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T» uc Iranslalion filed a iltį ihi post-master at Chicagi, III, April 11, 191!) 
i c<|uii ed b.\ Ihc acl of Ocl. i>, 1917

Amerikiečiai nebenori kariauti 
su bolševikais -

kiečiams.

mus ir lodei publika žinos apie jos dą 
Visus svarbesnius dalykus pirm 
pasirašymo po sutartim.

šie išmėtyti ir nepilni paskel
bimai neužganėdina daugelio

teroro, 
žmoni!

į išrinko ir demokraty- 
Lioj tęsti rekonstruci- 
L, nežiūrint diktatūros 
■kuri grasina Bavarijoj 
laisvei.

TVERIA DARBO PARTIJĄ j 

ILLINOIS VALSTIJOJ. ,
True Iranslalion filed wilh Ihc post-master ai Chicagi, III, April 11, 1919 

Į as re(|uircd by Ihc acl of Ocl. (», 1917
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Bolševikai veržiasi Kryman
kininkų saliu žmones luri ture- C c

i vo valdininkų pirm negu vokie-

fi'iic h'im ihi'ion fi’"<l wilh Ihc nosį 
.-ll < i i III April 1 I 191!' 

iirc ii by Ihc nei t.f <)t t. 6. 1917

’KIIŲ AUSTRIJA PRIEŠ 
1 SOVIETUS.

as remi

VOK!

SPBINGFIELD, III., bal. 10.
iča šiandie prasidėjo Illinois 

darbo federacijos konvencija, 
ikslų sutverti Illinois valstijoj 

Darbo partiją, kokia yra susit
vėrusi Chicagoje.

Cechai užpuolė ant Vengrų
Vokietija įieško paskolos
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Nenorima skelbti taikos sutarties
Lyga valdys Saar.

Tautų ’yga valdys Saar. Bolševikai atida- h„ikontrolę ant 
rė kelią į Krymą, paėmė Mariupol

AMERIKIEČIAI ATSISAKO 
KARIAUTI SU BOLŠEVIKAIS mą liuosanorių, pavadavimui 

spėkų šiaurinėj Rusijoj.

BERN3 bal. 10. it)

•ija padarė, buvo pasmerkimas j 
ų atstovų buto narių, kurie bal

Talkininkai siųs maistą Rusijai

Sako, kad karė yra užsibaigusi.

ARCHANGEUSK, bal. 9.
True liansiaMon filed v.ilti Ihc post- 
master a! Chicagi, III. April 11, 191!)

tų, yra užvt'riamas galutiname 
išrišime Saar problemos, priim
tame seredoj tarybos keturių.

Svarbi permaina apygardos 
politinės administracijos piene 
tik šiandie patirta. Pasibaigus

I'erencija; kuri susirinko pane- 
dėlyj Veronoje, nutarė pireš 

sovietų respublikos 
ir išreiškė pritarimą 
ir valdžiai.

Austrijoj
socialisH

Karini
Deutsch Atidarant konferenciją

yra absoliutėj galėj talkininkų 
ir susivienijusių valdžių ir kad

su-

Archangelsko, užrei k š <1 a m a.

ra karėje su bolševikais. Pulko

kr. kad jie mušasi desperatiška
me defensiviame mūšyje ir atsi
šaukė į kareivius, prašydamas 
juos laikyties. Rota po to iš-

draftuoti karei s uVokielija, kli

šu bolševi-

dideli politiniai debatai apie vi
są bolševikų klausimą ir kad 
jie negali suprasti kodėl jie turi 
kariauti.

(šis kareivių neužsiganėdini- 
mas yra oficialiai patvirtintas. 
Pirmiau buvo pranešta apie to-

ngių ir francuzų kareivių).

nę ’ri'ii')?•’ n fi’ed ssith Ihe post- 
s'er rl ' hlcfivi, III. Anril 11 1919 
reipiired by Ihe acl of Ocl. 6,1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
PEREKOP.

Atidarė kelią į Krymą.

LONDONAS, bal. 10. Pasak 
čia gauto iš Omsko oficialiu 
pranešimo. Omsko Rusijos val
džios spėkos sumušė du bolše
vikų pulku Sarapule ant Kama 
upės. 150 myl. į pietvakarius 
nuo Periu. 900 bolševikų liko 
užmušta.

