o išnaudojama 
stambiosios buržuazijos ir sle
giama valdžios. Gi ūkininkai 
turi savo atstovus tarybose arba 
sovietuose. Tose taryl)«se turi 
atstovybę ir kareiviai, kurie per 
save nesudaro jokios klcsos, o 
yra suorankis įvairių klesų, ži
noma, daugiausiai ūkininkų ir 
darbininkų. Ar visi arba bent 
didžiuma darbininkų supranta, 
ką reiškia proletariato diktatū
ra ir ar visi jos geidžia, irgi nė
ra tikrai žinoma. Juk neretai 
darbininkai iBesiųM'anta ir negi
na savo reikalų, o padeda kovoti 
prieš juos. BuiY.uazijos viešpa
tavimui butų padangas galas vi
sose industrinėse šalyse,jei prole 
tariatės suprastų savo reikalus 
ir stotų ginti juos. Ant nelai
mės, darbininkai net prieš so-

se, nors socialistai vien tik dar
bininkų reikalus gina. Bėda, 
kad darbininkai' yra klaidinami 
savo reikalų supratime ir pro
gos jiems mažai apsišviesti. Ru
sijoj darbininkų k lesa, kiek gali
ma spręstų moka ir nori-ginti 
savo reikalus, vienok ir tai Kol- 
čakai, Denikinai, Petluros ir ki
ti da gauna pusėtinus būrius 
žmonių' vedim<ui kontrrbvoltiu- 
cijos. Patįs proletariato dik-

tikėt ant “palšų minių” nėra ga
limu, kad tos proletarų minios 
nej'etai yra priešrevoliucinės, 
l ik klcsiuiai susipratę, Organi

zuoti ir revoliueioniški proleta
rai gali sutvarkyti proletariato 
diktatūrą visų proletarų nau
dai. Bet |>aprastai tokių jiegų 
yra nepatek tinai ip prisieina 
naudotis ne proletariato (likta-

valstybės, kurios tai 
•Lygai vyrauja, yra 

kapitalistinės imperijos, kurių 
kiekvienoj visa pramone yra 
iicilicleles lollMiiinkų suujirles 

rankose ir vnlmna jų priva
čiam pelnui.

Kapitalizmas negali duot tai
kos, dėlto kad jis karės pama
tais remiasi. Valstyliių Lyga 
yra kapitalistinių valdžių są
junga- Jkišiol kiiįpitalistinės 
valdžios vedė kares, kad savo 
dividendus apsaugojus; ir atei
tyj jos dąrys taip-pat.

Kapitalizmui viešpataujant, 
duona eina ne tiems, kur ją pa
daro, bet tiems, kur gali už ją 
mokėti - - turtų savininkams. 
Darbininkas, gaudamas triųni-

jis patsai pagamina. O turto 
savininkas, turėdamas didelių 
pajamų iš nuomos, nuošimčių 
ir dividendu, kad ir nieko ne- 
veikdamas, tunka tuo, ką dar
bininkai pagamina.

Kapitalizmas šiandie - remiasi 
ta pačia nuožmia išnaudojimo 
sistema, kokia įsivmšpatavo a- 
pie. aštuonioliktojo šimtmečio

•viešpataluja Ja poni joji Italijoj, 
Francijoj ir Suvien. Valstijose. 
Ta sistema neduos darbinin
kams nė duonos sočiai, nė jo
kių kilų ekonominių patogumų. 
Ta sistema jau gentkartemis 
išmėginta, ir darbininkas šian
die gerai žino, ko ji verta.

biiuukani/s apšvietimo? Žvilg
terėkime į kapitalistines šąlis ir 
paklauskime, kuri jų rupiuos 
darbininkų švietimu. Gal Ja
ponijos viešpačiui Mengesi savo 
^arbiiiūnkiLs šviesti? Japonijos 
darbininkų švietėjai, agitatoriai, 
.kalėjimuose išsėdi. Fruncijosi 
Locialistų laikrhščiai i ateina įi 
Suv. Valstijas vis dar su dide-f 
Jiais cenzūros ženklais. Ar

Utarninkas, Geg. 27 d., 1919

I

atžagarei

Laiškas iš Lietuvos

Jau

Revu Rėvai

mes; tąsyk jis išlipo ant orlaivio

Ii

Kaire puse visada yra netobu-

geros sveikatos, 
gyvenami sveiki,

or-
ne-

Miesto Ofisas:
12? N. Durtom lt.

U11.il Uoli f Bldg. 
’lei. Central 4411

JAU PARDAVINĖJA 
ORLAIVIUS.

Apie kairius ir kairiuosius. 

(Didelis feljetonas mažoj

sa vi e nip u tžagarei via uis.
Tikra kraštutinybių gadynė

— Kriaučius.

AlCOHOl

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popierast
Namų Ofisas:

3123 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310
♦
J ..........

CHICAGOS PAčTINIS 
LAKŪNAS UŽSIMUŠĖ.

Frank McCuster, pačtinio 
laivio lakūnas vakar sutiko
laimę Clevelande, belėkdamas 
Ghicagon. Kurie matė tą nelai
mę, pasakoja, kad jo orlaivis už-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Mtncdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Florąs 15c. Balkonas lOe 
Prie šių kainu priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

PAVARTOJO KIRVĮ PRIEŠ 
SAVO KONKURENTĄ IR 

PASIDAVĖ.

ęCEfeago, m

r.<-;
f'.1’
'.'lį.

kai'p jos rimtesni uosius tos organizacijos 
ad nelei-j veikėjus ir tuo pa 1 : lr,:

džia. Kapitalistinės valstybės,' kraštutiniemsiems

dojimą, priespaudą ir tironybę 
lygiai taip, kaip kad jos darė 
kiekviena atskirai ,tuo tik skir
tumui, kad dabar susijungusios 
jos turės dar daugiau jiegos ta
tai daryti.

Vadinas, čia mes turime^ dvi 

kraštutinybi, taip priešingi pa- 
vardijime, bet giminingi savo 
darbais. Anie ten, už “balos,” pa 
deda lenkų grobikams, o mūsiš
kiai

nėms laisvės? Ar Ąiųcrikos 
viešpačiai rūpinasi išplėsti ir 
kitose šalyse", teikiu laisvės žiedų 
kaip kad Everette, Ludlowe, Bis 
bee ii* Lawreuce? Arba duos 
tokios laisvės, kokios jie sutei- 

jkė Haywoodui, Tarnui Mooney, 
Katrei O’IIare ir Eugenijui 
Ik'bsui? Ar Anglija duos dau
giau laisvės pasauliui ne kad ji 
davė Airijai h* Indijai? Ar Ja
ponija platins ir kitur tokią lai
svę, kokią ji davė korėjie
čiams?

Darbo žmonės nori laikos, 
duonos, šviesos ir laisvės. Bet 
Valstybių Lyga nė vieno tų da
lykų jiems neduos, o todėl ji 
nieko gero jiems neatneš.

— Scott Neari ng.

Skaitytoju Balsai
\Už išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Qvi krąštutinybės.

Fnmčiškus Kazliulis, gyve
nantis Chicagojc, 1611 N. Ash
land’ avė., gavo laišką iš Lietu
vos nu<| savo brolio ValerijAno 
iš Kąųno gub., Telšių apskr., 
Nuvarėnų miestcŲę. Laiškas 
rašytas kovo 21, 1919 m., skam
ba:

“Malonus broli Frauciškau: 
visi tamstai 
Dar visi teb- 
žinoma, ne-

karas ,ir apie tamstas senai iicb- 
žiiYom, ar dar gyvas, sveikas. 
Mielas broli, rašyk greitai nors 

j kokią žinelę. Mes prašom taln- 
jstos, kad kaip norintais 
j tum parvažiuoti į tėvynę, 
nebėra kam! žemes gjn 
Tėyeliai puseno, o aš nesveikas, 
tai visiems .vargingas gyveni I 
mas. Dabar sakom su Dievu,, 
brolis ir abudu tėveliai Kaziu-' 
liai.”

dais paskelbė. laikraščiuose, 
kad “ponai po.liakąi,” kaip juos 
tituluoja Chicagos tautininkų 
laikraštis, labai žiauriai elgiasi 
su Vilniaus gyventojais — no 
lenkais. Jie užpuolę nelenkus 
piatvCse ir atimu ji; pinigus bei 
kitąs brangmenis. Negana to, 
jie įsiveržia į privačių asmenų 
[lietuvių] namus ir ten padarui 
savo rųšies pogromų. Dar dau
giau, “ponai poliakai” norį už
griebti visą Lietuvą.

Tautininko žvilgsniu tai yra 
bjauriausias, kokį tik galima at
likti darbas. Išrodo, kad reikė
tų stverties visų galimų įmonių, 
idant sulaikius tuos įsibėgėju-

Faktai tečiaus liudija visai ką- 
kita, būtent, kad Lietuvos vald
žia pasiūliusi savo pagalbą tiems 
patiems lenkaitis, kurie dabar 
laiko užėmę Vilnių ir prieš ku
riuos kovoja bolševikų spėkos ir 
rengias? išvyti juos iš Vilniaus.