Bolševikų pranešimas apie si
tuaciją Odessos apygardoj sako, 
kad, kad franeuzų-graikų karei-

mą ir bolševikai paėmė Pere-

(Perckop yra siaura sąsmau- 
ga, jungianti Rusiją su Krymu 
ir kaip pranešama, buvusi stip
riai fortifikuota. kad sulaikius

masler ai ('hieagi, III, April 11, 1919 
as reipiired by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ
MARIUPOL.

LONDONAS, bal. 9.

00U svarų anglies (apie 63,000

Pcrekop veikimas tapo 
baigtas ir kelias į Krymą

už-
vra 
•(

i m x llll <1^1, 1 II* .\IJI II 1 I, liMlJ « ~ t • I 1 • v _

as reipiired l» Ihe acl of (M. (i. 1917. L) ,nc,V ,HIS Padarytas viesas
Ukraina prašo pagelbos prieš 

bolševikus.

COPENHAGEN, bal. 8.
Vakarinės Ukrainos valdžia, pa
sak čia esančios Ukrainos mi
sijos, pasiuntė telegrafinį pra
nešimą prezidentui VVilsonui, 
prašydami pagelbos kariavime 
su bolševikais. Pranešimas nu-

inamos teritorijos, vieton karia
vimo su bolševikais.*’

True *i ansla’ion filed vilu Ihe posl- 
ntusfer ai ( hicat'i, III, April 11. 1919 
as reipiired by the acl of Ori. (i, 1917

ANGLIJOS DARBO PARTIJA 
REIKALAUJA SUSTADYMO
INTERVENCIJOS RUSIJOJE.

LONDONAS, bal. 10. Dar- 
įfo partijos pildomasis komite
tas šiandie susirinkime sufor
mulavo pranešimą apie savo 
poziciją, reikalaujančią, kad Pa 
ryčiaus konferencija užbaigtų

riolika punktų.
Darbo partija taipgi reikalau

ja ištraukimo konskripcijos bi- 
liaus, sustabdymo karinio mai
šymus į Rusiją ir greito ištrau-

viii.c*

I ! »ir Irairla’ion filed x\ ilh Ihe post- 
n.asler ; l Cldcagi, III, April II, 1919 
as reipiired by the net of Oct. 6, 1917

TAIKOS KONFERENCIJA 
SVARSTYS DARBO 

RAPORTĄ.

PARYŽIUS, bal. 10. — Pilnas 
posėdis taikos konferencijos ry
to apsvarstymui darbo raporto 
yra laukiamas su dideliu įdo
mumu delei esančio neužsiga- 
nėdinimo tarp mažesniųjų tau
tų.

Yra nurodymų, kad gali būti 
interpeliacijų kaslink slaptumo, 
kuriuo apsupę save didieji ke
lini ir gandų, kad tarybos su

no pranešimo visliems 'delega
tams apie sutarties sąlygas. Be 
išėmimo visos majosios tautos
esą ne

piną “injunction’ų" prieš slrci- Valdžios kareiviai valdo Magdeburgą 
derins. varija užmezgė ryšius su Rusija
>2 ŽMONES ŽUVO VIESULO.).

: balsavimas kad nusprendus gy
ventojų norą kas link ateities 
valdžios formos. <<

kad išvengus naujos blokados 
ar atnaujinimo kariavimo.

DALLAS, Tex., bal. 10.
12 žmonės užmušti ir apie 300 
sujeista utarninko naktį siautu- 
iioj Arkansas, Texas ir Okla- 
homa valstijų dalyse viešnioj.

75 žmonės užmušti Texas val- 
dijoj, 1 1 Oklahoma ir 3 Arkan
as valstijoj. Apie 1,000 žmo-

VENGRAI SUSIRĖMĖ SU
CECHŲ ARMIJA.

150 vengrų žuvo mūšyje.

LONDONAS, bal. 10. - - Cen- 
d Ne\v-s žinia iš Amsterdamo

& .iš-Permaina padaryta 
vengus aneksavimo ir kad įstei
gus apsisprendimo principą.

Franci jai duodama ekonomi
nė konrolė Saar klonio anglių

jos nuostolius įgytus delei vo-

Franeijos anglių laukų.

Trnc triiir kdion fiĮed wilh Ihe pusi- 
mastei' ai ( hieagi, III, Anril 11, 1919 
as rciiuircil by the acl of Oct. (i, 1917

TALKININKAI PRJIMA 
MONROE DOKTRINĄ.

PARYŽIUS, bal. *10. ■-TMi-

mė naują priedą pniei sa n tar
mės, pažyminti, kad Monroe do
ktrina nėra paliečiama san tar
inės pavedimų.

True transln’ion filed \vith Ihc post- 
inastcr ai Chicagi, III, April II ’9i° 
as rci|iiircd by Ihc acl of Ocl. 6. 1917

BAVARIJOS SOVIETŲ
VALDŽIA ATSIŠAUKIA

| PROLETARIATĄ.

Senoji valdžia irgi prašo 
nių paramos.

žrno-

8.
ir

MUNICII,, Bavarijoj, bal.
Bavarijos sovietų valdžia 

valdžią kurią ji nori nuversti, 
šiamV.d tišleido atsišraukimus 5 
Bavarijos žmonis.

Eric Muehsam, narys komu
nistų centralinės tarybos, alsi

nuomonių, komunistų vadovai 
ir darbininkai yra susivieniję 
vikinimui socializmo ir komuni 
stinės diktatūros. Raudonoji 
armija bus tuojaus sutverta ir

urnai užmegsli.

Naujoji revoliucinė valdžia

'užganėdintos delei aliky-■

Darbo raportas bus paduotas | 
atviram svarstymui ir lodei busi 
proga generaliems debatams,

jus rinkimus revoliuciniais pa
matais, kuriui,se susibudavos 
tarybų sistema ir kurioj visi 
klausimai apie savo reikalus 
bus nutarti darbo žmonių. Bet 
tiktai per darbo žmones, nes ka
pitalistai neturės teisės sprendi
mo.”

to nedaleidus.
Nenori skelbti sutarties.

Bambcrge Uol i mano valdžia 
irgi išleido atsišaukimą į Bava
rijos žmones, atkreipiantį ati-

o, mus ir išdėstantį programą, ku- 
ir rį kabinetas sutarė dėl gerovės 
o- valstijos. Atsišaukimas itžsi- 

ficialiam paskelbimui taikos su- baigia raginimu darbininkų ir 
tarties pinų jos padavimo vo-įvisų kitų laikyties su valdžia,

Lloyd George, Cicmenceau

Pabrėžiama tečiaus, kad 1 
yiavimas Rusijos karės teatri

■ se turi apsistoti.

•I

Trnc lisinsla'ion fi’ed wilh Uit p'>s! 
masler at (‘hienai, III. Anril 11. 191!

rcųnired by Ihe acl of Del. ll, 1917

KOMUNISTAI AREŠTAVO
DAUG ŽYMIŲ

VENGRŲ.

a.s

munistų valdžios Budapešti
areštuotų žirnių vengru yra bu-

nosios inįperijos žymiausių fi- 
nansistų, ( mirusiojo karaliaus
Franc kimus

Buvęs ' uslinijos ministeris 
baronas Haszai ir kartą buvęs 
žymiausias narys didžponių bu
to Dr. Julius \Vlassics taipgi y- 
ra areštuoti.

ciškaus sunūs erchercogo Juo
zapo, buvusio karaliaus atstovo 
Budapešte, tapo internuotas 
Ritz viešbutyj, Budapešte.

True lransla‘»on fi’ed with Ihc post 
nnisier :d Chicagi, III. Anril 11, 1919 
as reipiired by the act of Oct. 6,1917

LENINAS DUODA PATARI
MUS VENGRIJAI.

PARYŽIUS, bal. 9. — Ameri-

vikų premjeras Nikolai Lenin 
užima žymią vietą davinėjime 
patarimų naujajai Vengrijos 
valdžiai. Jis siusincša bevicli- 
niu telegrafu, kurjerais ir aero
planais, patardamas nuosaiku-

kraštidinybių Rusijos ircvolid- 
cijos. Bolševikai tikisi, kad ko-

bolševizmas neužilgo pergalės 
Rumunijoj ir Bulbarijoj.