Mums, nuosaikiemsiems sočia 
listams, tai yra labai paprastas 
apsireiškimas. Atžagareiviai 
vienijasi prįeš bendrą atžaga
reivių priešą — kadir nenuo
saikų priešą. Juk tiek lenkų 
kaip ir lietuvių atžagareiviams 
bolševikai yra baisiausia šmėk
la, kurios vienas yąrdąs verčia 
įuos drebėti ylsu kimu... Kitaip 
juk butų visai nebesuprantama, 
kaip miLsų “lietuviška valdžia” 
gąlčlų pasiūlyt savo pagclbą 
tiems, kurie ir jiems patiems ręn

Je, lietuvių atžagareiviai nu
jaučia, kad su .lenkų atžagarei
viais jie .visgi galės flvsitaikjnt 
ir .bendrui plėšti savo tamsųjį

turą (kaip yra Rusi joj), o buvu- jyit'špačia'i skleidžiu apšvietimą* 
ttių išnaudotais, neužganėdiif-ĮSuv. Valstijose? 
tais, prispaustais ir tuo pačiu 
ląjkų ^e.yoUucjęąb^y įCleineųtų 
diktatūra. Net romantiškos bei 
rilcalistiškos stambiosios buržu
azijos dalis gali prisėdėti prie 
revoliucijas piteš buržuazijos J<ąlėj.įu.ųs mąj penkių jki dvi- riairiuis”. 
viešpatavimų. Tos visos spėkos,i de^iųbįe^ jUielų.
kurios t iua su revotiučjja, .ve-r Kuj^uJjstinės yąlst^lTės ir su 
dančia prie pHn

Jie užkamšė'
Jangus kiekvienos ąvielimo į- 
;>l/iĮgė4ės, kad šviesa peprą^i- 
jimišių į P žmoųės, Lu
pę bepilę .ęmšvii'sti tamsą toir 
sybės žiburėliu, grūda už tat į

| ne. Ve Kq<Iv1 “lietuviška vąld- 
žia” siūlo savo pagalbos lenkų 
aimperialislams! Savas savą 
pažįsta- Tai kas, kad “broliai 
lenkai” atmetė “brolių lietuvių” 
pasųsiulynią: jie dar jaučiasi ga- 
nė-tinai stiprus ir patįs yięni ipa-; 
no apsidjrbt b* su bplševikais ir 
“muištiugaisiuis Irvinais.”

'Jai, kas dedasi ten, anąpus 
“balos”, dedasi ir čia, Amerikųj- 
Tik ėja dalykai kiek painesni ii? 
itndel juos nelaip lengva supras-' 
Ji. Čia politiką “harakirį” daro 
kita žmonių rųšis, pasivadinu
sioji save kraštuliniausiais “kai- 

Jie, tiesa, /lūžiniai ne-
sisiujo savo priešams į pagalbą,: 
bot daro tai.uesužiniai. Jįe dra-

Zalewko, kitaip John 
1G55 W. 14 gt. vakar pa- 
policijai, užmušęs Tony 

VVojanczyk, 44 metų, buvusį j- 
nainiu jo namuose. Jis kaltino 
Jony, buk jis jeirejęsi jo pačiai. 
ZaleAvko tapo uždarytas Mar- 
(Įuctte gt. stotyje, o jo pati pa
leista eiti pas savo ketvertą vai
kų. Tony pasimirė Bridwcllio 
ligoninėje.

viuėtoją Jaipes Lcvy j° aui|omo- 
blių išstatymo vietoje prie 23 g. 
ir Mi^bigan Avė. buvo išstatyta 
parodui trįs pirmutiniai orlai
viui iš 150, kuriuos jis užsisakė 
padaryti pardavinėjimui.

ina, nulėkusi apie 200 mastų 
pradėjo kristi žemyn. McGuster 
nukritęs ąnt žemės dar buvo gy
vus, bet numirė bevežant pat
ruliniu vežimu. Jis nusilaužė 
sprandą.

IŠ CLEVELANDO Į CHICAGĄ 
ORU PER 2 VAL. 54 MIN. 
Vakarykščia kelione oru iš 

.Clcvdando į Cbicagą lapo įstei- 
tas naujas davadas. Lakūnas 
Frent C. Fry, pilnai atsigavęs 
nuo lengvų sužeidimų, apturė
tų pirmiaus, atlėkė iš Glevelan- 
,do į Ghicagą per dvi valandi ir 
jPenkiasdešhn's keturias minu
tes su 40U svarų siuntinių.

GARDŽIAI PAVALGĖ, ATSI
GULĖ IR NUMIRĖ.

Anthony H. Derner, 65 melų, 
213 N. Lack\vood avė. gardžiai; 
pavalgęs pas A. Gasteels, 711 
Hays, (Jak parke pietus ir alsigu 
lė lauke ant prieangio. Už kiek 
laiko Casteels nuėjęs pažadinti
jį, rado negyvą. Manoma, kad j lyginai gerai, kaip 

pndetaj’into slj.migU8.ios ųelejp .^larho ŽPIP- sko savo organizaciją, niekina jis mirė nuo širdies ligos.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija New Yorke

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pasekmingai vykdo Šių reikalų atlikimą:
1) Atstatyti Lietuvą ekonominiai, suda
rant didelį kapitalą pramonės (išdlrby- 
slės) ii pirklybos (biznio) varymui Lie
tuvoje.
2) Padaryti Lietuvą Nepijigulminga nuo 
svetimų išnaudotojų, papilant visą da
lies pirklybą ir pramonę į lietuvių ran
kas.
3) Pakelti Lietuvoje Abelną Gerovę 

steigiant fabrikus, dirbtuves, laivų kom 
panijas ir tt.
4) Pagerinti Lietuvių Gyvenimą organi 
zuojąnl juos į pirklybos di’augijas, su
randant gerus uždarbius, palengvinant 
įgijimą ūkės įrankių, mašinų, gyvulių, 
javų ir tt.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė inkorporuota ant $1,000,000, veikia sulyg valdžios už
tvirtinto čarterio ir po valdžios priežiūra. Bendrovės šėraj (akcijos) kaštuoją po 
$10 ir parsiduoda nemažiau penkių šėrų vienam žmogui. L. A. Bendrovės pelnas 
išdalinamas visiems šėrininkams, iš ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indėlų 
pinigų. Prie L. A. Bendrovės galima pri gulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrovė 
steigia savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

Visi Dėkitės Prie Lietuvos Atstatymo Bendrovės
Reikalaukite paaiškinimų šiuo adresu:

Lithuanian Devetopment Corporation
320 — 5th Avenue. New York, N. Y.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė rūpina
si lietuvių gerove Amerikoje:

1) Steigia Lietuvių Banką su užrubeži- 
nių Reikalų (Foreign Exchangc) Sky
riumi pinigų mainymui, siuntinėjimui, 
laivakorčių pardavinėjimui ir lt.
2) Orgąnizuoja Keleivių Namą aprūpi
nimui keliaujančių į Lietuvą ir į kitas 
šalis.

. / i-

3) Padaro ir paliudija rejentalius doku
mentus, pirkimo-pardavimo aktus, da
lių išj ieškoji m us* įgaliojimus (davier- 
nastis), išgauna dokumentams konsu
lo paliudijimus ir tt.

Kazimieras Gugis

Ką reiškia proletariato dikta
tūra, jei ne užgriebimas politiš
kos valdžios į darbininkų ran
kas įr pilnas prašąlinimas nuo 
jos bmžuazijos? • ........ . .

Stebėtina, 'kad tie, kurie taip 
daug rėkauja apie proletariato 
diktatūrą, vis artyn ir artyn ei
na prie atmetimo politiško vei
kimo.

Kadaugi pergyvename išradi
mų gadynę, tad ir aš išnešiau 
rezoliuciją ką nors išrasti.

Atkreipiant atydą į tai, kad 
musų “kabieji” išrado social- 
patriolus, socialburžujus, so- 
cialjudoš^iuls, soči ^š lavikus, 
socialšovinistus ir kilus ir kilus 
da sočiai ir sočiai, tad

lai būna man leista “kairiųjų” 
abazui, kurie nėra kairiais, o lik 
mėgstą save lokiais vadintis, iš
rasti sekančius vardus: social- 
pagirunmaišiai, sociasąjungieč- 
ponelek'iin.oganaiJi’eim m t r a t- 
tgaudylojai, socialhislerikai, so- 
cialtamsunai, social-cbamai ir

lai būna šitie vardai iš vienos 
pusės ir kitos vartojami dėl ge-

lai būna man atleista už su
tepimą popieros, kaip “kairių
jų”, taip ir mano išradimais, ir

lai pasinaudoja tautininkai ir 
klerikalai šitais svarbiais žod
žiais.

ka žmogus greičiau ir geriau bi- 
le ką padaro. Dešine akim neto
li visi žmonės geriau mato, de
šinė koja yra ir geriau išvysty
ta ir darbo daugiau atlieka. 'Yra 
ir daugiau netobulu kairių daik
tų, bet nedrįstu apie viską vienu 
<artu kalbėti.

Bet' tūli žmonės yra kairiai, t. 
y. tokie, kad didžiąją darbo da- 
’į atlieka kairiaja puse. Tai y- 
ra nenormkiliška. Vienok kai
riai niekad negali atlikti darbo 

tie, kurie
labiausiai vartoja dešinę pusę.

____ —____ ■- ■

D r. A. Montvid 
' CH1CAG0 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washinglon St., Marshall Field Annex, 18 flioras, Suite 1827 
Phone Centrai 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas Wcst 6126

DRAUGAS NELAIMĖJE!
P^fainieriai, mechanikai, audėjai, fnbrikos ir aian visokio 

darbininkai, dirbant! viduj ir lauke, yra amžiui draugai

u.;
’xi
U1 f

PAIN-EXPELLER
Jau suvirš penkios deSimtyB metu 
kaip Aitu pluki gyduole yra var
iuojama bu geriausioms pasek
mėms, išgydymui rnmatiziiio, 
skausmu krūtinėj®, Aonose ir rau
menyse, neuralgijos, strėnų die
gimu, šalčio ir kosulio.

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus dideles® bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
l’ain-Expeller, persitikrink ar yra ĮKĄRA, vaisbažonklls ant baksluko. 35 centai ir 65 centai už 

bonkutę. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is Jabortorijos.
* F. AD. RICHTER & CO„ 74—80 Waahington $t., New York, N. Y.

LOTAI TIKTAI $200.00
.PARSl.DU.ODA lotai 30 X 126 pėdų, nct<>li Craąe (>). ant lengvo 

išmokėjimo, $20 dabar įmokėti, o paskui 5 dolerius ant mėnesio ir 
čielus metus be jokių nuoši|nčių. Lotai labai gražioj vietoj, kur jąu 
daug lietuvių gyvena, todėl ir tamsta pasiskubink įsigyti lotų, kol 
dar yra taip pigus, kur galėsi sau karvę laikyti ir paukščių visokių 
ilųržovių užsiauginti. 'Kaipgi įneš statome hamus, kokį t,ik savinin
kas pareikalaus ant lengvo ismpkėjimo, galima su 35 minutėmis 
į didmiestį imvažipoti, ofisas atdaras visų dienų nedėldieniais ir 
kasdien nuo 9 yal. ryto iki 6:30 vai. vakare.

WM. D. MURDOCK & CO,
4980 Archer Avė. ir Crawford (40th) Avė.

J. N. ZEWERT, Mgf.
Kas šitų apgiu’sinimų atsineš su savim gaus $10.(10 pigiau.

Bet, meldžiamieji, ^ito visko 
da nekri lik nokite, nes vis tai da 
tik įžanga.

Ąš visai nenoriu apkaltinti 
kairiuosius už kairės puses ne
tobulumą, nes ^airysis visas — 
su abiemj jo pusėm — kartais 
gali likti nustumtas arba j kai
rią pusę arba į dešinę. Kairy
sis žmogus yra juk ne tas, ku
ris iš kairės ar dešinės dirba, 
o ta's, kmfs ^pripažįsjta kairu
mą už gerinusį daiktą.

— česnakas.

Dr. M.T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas Ir Chlrurgaa
1757 W. 47 St Chloro, UL 

Ofisą Tol. Boąlevard 1M 
Rez Tel Seeley 420

Liberty Bondsųs 
dali Hniokčtą, bondsus ir w«r 
savings stamps nuperka ui cash 
Ėmei Rnd Co., 740 W. Madison it., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, Eras augštas, virš Faradu« 
Clolhing Store ątdara vakarais iki 
8 vai. Nedčnomis nuo 10 iki 1.
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EXTRA PRAKALBOS
Kalbės garsus kalbėtojas iš Naujos Anglijos advoka

tas F. J. BAGDČIU^
Reigia LIET. LAISVAMANIŲ

Utarninke geg. 27 d.,
Mąlinausko svct. 1843
S. Halsted St. Kalbės

F. J. Bagočius
po

d.,

adv. 
nuo 7:30 iki 9 vai., 
9:15 kalbės Dr.
Montvidas.

Utarninke, geg. 27
•North Sidc. Prospcct 
Building,. DJvision ir 
Ashlandš Kalbės drg. 
J. J. Kučinskas, Ado® 

universiteto studeiir 
tas nuo 7:30 iki 9 vai., 
po 9:15 adv. F. J. Ba
gočius.
Kalbės adv. F. J. Bago 
čius ir kiti kalbėtojai:

Seredoj, geg. 28 d., 
Mildos Svet., 3142 So.

Halsted J5L Pradžia 
7:30 vai. vakare. 
Ketverge, geg. 29
Town of Lake, J. J.

Draugai, nei vienas nepraleiskite šių prakalbų: jaunas 
ar senas, moterįs ar vyrai marš visi į šias prakalbas.

Kviečia L. L. F. KOMITETAS. J

kerte 16
d

Ktiiusl svejt
ir Wood St., Pradžia 
7:30 vai. vakare.

J 1

Pakeleivingų užeiga
Noriu pranešti visuomenei jog aš atidarau Lietu

viškų Hotelį ant Bridgeporto, išduodu ruimus ant 
gerų išlygų ar ant dienos arba savaitės- Kas atvy
kęs iš kitos valstijos arba miesto gali gauti kąmbarį.

Atsišaukite po No.
936 W. 33rd, St., Phonc Yards 2570. Chicago. <

- I

Hoffman Mokykla
g^g^gg^H^HHBBinSHNaaBaHHBBBBBRMSBSOMISSSBUSSMSI

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI j gali
mai trumpų laikų. Mes taipgi prirengsime jus į kolegijų ir uni
versitetų- Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimų. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 North Robey Street, Arti Milwaukee Avenue

Dr. FRENCH V Ea AUSTAS
Room 1210 Republic Bldg.

209 So. State Street Chicago. 
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pagal su

tarties.
Phone Harrison 7536

South Si<|e ofisas 
1616 West 47th St., Chicago.

( Aptiekoje)
Vai.: 4 po pietų iki 8 vai. vakare. 

Phonc Boulevard 344.
............................................. . ...

Svarbi Pastaba
DAKTARAS W. M. LAWH0N

ĮŽYMUS specialistas
Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise

35 S. Dearborn St. (Kampas Monroe) Kambarys 807
Aš esmi speciali- 

tas visų ligų
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas jųano gabumo.

As atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W, M. LAWHON, M. 0.
Kambarys 307. 77, 9

VALANDOS 9 iki 8 (.hlC/lffO 
Nedaliomis 10 iki 1. VHIVU5 
-------------------- ----------------------------------------- - —

35 So. Dearbom St.
(IjKiipas Monroe) .

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

C H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevatorj. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe 

39 So. State St., Kumpai Mopręe.
Ekza minavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmą ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva nialevojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKJNGCO.

■MUUI & St, CfcleM,. III.

Lietuviu Rateliuose.
WESTSIDE
Kardo vakaras.

Užvakiu’ vakmv tyĮeĮęįąžjo aye- 
taineje liet. laisvamaniai suren
gė šaunų pramogų vulkarą —

Tai taiu’but buvo pastarasis 
šių sezopo vakaras p. Meldažio 
svetainėje. Bet iškilmingiau-! 
sias — visais atžvilgiais. Pro
gramas buvo ytin ilgokas ir ge
rai suruoštas. Buvo dvi prakal-

lo ir
la«.”
ryta Marseliete. Po to kalbėjo! 
Naujienų redaktorius A. Mont
vidas apie apšvietę ir adv. F. J. 
Bagočius — kūno ir dvasios

— “tėvo Bimbos pamoks- 
Vakaro programas ati<Įą-

tarė:
— Gaila, kad tas Bagačąip ne 

kunigėlis... Advokatas, well, 
juo būti neblogai. Bet mums 
— kas iš to. Ot. jeigu taip iš 
ambouo----- baigas! — ir pats
vyskupas turėtų verkt....

A|ilamai, visas vakaro progra
mas, išskyrus porų praleistų da
lykėlių, buvo geras.

žuioiMŲ Jniyo pilna pibinlė|ū 
Mildažiu svetaine. Laisvama
niams liks gražaus pelno.

— Tipu-Tapu.

Birutės koncernas.
I žbaigiant sezoną Birutės 

Draugija užvakar vakare davė 
vieną puikiausių koncertų, kokį 
tik kada nors chicagiečiai yra 
girdėję. Davė jį puošnioje Kim- 
ball Ilallėj, vidurmiestyj. i

Ne choro didumu (tiesą pasa
kius, tai jisai nemažas), ne pa
vienių dainininkų apstumu, bet 
tiųkamu jų sumokimu ar /ge
romis, parinktinėmis dainomis 
— ve kuo pažymėtinas pastara- 
sai bii utiečių koncertas. |

Tame jų nuopelnas. KuoinctJ 
daugelis musų chorų stengiasi 
išmokt “daug ir visokių dainų,v 
tai birutiečiai mokinasi tik ge
resniąsias. Kuomet kituose cho
ruose stengiamasi sugaudyt j 
“kuodaugiausiai daininkų/* tai 
birutiečiai pasirenka tik gorės-Į 
niuosius, tokius, kur turi palin-J 
kinio ir gali dainuoti. !