Trtie hanslation filed \vilh Ihe pod- 
masli r :il Chicatfi, III. Anril 11, 1919 

reipiired by Ihe acl of Oi t. 6,1917

20 DEMONSTRACIJŲ
I DIENĄ.

as

PEKIN, bal. 3«' Daugiau 
kaip 20 koriejiečių demonstra-

Rijoj.
Nuostoliai siekia $1,000.000,- 

000.

š VAL. ŠILKO AUDINYČIOSE.

var arti Moravijos-Vengrijos 
rubežiaus. 150 vengrų liko už
mušt;!. Lechai taipgi aplaikė ne
mažai nuostolių.

Amsterdamo žinia taipgi pra
neša apie paskelbimą sovietų 
respublikos Salzburge, vokie-

True Iranslalion filiui with Ihc post- 
nuisler at < hhatfi, III, April 11, 1919 
as reipiired b\ Ihc acl nf Ocl. 6,1917

BAVARIJA UŽMEZGĖ RYŠIUS 
SU RUSIJA.

BERLINAS, bal. 9.
Zsvolgfuhrblall, dip

WASHINGT()N, bal. 9.
vienbalsiai

liti Bavarijos rubežiaus.

i'l’i ue translafion filed wilh Ihe post 
' inasler a< 1 hieagi, III, April 11, 191 
i a s

$

j™M

»ą 186 šilko audinyčiose New 
Yorko distrikle, kuriose dirba 
irti 110,000 darbininku.

_____________________ '________

STUDENTAI SUSTREIKAVO.

RK) JANEIRO, Brazilija, bal.
1. Brazilijos nacionalio uni
versiteto medicinos ir teisių stu
dentai sustreikavo, reikalauda
mi nemokamo važinėjimus gat-

bal. 9. Keli tūkstančiai augš- 
tesniųjų mokyklų mokinių Bu

laudami panaikinimo įstojamų
jų kvotimų į nacionalį universi
tetą. €

DIDELĖ LAKSTYBOS MOKY
KLA BUS CHICAGOJ.

lyseope kompanijos filmių dir
btuvė ir septynių akrų plotas 
žemės šiaurvakarinėj dalyj ta-

1 Trur Iranshi’ion fi’ed \»ilh Ihc post
i nuis'er »l ( hieavi. III. Anril 11 191'
i as reipiired by the acl of Ocl. 6, 1917

VOKIETIJA .ĮIEŠKO
$ 1,000,000,000 PASKOLOS

Iš NEUTRALIŲ ŠALIŲ.

AMSTEBDAM, bal. 10.- Vii 
los žinių agentūra sako, kad 
Holandijos finansilų Von Dcr. 
Iloven ir Ter Meulen kelionė į 
Paryžių turi rvšiu su neutraliu 
šalių $1.000,000,000 paskola Vo

žiura talkininkų ir tikslu atstei- 
gli ekonominę situaciją centra
linėj Europoj.

riai dalyvauja tarybose.

Ti ne liansh’ion fi'ed \vnh Ihe post 
inasler at (’hieagi, III, April 11 19!f 
as recpiired b.v Ihc act of Oet. <>, 1917

TALKININKAI SIŲS MAISTĄ 
RUSIJAI.

LONDONAS, bal. 10.

Mokykla vadinsis: “Academy of organizacijos 
Applied Aaronautics.

direktorius talkininkų šelpimo
Herbert Iloovei 

paprašė Dr. Fidtjof Nansen, vir
šininko Norvegų maisto misijos

šitoj mokykloj mokis laksty-

gėjai mano, kad skraidymas o-

kaip yni įėjęs važinėjimas au- 
lomomiliais. šita mokykla ve 
ir rūpinsis primokinti lakūnų,

ku internacionalės neutralūs ko
misijos ijtynimuii galimybės 
maitinimo Rusijos su sąlyga, 
kad kariavimas Rusijoje apsis
tos.

k

programų kas menėsį reikės 
$50.0(10.009,000.

to
po

reipiired hy the aut of Oct. 6. 1917

VALDŽIOS KAREIVIAI 
VALDO MAGDEBURGĄ.