Didžiąją dalį programO išpil-l 
dė Birutės choras. Be jo dar( 
dainavo p-lės M. Rakauskaitė,| 
S. Staniuliutė ir p. P. Stogis. 
Dainuota kone išimtinai liaudies) 
dainos ir veik visos jiaties g. St.! 
Sunkaus komponuotos.

—Tas Šimkus, brol’, meiste
ris... Jis moka įlysti į žmogaus 
^irdįi! -r- programą nųnikyda-; 
mas įkirto mano sėdynės kai
mynas biznierius. Aš nežinau, 
ar daug mano kaimynas biznie
rius yra sugriešijęs kitais daly
kais, bet kad jisai p-lei Rakaus-< 
kairei dainuojant “Sunku mani 
gyventi’’, buvo bepradedąs žliu
mbti (atleiskit už atvirumą!),* 
tai labai gerai mačiau. Gi cho-: 
rui užtraukus “Oželį“ aš ištikro 
pradėjau bijoties, dėl savo kai
myno: Šimkus ranką kilst, ma
no kaimynas stypt, stypt, stypt... 
O jau tų “plodismentų,“ tai jis 
tiek davė, kiek turėjo spėkos.

Taip buvo su manų kąiinynų 
biznierium, kuris, anot tos žmo
nių pasakos, “neturi širdies.” O 
kaip buvo su “jautresniąją pub
lika,” su jaunomis, graikščiomis 
-romantiškomis panelėmis ir po
nius, tai, rasit, tcgplętų ap,rašy
ti Mažiukas ir Didžkis, kurie 
anuomet taip geniališkai inter
pretavo Šimkaus vargonų dudąs 
Hull Hausėj. — Reporteris.

True translation filed wiih the post- 
master at Chicago, III.' May 27, 1919 
as reciuircd by the act of .Oct. 6,1917

Prakalbos apie Rusiją.
Praeitų ncdqį<U^4i, gegužės 

25, West Si(|e Coįi$euųi, kertė 
12 ir Blue Lsland gatvių, buvo 
surengta prakalbos- Rengė vie
los socialistai — rusų skyrius ir

(Seka aAM-to pusi.)

UMIIHIUIM

Specialia Pranešimas 
Chicagos

Siuvėjams ir Kirpėjams

NUO pirmos jr po Ęirželio mėne
sio įstojimo narystės moke^Us į 
AMALGAMATED CLOTHING 

W0RKERS OF AMERICA bus pakel
ta- Visi kirpėjai ir siuvėjai, nesanti 
orgąnizącijoje iki (Gegužės 30-įos die- 
ros bus priversti mokėti naujai pakel
tų jato^iipo mokesti.

.SJuvėjai ir kirpėjai yrą toliaus pri
versti pranešti į Uniją, kuomet palie
ka savo darbą, taipgi, neimti jokių ki
tų darbų be gavimo O. K. nuo darbo 
davimo ofisų, AMALGAMATED CLO
THING WORKERS OF AMERICA, 
kurie randasi prie 409 So. Halsted St., 
1504 North Robey Street ir 2343 South 
Kedzie Avenue.

TURĖKITE VIRŠMINĖTA PRANE
ŠIMA VISUOMET MINTYJE.

Pagąl įsakymą

CHICAGO JOINT BOARD 
AMALGAMATED CLOTHING

WORKERS OF AMERICA

■IIIIIIIIIIIIB

NUKMTED IRON

atnaujina nusilpnėju-

—VALGYTOJAS STIPRUMO KRAUJO 
ATITAISYTOJAS 
Spėka užpakalyje stiprių už
sispyrusių vyrų ir sveikų 
gražių šiandieninių moterų 
• “Padarykite stiprius, tvirtus, 
raudono kraujo Amerikonais nie
ko nėra mano patyrimu, ką gali
ma butų ra^ti taip vertingu kaip 
organiška geležis—<Nuxat>ed Iron”, 

sakę Dr. Jams Francis Sulli- 
van, buvusis gydytoju Believue 
Ligonbučip (Išlaukinio skyriaus) 
Nevv York, ir Westchester Pavie
to Ligonbučio. Nuxated Iron su
tirštindamas kraują ir sutverda-
nainas naujas kraujo celes, sustiprina nervus, 
sius audinius, ir pagelbsti prailginti ątnaujiptą energiją ir pakantru
mą visoje sistemoje. Ji tankiai padidina stiprumą silpnų, opių žmonių 
j dvi savaiti laiko. Yra darodyta, Įkad virš 3,0QO,OQO žmonių vartoja 
Nux^ted Iron kąsm^tas kąipo toniką ir adbudavotoją kraujo.

PADARYKITE Š{ BANDYMĄ PATĮS 
f Ir Suraskite kur Jūsų Kraujas Stovi

Patėmykitc kiek ilgai jus galite dirbti arba kaip toli 
HlĮTHmTOi gulite nueiti be nuovargio, paskui paimkite du penkių 

granų pleškeli.Ų Nuxatc(l Iron tris sykius dienoje po 
MĮSggMBL valgio per dvi savaiti. Tuokart išbandykite savo 

spėką, ir vėl pamatysite kiek jus pasitaisėte. Daug 
jiervuoty, suirusių žmonių, kurie visą laiką ne- 
galiavo stebėtinai padidino savo stiprumą ir pa

kantrumą tik linidatni geležį atsakančioje 
formoje.

Išdirbdju pastaba: Nuxated Iron reko- 
nienduobi ir užrašyta gydytojų nėra pa- 

. slaptingas vaistas, bet visur žinomas ap- 
tiekoriąms. Nepanašus seniems inorganiš- 
kos geležies produktams, lengvai asimili- 

' ' uojaiua, pegadina dynfų, nejuodina, ne
gadina vidurių. Išdirbėjai užtikrina^jasekmingas ir visai užganėdinan
čias pasekmes kiekvienam pirkėjui arba sugražins jums pinigus. Par
duodama visose gerose aptiekose.

.. .. . . .. . , 1 ............... .. ■

JOKŪBAS RASLAVICE, R. Ph. 
Perkėlė savo aptieką nuo 3700 Wallace St., Chicago 
i MELROSE PARK, ILL. po No. 1900 Lake St.

Tad su reikalais visų pažįstamų prašau kreiptis po augš- 
čiau nurodytu antrašu per laišką, arba ypa’tiškai.

Madison įr Austin karai nuveža į Melrose Parką.

Utinis
VYl

GlgTBUOTAS RUSAS APTIEK0RIU8 ĄNT ĘRIDGEPOBTO
AMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rimuose nuo f8.00 lr w- 
gščiati. ' Sidabro rimuose nuo 11.00 Ir 
augščiau.’ Pritaikbme akinius ' uidyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mo, akių skaudėjimas, uėvilkimas ir , 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų ąkinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždyke, jei peršti ar 

I skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal- 
,va sopa, jei blogai matai, jei akis silp- 

' jsta, tietęsk ilgiau, o jieškok pagalbos« 
' nptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma *- 

kiniai utdykg. Atmink, kad knes koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvle- 
nam gerai prirenkam.

8. M. MESIROFK, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujatė patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Ai buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10’ metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti blle kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al esU\ 
draugas imonįų.

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

Rūgšti Smetona
Mes dabai* gatavi eęame 

parūpinti pirklyba i§ musų 
nąųjos, modemiškos ir ąąni- 
tąriškos pieninės. Su musų 
tirštu, riebiu

Rūgščios Smetonos 
Produktai

Su arba be sviesto riebumų, už 
labai pigias kainas. Padaryta 

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lefonuokite.

LawJndale 2^5.
GUD FUD DAIRY PRODUCT 

CO.,
2721 W. 12th St., Chicago.* ♦ f v •

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA 

nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phpnografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

x~.ui.ini , r{Uidasi rinkinys 
24 rekordų ir dei- 
mantinė alata veltui. 

feir ^es talpg* turime ke-
[ • H letz augštos klesos

! phoiiografŲ, kuliuos
Į] RMHI mes parduosime už 
I SvA^hlIlitl Pralytų kainų

■ minusi I tai n,es turiine
1 I I)raluštinti vietą, 

flvi Mes taipgi turime
v ^650 player piano,

J] garantuotą 10 metų
R- ir vartotą tik 8 savai

tes, kuri mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIES4 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRTSIUNČIAME Už DYKA. 
WESTERN FURNITURE 8TORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

tęs, kurj mes parduosime už $3__. 
JEI GYVENATE UžMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIZ" Z 
APŽIŪRĖTI. $i yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PySIUNčIAME Už DYKA.
2810 W. Harrison St. Chicago, Iii.

Ofiso Tel. Yards 2544
Residen. Tel. Boulevard 5602

John W. Sapalius, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos 
10:30 ryta iki 12 dienų;

2 po pietų iki 4 vai.;
7 iki 9 vai. vakare.

Ncdėlioniis ’ nėprimama

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Ofiso valandos: Kiekvienas vaka
ras, Subatomis po pietų ir Nedė- 

liomis nuo 10 iki 6.

Dr. Joseph Ziff 
AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai.

3149 So. Morgan St., Chicago.
Antras ąugštas 

Dr. Glaser’io Ofisas.
Telefonas Boulevard 4790

» Ii* *» • '*

Telephone Pulliuan 452.
Dr.M.D. YAMPOLSKY
Pasitarimo valandos 10 iki 12 
2 iki 5 ir 6:30 iki 8 vakare. 
10821 So. Michigan Avė.

ROSELAND-CHICAGO, ILL.

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

VATJ^NDOS\l

3308 S Morgan St, Chicago, III 
"""■ . .......      ■ N 1 '

CHIRURGAS 
9—12 ryto 
2—9 vakaro

G. M. GLASER

Chicago, III.
SREČIALISTAS 

Moteriškų ir Vyr 
Taipgi ęhroniikų L 

OFISO VALANDŲ
Nuo v—10 ryto, nuo 12f—-2 po 
pietų Ir nuo Q—;8 vakare, Ne- 

dėliomls nuo 9—-2 popiet

u

Sergėkite save akis

Neujsitilęėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriuj, auksoriui ar keliau
jančiam pardavė!ui, nes jie su
telks jus akims tik daugiau blogo. 

Al turiu 15 mėty patyrimą ir 
galiu ištirt jusy akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai

Jei jums akiniai nebus relka- 
Ungl, mes tai jums pasakysimą.

JOHN SMETANA
AKIŲ 8PECIALI8TAB 

1891 80. Ashland Avė., Chicago, 
Kampas 18-tos gatvės 

9-čios lubos, viri Platt’o aptiekęs 
Tėmyklte J mano parašą 

Valandos nno 9-tos vii ryta Ud 
t vai. vakaro. Nedėlioja nae I 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

AK1U SPECIALISTAS 
Akis Egsamlsnoj* Dykai

kada pra 
regėjimą.

p thalmometer. T- 
Estinga domi at- 

reipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 s) 

Telephone Yards 4917 
Boulevard 9497.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams tinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas litras, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. 1

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fii.k St.

VALANDOS: Nuo 1C—12 pietų. Jr 
!6~8 vakarais. Telephone Canal 3110.

GYVENIMAS: 6412 S. Itąlsted Street 
VALANDOS: S-S ryto, tiktai.

Telephons Yfii'dc ^032

3iuirS. Morgan CJiicago

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

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas

Ofisas 10900 So. Michigaa Ava.
Rezidencija 10731 S. Michigan

Avė., Roseland, 111.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pullman S4X 
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 po piety iki 4
6 Iki 9 vakare.

1.

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St. Chicago 
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—If ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Nauji neatimti, daryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai, verti nuo 
$30 iki $50 dabar parsiduoda po 
$15 $35 siutai ir overkotai, nuo 
$$15 ir 25 dolerius

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų’ overkotr-

Visai ma
kotai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1,50 i- 
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien, nedėliomis Ir va
karais

S. GORDON
1415 So Halsted St Chicago, I1>V

ižai vartoti siutai ir over

Telephone Yards 5894.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos ano 9 Ud 19 
ji ryto ir nuo 7 !H 9 vaL vak. 
1325 So. Raiste* St, Chicaga.

Dr. Leo Awotin
Gydytoju, Chirurgas, Ak atarta 
1929 So. Halsted St, Chlcage. 
Raiba

Valandos

utriUM ii
8-9 va- 

047.

Tel. 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchnlewlcz
Baigusi Akušerijos ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasek

mingai patarąpuj c
prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms.
3113 So Halsted Str 

_ (Ant antrų luta) 
Chicago

N.“° 6 « rjJ? lr 7 .W .W »k
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Prakalbos
KAS LINK SEIMO

— Rengia — 
Draugystė Lietuvos Vėliava 

Amerikoj No. 1, 
UTARNINKE, 

Gegužės (May) 27 d., 1919 
BLINSTRUPO SVETAINĖJE, 
4501 South Hermitage Avė., 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
DaFbdninkai ir darbininkės 

esate kviečiami knoskaitlin- 
giausiiai atsilankyti ant šių mil
žiniškų prakaR)ii. Bus kalbama 
temoje apie dabartinį Lietuvos 
padėjimų ir šaukiama tautinin
kų seimų ir jo naudą. Kalbė
tojai J. šarkiunas ir P. Kukutis, 
o taipgi deklemuos p-lė čoplin- 
skiutė. Po prakalbų bus duo
dami klausimai ir atsakymai.

Inžanga 15 centų.
Kviečia KOMITETAS.

GERKITE KARSTA VANDENI 
JEI NORITE RAUDONO 

VEIDO.

Sako, mes išrodysime ir jausi 
mės geriau po vidurių 

maudynės.z

Kad gražiau išrūdyti ir goriau 
jaustis reikalinga yra kas rytą vi
durių maudynė, kad išplovus iš 
kūno pirmesnės dienos išmatas, 
rūgščių susidarymą ir nuodingus 
toksinus, pirm negu jie susigers į 
kraują. Taip kaip anglis, kada jis 
dega, palieka klek nesudegamų nie- 
tlegų, formoje pelenų, taip priima
mas maistas ir gėrimas palieka kū
no organizmuose tam tikrą skaičių 
nesusivirškinamu medegų, kuriuos 
jei nebus prašalintos sudaro toksi
ną ir nuodus, kurie tada susisunkia 
į kraują tais pačiais kanalais, kurie 
yra skirti susisunkimui lik maisto 
palaikymui kūno.

Jeigu jus norite pamatyti sveika
tos raudonį jūsų veduose, tai nori 
te pamatyti jūsų odą daranties skai
stesne, jums sakoma gerti kasdien 
atsikėlus stiklą karšto vandens su 
puse Lucarin plytelės, kas yra ne
kenksmingu išplovimui išmestų me
degų ir toksinų iš pilvo ,kepenų, 
plaučių ir žarnų, tuo išvalant visus 
organinius kelius pirm negu bus į- 
dėta į pilvą daugiau maisto.

Vyrai ir moters su pageltusia o- 
<la, dėmėmis, spuoguotų ar išbliškil
siu veidu, taip tie, kurie nubunda 
.su apsivėlusiu liežuviu, netikusiu 
skoniu gerklėje, smirdančiu kvapu, 
kiti, kurie yra kankinami galvos 
skaudėjimo, galvos svaigulio, iugš« 
ties pilve ar nerviškumo, turi hu*- 
jaus pradėti gerti karštą vrndeni. o 
užtikrinama gera^ p.isd: i.s t k?- 
ii.k su'eiles.

Taip kaip muilas ir karšias van
duo išvalo ir atgaivina odą iš lauko, 
taip karštas vanduo ir I-axcariu vei
kia į vidurinius organus. M?s tu- 
lime visuomet atsiminti, kad vidu
rinis švarumas yra daug svarbes
nis negu išlaukinis, kadangi odos 
skylutės nesugeria nešv trumo j 
ki inja, kuomet vidurių I i’ės jas 
sugeria.
LAXCAHIN PRODUCTS CO. Dep. L 
— 2 Pittsburgh, Pa. (Apg.) t

Šitai Kur Sveikatos
šaltinis, tai Salute Stomick Bit- 

teris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvą, pilvą, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sakant visas suvargęs būdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Salute Bit 
terį pradėjau naudoti į trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Salute 
Stomick Bitteris Kaina .$1J>() už 

bonką, jo gali gauti aptiekose ir 
geresniuose sali u nuošė, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS,
616 W 31st St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 7351

MADI8ON PRIE HALSTED STREET 
— BURL.E2SQUE2 — 

THE SIGHT SEEKS k„ 
su Gus Fay

Mnlpris Ir mergino* Coli lankvtH Ir ««dien«
Kalno* 2Be. Iki 7Be.

LHBEIRT
Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais. Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

(Tųsa nuo 3-čio pusi.)

kiti. Kalbėjo buvęs Finų Soci
alistinės Respublikos atstovas, 
Nuorteva. Aiškino apie dabar
tinę situacijų Europoje ir Rusi
joje. Nurodė, kaip viduriniai 
(Kolčakas) ir išlaukiniai prie
šui stengiasi sutriuškinti Socia
listinę Rusijos Sovietų Respubli
kų. Jie stengiasi atimti jai vis- 
kų, o nieko neduoti.' Net tokių 
reikalingų reikmenų, kaip me
dicina, ir to nenorima duoti 
badaujantiems ir sergantiems 
Rusijos žmoilėms.