BERLINAS, bal. 10. Gyni- 
no ministeris Gustav Noske 
uandie pasikalbėjime su Tage- 
)latt užrc’iškė, ‘kad Prūsijos 
šjiksonijos sostinė Magdebur
gas, kur dideli sumišimai išli

Iš Saksonijos pranešama apie 
lidelius nerimavimus. Vog 
and distrikto, pietvakarines Si 
<sonijos. komunistai išleido n

I-
1-

ladaryta sovietų respublika, 
tuomet Zwiekau metalo darbi- 
linkai ir didelė dalis Saksonijos

Tarp įneštų čia laikomame 
sovietų kongrese rezoliucijų y-

p'eso kaipo narius Vokietijos

frue Iranslalion fi’ed svilh Ihe post 
našlei* ai < hieagi. III. April 11, 191! 
iš* reipiired by Ihc acl of Oet. ii,41)1’

MŪŠIAI ESSENE.

Valdžia atsisako paliuosuoti 
Ledebour.

riai streiko komiteto Essene ta 
po areštuoti šiandie valdžios ka 
reivių, sulig paliepimais iš Bei 
lino. Civiliai žmonės tada už 
puolė kareivius, bet po dideli* 
šaudymos civiliai liko išvaiky

I y

i 
- -T:

it

B

LIKO UŽDARYTAS 
SMUKLĖJ.

W. Whalen, 6715 So. Wood 
gt. gavi) išbūti visą naktį smuk
lėj. Bartenleris Tony Catzera-

tin jis skundėsi, kad, jam užmi
gus, bantenderis per neapsižiu-gardoj, pasak Korėjos dienraš

čio. Sakoma, kad japonų ka
reiviai užpuolė minias su šau
tuvais, kardais ir durtuvais ir gėrė dėl ramumo, 
kad daug korėjiečių liko užmu-! 
šta. 3 japonai likę sužeisti.

Japonų valdžia negali suval
dyti situacijos, kadangi demon
stracijos laikomos labai daug'

ORAS

ryto nepastovus ir šilčiau.
Saulė teka 6:17 vai., leidžia

si 7:26 valandą.

Tinę Iranslalion filed \vilh Ihe post- 
niasler ai Chicagi, III, April 11. 1919 
as reipiired by the acl of Oct. 6, 1917

NAUJAS TALKININKŲ PA
SIŪLYMAS RUSIJAI.

COPENHAGEN, bal. 10.
Talkininkai padarė naują pasiu
timą Rusijos bolševikų valdžiai, 
niekiniais punktais panašų į ne- 
įvykusį pieną Princes salų kon-

Tyrinėtojas Fritjof Nansen 
priėmė talkininkų pakvietimą

problemos maitinimo Rusijos. 
Amerika pristatatys maisto už 
50,000,000 sumą kas mėnesį.

Berlino žinia sako, kad val-

Ledebour, ko reikalavo sovietų 
kongresas Berline.

True Iranslalion filed \vith the post- 
lliHster at ('hieagi, III, April II, 1919 
as reipiired by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI PRAŠO IŠSIŲSTI 
RUSUS BELAISVIUS

NAMO.
LONDONAS, bal. 10. — Vo

kiečių paliaubos komisija Spa, 
kaip sako Berlino žinia, įteikė 
talkininkams nota, prašančią iš-

sančius Vokietijoje Rusijos l 
rėš belaisvius. Vokietija tvir 
na, kad rusai didina sumišim 
Vokietijoje.

i
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v=4SAr Matei “Paskutinę Bangą?”
, 4 Br> Vargšo trijų veiksmų dramą.

STATO SCENOJEJeigu nematei, atsilankyk Subatoje, Balandžio-April 
12 d., 1919, į M. Meldažio svetainę, 2242-44 W. 23rd PI. 
Svetainė atsidarys 7 valanda; uždanga pasikels 7:45 

vakare. Inžanga 35 centai ir augščiau. L. S. J. Lygos l=ma
Paskutinė Banga, veikalas yra svarbus tame, kad jis 
piešia 1905 metų, Revoliucijos metų, iš darbininkų ir 
moksleivių gyvenimo nuotikius. Kad tinkamai šį veika

lų pastačius yra pakviestos gabiausios spėkos.

Svarbios Prakalbos Svečiai
Paminėjimui įvykusios socia- 

lės revoliucijos Hungarijoj 
Rengia L. S. S. 4 KUOPA 

PĖTNYČIOJ, BALANDŽIO 11.
MILDOS SVETAINĖJ. 
3112 So. Halsted St.

Kalbės drg. V. Andrulevičius 
Valparaišo, Ind., ir T. L.