Užbaigus Nuortevai ant pa
grindų pasirodė tūlas draugas 
tik-kų atvažiavęs iš Anglijos. 
Kalbėjo apie darbininkų judėji
mų Didžiojoj Britanijoj — va
dovų ydas ir 11.

Pagalios atvyko ir Rusijos 
Sovietų Respublikos atstovas 
Martens. Publika jį priėmė di- 
dcliausioniis ovacijomis. Ant 
vietos padainuota naująjį Rusi
jos himnų.. Toks širdingas pri
ėmimas d. Martensų sujudino 
net iki ašarų...

Jisai kalbėjo neilgai, apie de
šimts minučių. Vėliau tų patį 
pakartojo anglų kalba. Nurodė 
ko nori atsiekti Rusų sovietų 
valdžia ir kokiuo tikslu jisai ta
po paskirtas tos valdžios atsto
vu šioje šalyje. Kalbėjo ener
gingai.

Publikos buvo pilnutėlis West 
Side Colisemnas.

— A. Kemeža.

SUSIMUŠĖ AUTOMOBILIAI.
Vakar ties Micliigan Avė. ir 26 

gt.. susimušė du automobiliai;
...keturi žmones tapo sužeisti. Vie

Prakalbas
BRIGHTON PARK

Rengia Keistučio Kliubas
Lawreneo streikieriams

Seredoj, Gegužio 28 d-, 1919
LIBERTY SVETAINĖJ 

3925 S. Kedzie Avė.
Lietuviškai kalbės ,K. J. 

GELEŽĖLĖ; lenkiškai — 
JOS. KOVALSKIS.
Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kviečia visus kuoskaitlin- 

giausiai atsilankyti.
Keistučio Kliubas. 

Y BONDS'
<C ASM

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sts.

nnm sužeistų, Šoferiui Jacob- 
sonui, tapo bjauriai sudaužyta 
galva ir jis nusiųsta šv. Luko li
goninėn. P-lė Arnistrong, nors 
nelabai sužeista, nusiųsta į Mie- 
laširdystės ligoninę. Kiti nesi- 
sakė pravardžių.

P-lė Annstrong sakėsi taipgi 
pametusi snbnlinį šalikų $1,000 
vertės.

Trae translation filcd wlth Ihe pnsf- 
maslier at Chicago, 111. May 27, 191!) 
as required by the act of Oct. 6,1917

KARININKŲ GRĮŽIMAS.
Praeitos savaitės pabaigoj j 

New Yorkų atvyko daug grįž
tančių iš užjūrio “Prairie” divi
zijos karininkų. Grįžtančivjų 
sąrašas paduoda sekamų cliica- 
giecių lietuviui pavardžių:

John Pilkis, Fr. Savickis, 
Stanley Plarpa, J. šidlovski, P. 
Sarelas, \V. Zdanovicz, P. Slivo- 
sky, B. Lipinski, 2-nd Lieut. J. 
Dibelka, T. Buzukas, M. Ginu* 
nis, F. Serkovski, C. Czekovski, 
J. Zorecki, S. Larkovski, M. 
Manelis, L. Mostovski, Ig. Sa- 
koviez, J. Kaminski, J. Galinski, 
Sam Kavnas, Ant. Rainis, Ant. 
Agentas, Fel. Kasper, Ch. Donis, 
Ai. Lapinski, V. Andreskevicz, 
St. Bozgus, Geo. Stanciką, Geo. 
Rudiniu.

BUVŲ “RIAUŠIŲ.” 
60 poicistų išvaikė 10,000 
f ramių žmonių.

Chicagos didlapiai sako, kad 
bolševikų susirinkime Old Style 
Inu svetainėje, ties kerte DiVi
sion gt. ir California Avė., kur 
Rusijos sovietų valdžios atsto
vas Martin Martens kalbėjo, 10,- 
()()() žmonių sukėlę riaušes. Tos 
riaušes buvę tame, kad policija 
pamačiusi, jog svetainėn tegali 
tilpti vos 2,000 žmonių paliepė 
likusiems skirstytis, o tie, nors 
išsiskirstė ir be jokio smurto, 
bet minios judėję labai paleng
va.

Prakalbos svetainėje buvo sa
komos rusų kalba, bet valdžios 
agentai kalbantieji rusų kalba 
surašę jas stenografiniu bildu.

Pas daugybę vyrų policija j ie
škojo ginklų, bet nerado jokių. 
Svetainėje norėjo pakabinti rau
donų vėluką, bet policija ir kiti 
“patriotingi” piliečiai neleidę.

Kelios moterįs apalpę nuo su
sijudinimo ir susigrūdimo. Bu
vo bandyta laikyti susirinkimų 
gatvėje, bet policija leitenanto 
Malone.’s liepiama, neleido.

DETEKTYVAS SUGADINO 
VYRUI BIZNĮ.

G ra n d Rapidso fabrikantas J. 
Harry Scboneberger taip dažnai 
važiavo Mihvaukee’n su reika
lais, kad jo pati pradėjo netikė
ti ir užsispyrė sužinoti kur jis 
važiuoja. Ji pasamdė detektyvų 
susekti kur jos vyras važiuoja. 
Ir tas susekė. Ponas fabrikan
tas vietoj į Mihvaukę, atvažiuo
davo Chicagon pas gražiai apsi
taisiusių ir gražiai giedančių o- 
peros giesmininkę Mrs. Eunece 
Davis Auditorium viešbutyj. Jis 
taipgi susekė kad jiedu Morriso- 
no viešubutyj turėjo kambarį 
kaipo Mr. J. II. Sherman su pa? 
čia. šitai sužinojęs, detcikty- 

r+r

Juozapas Tuma
persiskyrė su šiuo pasauliu 

25 d., Gegužio, 1919, 12 vai. 
dienos, kuris vos buvo sulau
kęs 18 metų amžiaus. Paėjo iš 
Kauno gub., Plungės mieste
lio. Velionis paliko dideliame 
nuliūdime tėvą, dvi seseris ir 
brolį. Kūnas randasi 1457 W. 
47th St., Chicago, iš kur gegu
žio 28 d., bus lydimas į šv. Kry
žiaus bažnyčią, iš ten j Šv. Ka. 
zimicro kapines.

Giminės ir pažįstami esate 
kviečiami atsilankyti idant a- 
tiduoti paskutinį patarnavimą.

vas pasisakė fabrikantui kas jis 
yra ir koks jo tikslas. Ponas fa
brikantas ėmė prašyli detekty
vo, kad jis pasigailėtų jo ir ne
pasakotų jo pačiai apie lai. Bet 
detektyvas nesutiko ant to ir a- 
budu nuvažiavo vienas praneši
mų išduoti, kitas teisintis.
VAŽlNfiTOJAI STREIKUOJĄ.

Chicagos Jewel Tea Co. veži
miniai pardavinėtojai vakar ryl- 
mjetyj atsisakė važiuoti ir su-* 
streikavo užjausdami streikuo
jantiems važinėtojams St. Loui- 
se, Minneapolyj ir Detroite, kur 
streikas jau tęsiasi tris savaites. 
Chicagos streikuojančių važinė
tųjų yra 75. St. Louise, Minne- 
apofto ir Detroito išvažiotojai 
reikalauja tos pačios algos, ko
kia yra mokama Chicagoje: $25 
į savaitę ir komišino. Jiems mo
kama dviem doleriais mažiaus; 
kompanija apsiima mokėti $24 į 
savaitę.

I)r. JOSEPH ZIFF 
akių specialistas, turįs ofisą po nr. 

'3119 So. Morgan St., ant antrųjų, 
bų, yra išlaikęs egzaminą akių mo

kykloj. Gydo visas akių ligas. Akis 
egzaminuoja dykai.

PRANEŠIMAS
Dr. M L BOZINZH. 

Lietuvis
Perkėlė savo biurą iš 845 Milwau_ 
kee Avė., kur buvo laike 24 metų, 
Dabar bus prie 700 N Ashland Avė., 
kampas Huron gatvės ant aptiekus 

POLONIA PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Haymarket 

5282,

Pranešimai
JLATK. mišraus choro repeticija 

įvyks seredoj, geg., 28, 730 vai. vak. 
Mildos svet. Visi dainininkai atsi
lankykite laiku. Organizatorius

LMP8. 9-tos kp. choro repeticija 
po vadovyste P. Gugienės įvyks se- 
redolj, geg. 28 d., Mark White S. Svet. 
prie Halsted ir 29-tos gal. Visos cho
ristės būtinai atvykite lygiai 8 vai. 
vakare. — F.S.K.

Brighton Park. — > Keistučio Kliu- 
bas rengia prakalbas seredoj, geg. 
28 d., Lawrenco streikininkams, Li
berty svet., 3925 So. Kedzie Ava* 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Lietuviš
kai kalbės K. .L Geležėlė; lenkiškai, 
Jos. Kovalskis. Kviečia kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti.