Dundulis
Pradžia 7:30 vai. vakare

Darbininkai ir darbininkės, 
kad padarius reikšmingu pami
nėjimu Hungarijos daribininkų 
paliuosavimą iš atginęs vergijos 
esate kviečiami dalyvauti visi. 
Įžanga 10c ypatai.

LSS. 4 kp. Komitetas.

J. Biliūno vaizdelis.

Jau artinos vakaras, kaip iš 
už kalnelio ant vieškelio pasiro-

AR MATEI “ČIGONUS” ?
• v
18

Bažnyčia!
švento Petro Apaštalo Lietuvių 

Tautos Katalikų Bažnyčia

buvusi 4538 ant So. Marshfield 
Avė., Clucago, III. yra perkelia 
ant 1957 Canalport Avė., šalia 
W. 18lh SI., Chicago, III. Pirmos 
mišios bus toj bažnyčioj Verbų* 
Nedėliojo, Balandžio (April) 13, 
1919. Pamaldos prasidės 10 vai. 
iš ryto.

Religijos dvasiškus reikalus no
rintieji gali atlikti po įujų liuosu lai
ku. Taip kaipo spavedne, krikštas, 
šliubiis, pagrabus, kunigas atlieka 
norintiems ir jūsų namuose, ypač 
pagrabus norintiems kunigas laido
ja kūną iš namų stačiai į tautiškas 
kapines..

Seno lfvm.sko kataliką kunigas 
S. B. K.

maišeliu ant pečių. Nors jo 
veidas buvo pajuodavęs ir iš
džiuvęs, visas kūnas pavargęs, 
bet jis ėjo greit, skubėdamas: 
retkarčiais apsistodama? giliai 
traukė savo krūtinėn orą ir dū
savo taip, kaip dūsauja žmogus, 
vargą vargti pabaigęs, iš baisaus 
sapno atbudęs; jo akįs, gausmo 
pilnos, švietė džiaugsmu neap
sakomu. Priėjęs prie kryžiaus 
sustojo, pasidėjo maišelį ant ak
mens ir lyliai-ilgai atsiduso: 
malonus šiurpas perlėkė per vi
są jo kūną, ir širdyj taip ramu 
ir gera rados. Visas išsitempęs, 
ištiesdamas rankas, žiurėjo ap
linkui, tartum šitą juodą žemę 
norėjo apimli ir prie savo šir
dies priglausti. E saulė jau lei
dos ir, išlindus iš-po debesio, pa
skutini kartą nušvietė apylinkę.

krūvon susimetęs miestelis. Ke
leivio širdis nebeišturėjo: apsi
pylęs ašaromis puolė ant kelių 
it ėmė bučiuoti kryžių ir juodą, 
dar drėgną pavasario žemę...

Dieve, nejaugi tai ne sap
nas? nejaugi aš vėl namie, sava-

ROSELAND’E, K. of P. SVETAINĖJE, 
11037 Michigan Avenue,

Subatoje, Balandžio-April 12tą d., 1919

Po perstatymo “Birutės” choras, čigonais apsirėdęs sudai
nuos daug visokių dainų, po vadovyste St. Šimkaus. Kiekvienas 
privalo atsilankyti, kuris myli muziką, ir dailę, nes šis veikalas 
yra puikiausias iš visų.

Svetainė atsidarys 7:30. Pradžia 8:30 vai. vakare.
Kviečia “Birutė.”

T

Ketvirto Vardo Lietuvių Piliečių 
Pašelpinio Kliubo Buvusių 

Narių Domai
Kadangi minėtas kliiibas buvo apmiręs per nekinį laiką, taigi kelia- 
veiklesnią draugą pastangomis tapo atgaivintas ir 5 dieną balandžioto 

atsibuvo susirinkimas, kuriame liko išrinkta nauja valdyba.
Taigi dar kviečiame visus buvusius to kliubo narius atsilankyti ant 

ateinančio susirinkimo, kuris atsibus Subaloj, Balandžio 12 dienų, 1919, 
7:30 valandą vakare, I.. Ažuko svetainėj 3391 <uburn Avepue. Taipgi 
nauji nariai kviečiami prisirašyti pakol pigus įstojimas.