— Keistučio Kliubas.
■ m.. ...U— ■■■>

West Pullman; — LSS. 235 kuopos 
Lavinimus susi rinki mos įvyks scre- 
do'je, 28 gegužės, Lietuvių svetainė- 
j, 11946 So. Halsted Str. Pradžia 
7:30 vai. vak. Visi draugai malo
nėkite dalyvauti. — Komitetas.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Drau
gystės mėnesinis susirinkimas i- 
vyks seredoj—, gegužės 28. J. Neffo 
svetainėj, kampas 49 Avė. ir 15 gat
vės. Pradžia lygiai kaip 8 vai. va
kare. Nariai prašomi ateit ir laiku, 
nes turime aptarti daug svarbių 
klausimų.

Naujasai nut. rašt.
— Ant. Liutkus.

Brighton Park. — Keistučio Kliu_ 
1)0 choro repeticija bus ketverge, 
gegužės 29, T. Maženio svetainėj 
3839 So. Kedzie'Avė. Pradžia kaip 
7:30 vai. vakare, — P. Gura.

LSS. 137 kp. ir LSS. 235 kp. Pikni
ko Dengimo Komisijos susirinkimas 
įvyks seredoje, 28 <1. gegužės, Lietu
vių svetainėje 11946 So. Halsted St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Visi minėtos 
Komis jos' nariai malonėkite būti 
laiku. — Komitetas.

East Chicago, Ind. — LDLD. 70 
kp. susirinkimas bus 27 d. gegužės 
kaip 7:30 vai. vakare, K. Griško 
svetainėj. Draugai atsilankykite 
visi, nes turime daug svarbių reika
lų. — Rašt. A. P. M.

Draugyste Lietuvos Vėliava Ameri
koje No. 1. rengia prakalbas utar- 
ninke, geg. 27 d. Blinstrupo svet. 
4501 So. Hermitage Avė., Pradžia 
7:30 vai. vakare. , 

Kviečia visus Komitetas.

I*. L. Federacija rengia prakalbas 
geg. 27 d. Malinausko svet., 1813 S. 
Halsted St. Kalbės adv. F. J. Bago- 
čius ir daktaras A. Montvidas. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Komisija.

L. L. Federacija rengia prakalbas 
geg. 27 d„ {Norlh Side, Prospect 
Building, Ashland ir Division. Kal
bės F. J. Bagočius ir T. J. Kučins
kas. Pradžia 7:30 vai. vakare.

— Komisija.

LSS. 4 kp. Mišraus choro repetici
jos pripuolančios utarninke geg. 

27 d. Mark White S. svet. nebus dėl 
chorvedžio negalėsimo ateiti.

— Organizatorius.

ASMENŲ JIEĖKOJTMAI
PAJIEŠKAU brolio Juozapo Gri_ 

čiaus paeina iš Kauno Gub. Telšių 
pav., Alsėdžių parap., Grumblių so
dos; drg. Jonosaitis Oleses, Kauno 
gub., Leplaukės narap., Wilkelin kai
mo; ir Onos Walauskates, Kauno 
gub., Alsėdžių parap.. Kolškiunu so
dos. 3 metai atgal visi gyveno Chica1- 
goj, dabar nežinau kur.. Meldžiu at
sišaukti Šiuo adresu:

J. GRICIUS, 
Jcn. Hosp. No. 6 Ward G.,

Ford Mc. Pherson la.

ASMENŲ JIEžKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pačios Marijo

nos Strzegauskienės, 28 metų senu
mo, atigšČio 5 pėdų 4 colių. Plau
kai šviesiai tamsus, veidas mažai 
visai šlakuotas, nosis smaila. Dra
bužius nešioja, viena dresę pusmėli- 
nę margai brūžuota skersai, skrybė
lę šiaudinę pilkai mėlyną ribinas 
melsvas su rausvomis kvietkomis, 
Ji išsivežė su savim 3 vaikus, vyres
nė mergaitė Lt metų Juzefą, antras 
vaikas Stanislovas 9 metų, IrečiaSt 
Franciškus 7 metų. Jeigu kas pa
matytų tokias ypatus, meldžiu duot 
žinią. Pirmiausiam bus duota $5 
dovanų, o jei pati atsišauks, viską 
dovanosiu ir vėl mylėsiu kaip my
lėjau pirma.

J. STHZEGAUSKY, ■ 
'955 Sherman St., Akron) Ohio.

PAJIEŠKAU! dviejų pusbrolių, An
tano ir Petro Masiokų, abudu paei
na iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Bamigalos valsčiaus, Grigalių kai
mo; pirmiau gyveno C.hiragojc. Jie 
patįs, ar kas žinote malonėkite pra
nešti.

MIKE MASIOKAS 
Box 37. Lcdford, Iii.

P A JI ES KAU 2 se.wri s EI zb i et ą 
ir Anelia Švoba, du metai atgal gy
veno Amsterdam, Anelijos pavardė 
po vyru Kriaupa, o Elzbieta neže- 
nota. Atsišaukite pačios, arba kiti 
mano pažįstami.

MABY ŠVOBA, 
1423 Huron St. Chicago.

Aš Veronika Draguniutė, po vy
rų Šilauskicnė, pajieškau savo puse- 
serės Valerijos Draguniutės, paeina 
iš Lietuvos iš Kauno gub., šaulių 
pav., Ligninų yalsč., Rtibaičių sodos. 
Kas žinot jos adresą, tai meldžiu 
man pranešt, už ką busiu labai dė
kinga, arba ji pati tegul atsišaukai. 
Turiu labai svarbu, reikalą.

VERONIKA SHILAUSKIENR, 
1305 — 36th St. Philadelphia, Pa.

PAJIEŠKAU savo dėdžių Antano 
ir Jono Brazauskų, taipgi ir Monikos 
Brazauskiutės, paeina iš Kauno gub., 

Šiaulių pav., Pašušvio parapijos, 
Minaičių kaimo. Norėčiau susižinot 
su jumis, kas žinote apie juos, malo
nėkite pranešti arba jie patįs atsi
šauki!.

ST A NI SI .O V A S B A LT R AITT S 
416 East 501h Plaae., Chicago, 111.

REIKIA TĖVŲ
ATIDUODU vaiki), 3 metu 2 

mėn. senumo, iš priežasties mano 
moteries mirties, nes neturiu kam 
augyti. Kas norėtų paimti kaip už 
tikrą sūnų, meldžiu atsišaukti.

F. MUSKAITIS,
569 — 1551 h St. and Winccnse Road, 

Harvey, III.

NORIU KŪDIKI sirąta paimti 
ant atminimo, arba taip kas no
rite atiduoti, butu geistina, kad 
butu im*ru»ulė.

Kas turite arba žinote, malo
nėkite pranešti.

T. MARČIULRNAS 
873 Prospect Aveų Steubenvillc 

'' 'Ohio.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA re n don geras 

kanibarvs (Dviem arba vienam, 
2-ras .augštas, priekis.

D. VITKUS, 
639 West 18th St., Chicago.

. .......... !■ . .......... . —

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS kriaučius prie se

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

ST. A LĖK NO,
911 W. 33rd St.. Tel. Drover 6836

REIKIA moterų plunksnų tvarky
tojų. Prityrimo nereikia.

KATZ,
651/ O’Brien, tarp Halsted ir Jeffer- 
son. Chicago.

REIKALINGAS duonkepis antra- 
rankis arba trečiarankis. Atsišaukit 
greitu laiku.

M. ALGMINOVICZ 
12001 Indiana Avė.,

Tel. Pullman 5444.
. ...............  -.*« i■»

REIKIA MOTERŲ SIUVĖJŲ I KEI
NIU DIRTUVE 

Operuotoji) ant Serging machine
Kišenių kirpimo machine 
Guzikų skvhičių machine.
THE ROYAL TA1LORS

731 So. Wells St., Chicago.

REIKTA kišenių dirbėjų opereite- 
rių, finišerkų, kriaučių ir merginų 
mokytis ant vyriškų kautų.

J. SCHWARTZSON and Co., 
515 So. Franklin St., Chicago.

REIKIA<2 moterų prie tvarkymo 
skudurų.

M. COHEN,
1008 West Lake St. Chicago, III.

REIKALINGA duonkepio, kuris 
dirbo prie kepimo duonos, 2315 So. 
Leavitt St., Chicago.

REIKALINGA pardavėjo, kalban
čio svetimomis kalbomis. Gali pa
daryti gerus pinigus. Darbas vaka
rais ir nedėliomis. Prityrimo nerei
kia. Atsišaukite į A. J. Crocker, nuo 
10 vai. ryto iki 6 vakaro.

% WM. D. MURDOCK and CO., 
4980 Archer Avė., Chicago.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da
rymo vyno. Galima gauti kiek nori
ma. Sudėta po 25 svarus į dėžutes 

Coyne Bros.,
119 W. South Water St., Chicago,III

PARSIDUODA Pikčernė vėliausios 
mados intasymai, geroj kolonijoj, 
netdli nuo Chicagos. Toj kolonijoj 
gyventojų yra 25,OM. Apie 6 mylios 
nėra tokio biznio. Geras oras. Atsi
šaukite.

K. JAMONTAS, 
1739 So. Htlstcd St., Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Chevrolet automo

bilius 1917, 5 pasažierių, eleetrie 
starter; šviesos, gerai malevotas. 

Naujas karas dabar kainuoja -805.66, 
Kaina tiktai -375.00. Paimsite 5 tires 
k ii i po formą.

NOVCAS and BAGDZIUNAS 
3407 S. Morgan St., Valentine Garage

RAKANDAI
TIKTAI ši MENESI

Už $60 nupirksi puikų tikros ska
ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios štai lės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME Už DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė

liomis nuo 10 iki 4 vai.*

PARDAVIMUI geri, puikus rakan 
dai dviem kambariam. Galima ten 
pat pasilikti ir gyventi. Rendos tik 
$6 į mėnesį. Atsišaukite greitai. 
1731 So. Union Avė. 2_ras augštas iš 
užpakalio. Chicago.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

praleiskite Šio bargeno. Puikus 
Playcr Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingą pasiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavals 
springsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

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

NAMAI-žEMĖ
PAMATYK GREITAI.

Sekantieji namai parsiduoda la
bai pigiai. Kuriuos galima pirkti 
su mažu įmokėjimu, o likusius iš 
randų išmokėsite.

PARSIDUODA geras namelis de 
vieno pagyvenimo, su visais gerais 
įtaisymais, šviesus iš abiejų pusių. 
Parsiduos už .................... $1400.9 )

PARSIDUODA 2jų pagyvenimų 
namas ant mūrinių stulpų. Ramios 
neša 14 procentą. Parsiduoda už 
$1900, su $200 įmokėjimu, o likusius 
ramios išmokės.

PARSIDUODA 3jų pagyvenimai 
medinis namas. Ramios neša 1 
procentą. Parsiduoda už $2400.00

PARSIDUODA 4 pagyvenimu vi
sas mūrinis namas po 4 kambarius. 
Ramios neša $40.00 į mėnesį. Par- 
siduos už ....................... J. $3800.00

PARSIDUODA 6 pagyvenimų vi
sas mūrinis namas už.... $7000.00

PARSIDUODA 3jų pagyvenimų 
visai naujas mūrinis namas su nau
jausiais įtaisymais. Neša gerą ren- 
dą Parsiduos už ............  $6500.00

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas. 3jų metų senumo ir 
su visais naujos mados įtaisymais. 
Parsiduos daug pigiau negu kaina
vo pabudavoti.

Visi virš minėti namai randasi lie
tuvių apgyventose vietose ant Brid- 
geporto ir Brighton Parko. Visi 
bus parduodami su visai mažu įmo
kėjimu.

Ateikite į musų ofisą; o mes Tam
stoms pririnksime nanuį pagal Tam
stos norą, nes musų yra didžiausia 
Reni Estate firma Lietuvių Ameri
koje.

Kas norite parduot cni kokia 
nuosavybę, mes parduosime (grei
tai, visiems tiems kurie tik paduos 
gerus bargenus, nes mes parduoda
me desėlktis namų kas savaitė ir 
musų visi kostumeriai yra užganė
dinti.

Liberty Land & Investment Co. 
330| So. Halsted St., Chicago. III.

PASISKUBINKITE PIRKT FARMA 
PARSIDUODA 80 akrų gera far- 

ma su gera stuba ir nauja barne, da
lis žemės yra pradirbta, o kita leng 
va pradirbti visa žemė gera ir ran
dasi prie gražios leikos (ežero). 
Arti prie miestelio, ant gero kelio 
ir tų visų parankmnų. Parsiduos už 
$2500.00 ant lengvų išmokėjimų

PARSIDUODA 160 akrų geros že
mės apie 50 akrų dirbamos su ge
roms trioboms, ant gero kelio, pu
sė mylios nuo mokyklos, 3 mylios 
nuo gražaus didelio miesto Verta 
ta farma $8000.00. Kas pirks dabar 
greitai, paims už -4500.00 ant leng
vų išmokėjimų.

Turime daugybe visokių farmų 
dideliame pasirinkime. Atvažiuo
kite o mes turėsime tokią farmą, 
kokios tik Tamstos jieŠkote. Rašyk 
į bent vieną ofisą, o mes Tamstai 
prisiusime knygelę su paveikslais, 
dnapą ir platesniais aprašymais apie 
Lietuvių kolionija.

Liberty Land & Investment Co. 
3301 So. Halsted St. Chicago, III.

PARSIDUODA farma, 80 akrų.
Visa išdirbta ir apsėta. Dauguma , 
namų nauji Mylia ir pusė nuo mie- | 
sto ir geros mokyklos.' Kaina $6000 : 
su javais, bejavų $5000. Antrašas:'

TOM KULEVIČ,
1916 Union Avė., Chicago, III. 

2-ras flatas iš užpakalio

PARDAVIMUI pigiai muro name
lis ant 21-tos ir Hoyre Avė. Leng
vos sąlygos, mainais ant 9 lotų ar
ba dviejų. Mažas įmokėjimas. 
2717 West 16th St. 1-mas flatas.

BARGENAS
PARSIDUODA nauja 4 ruimų stu

ba su 8 lotais parsiduoda labai pi
giai $2700; du blokai j žiemius nuo 
Archer avė. 3-čia stuba nuo 64th Ct. 
Atsišaukite. ALEX JAFES, savinin
kas 5307 So. Naglc avė.

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 blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

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

NAMAI-žEMĖ
FARMA FARMA.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mą ir būti neprigulmingu, pirkite 
formą Lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete, Wisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmą jus pirksite 
nuo savininko, bet ne. nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės, ir paskyrėme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskyrėme Kazimierą Gadtiauską 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimą. Mes pagelbstame 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musų farmą. Mes pagelbsta
me pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
galvijus, ir ukeės mašinerijas ant 

lengvų išmokėjimų.
Jus galite pirkti farmą kokio dy

džio jus norite, 40, 80, 120, 160 akrų, 
arba daugiau už kainas nuo $15.00 
iki $25.00 už akrą. Jeigu jus žingei- 
daujate pasilikti nariu pasekmingos 

lietuvių apielinkės neprigulmingu 
farmerių, rašykite mums lietuviškai 
dėl platesniu žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River. Wisconsln.

DIDŽIAUSIS BARGENAS PAS MUS 
Turim visokios kainos namų: bran 

gių ir pigių ant lengvų išmokėjimų 
Jeigu turi vieną šimtą ($100) dolerių 
ateik pas mus, mes jums parduoto) 
farmą arba namą; mes už parotfyrr»< 
nieko nerokuosime.

C SUROMSKI REAL ESTATE 
3346 So Halsted St Chicago

PARSIDUODA labai geras puikioj 
vietoj mūrinis namelis, gražiai įren? 
gtas, 5 kambariai, gesas, elektra ir 
visi parankumai; Šalygatviai ir pa
taisymai išmokėta. Arti gatvekarių. 
Kaina liktai -1,850 ant lengvų išmo
kėjimų. Ateikite Nedėlioj. 
9943 So. Racine Avė.

Tel. Beverly 3264.

PARSIDUODA 80 akrų ūkė, Wood 
baro, Wis. 30 akrų apsėta javais. 5 
karvės. 5 kiaulės, geri arkliai su pa„ 
kinklais, 35 vištos. Naujos stubos ir 
barnės. labai geroj ridoj. Priežas
tis pardavimo, du draugai turime tą 
ūkę ir vienas norime važiuoti į Lie
tuvą. tai antras vienas negali apsi
dirbti. Atsišaukite laišku, tai gausi
te visas informacijas, nupirkę turė
site laimingą gyvenimą.
JOE ZURBA ir L. CORAITIS R. R. 

Box 88 Rhinelander, \Vis.

PARSIDUODA PUIKUS MŪRINIS 
namas šešių pagyvenimų lietuvių 

apielinkėje ant Bridgeporto. Nu
piginta prekę $52M; galima pirkti 
su mažu įmokėjimu, likusius rau
dos išmokės. Atsišaukite pas 

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

PARSIDUODA naujas 6 kambarių 
namas su puse akro geros žemės. 
Galima laikyti karvę,\yišfas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo, gražioje vietoje, arti gatvekarių, 
Kaina $2,800.

J. TAMOSAUSKIS 
10512 So. May Street, Chieago, III

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu | trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpi no-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet Jus mokysitM

Elektra varomo* mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku-~> 
dieną ir vakarais ir gauti specialil- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasnicka. Perdėtini*
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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 Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininki

NAUJA KNYGA!
Be mokytojo išsimokinimas notų 

visiems intrumentams, 8 lekcijos 
lietuviškoj kalboj drauge ir diune- 
lių ant 4 balsų Knyga verta $1.50, 
parsiduoda uĮ $1.00.

MR. BARONAS,
P. O. Bok 501, McKees Rocks, Pa.
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