KVLPPK. VALDYBA.

pos, virpėjo širdis.
Taip, jis namie, vėl savuosius 

laukus mato, jųjų oru kvėpuoja. 
Štai už upės jo gimtasai mieste- kyse.
lis: lenai jo Marytė gyven;trjmn TITUii 
du sunu augina... Gal jau abu ; lis sužeistųjų draugų vaitojimai.

dideliu, laksto ii’ savo tėvelio 
pareinančio laidjia?... ^Greitai 
juos visus pamatys!... E užper
nai iščia eidamas nebesitikėjo 
šios šalies ir artimųjų išvysti. ..

Taip susijaudino, kad toliau 
vili nebegalėjo. Atsisėdo po 
kryžium, ir netolima baisi pra
eitis, kaip šmėkla, stojo jam a- 

(), kol gyvęs, to-jį praeities

žuvusiųjų kraujas;; ilgai, kaip 
pragaro aidas, skambės jo šir
dyj visos karės baisenybės. Kiek 
jisai per tuos dvejus melus ma
lė, ką atjautė! Kai jį iš namų 
paėmė, kaip mirlin vedamas li
jo; kai Įstūmė kareivių prikimš
tai! vagonan, — jo protas aps
vaigo, atšalo jausmai. Ištisas die
nas ir naktis, kaip koksai gyvu
lys, vežamas, kvėpavo troškiu 
svaiginančiu oru

mm

d

| Milwaukee and Ashland Avės.

1

Belmont and Lincoln Avės.

______ _______•__  ■ - 5

L. M. P. S. 9-TOS KUOPOS

Moterių Choro
MELDAZ10 SVET

2242 West 23rd Place

Tžasler Clolhes
Apsvarsto šį laktą. Vertelgyslė praktiškai pasidvigubino abiejose 
Klee sankrovose per praeitus kdhiris melus. Mes patarnaujame be
veik du syk tiek daug vyrams ii- vaikams kaip ketini melai atgal, 
šis yra įžymus vertelgystės rekordas, bet dėl jūsų yra svanblis klausi
mas ‘ Kas vilioja drapanų pilkėjus pas Klee?" Atsakymas yra: Ge
resnės virtęs gal būt padarytos naudingesnės vicllos musų sankrovo- 
r tikrai sutaupant Klee kostumieriam.s tūkstančius dolerių kas 

melas. »

Liemeniniai Siutai
Tuo tarpu augščiausios kainoje ir kiekybėje Kire sankrovos taipgi 
vadovauja stailėje. Liemeniniai siutai tmi didelį reikalavimą dėl 
Pavasario ir Velykų, ir mes aprūpiname reikalavimą, kaip keletas 
sankrovų gali. Bile kurioje Klee sankrovoje jus rasite stebėtiną pa
sirinkimą liemcninių siutų, ant abiejų pusių susegamų staiby ir vie
nu arba dviem guzikai^ ant vienos pusės susegamas modelis; neap- 
rybotas pasirinkimas audimų naujų spalvų, priskaitant tamsiai ru
dus, žalius, mėlynus ir lt. po $20, $25, $30, $35, $40, $45, H,$50.

r

CDEAllII IAI llcikalaukile padaryti šiuos “Specialius Sitų VI tvlflLlAI tus” nustebinančiai gerus, 
Labai didelė eilė ant vienos ir ant abiejų pusių suse- • B 
gamą siutą su liemeniu, padarytą iš puikią kašmierų, g jg
flanelių, mėlynų sorge ir lt. ant pardavimo po.......... MM

TWO STORES

Koncertas
nllllffllhllllllllllllllllllllllM

r

Verbų Nedčldienį

Balandžio-April 13-tą
1919 m

ašaras, girdėjo kareivių keiks
mus, laukinių dundėjimą, 
ir jo galvoj nyko supratimas to, 
kas buvo ir kas yra. Jam regė
jos, kad visas jo pirmu buvusis 
gyvenimas: šalis, kur gimė ir 
augo, mažos dienos, kada bandą 
ganė, jaunimas ir dainos, bro
liai ir sesers, pati ir vaikai, 
tai lik gražus sapnas, daugiau 
nieko, kad to visa ir būti nebe- 
vo. Jam regėjos, kad jį jau ilgus 
melus tame troškiam vagone 

veža ir veš begalo... lik pir- 
masai Mary lės laiškas vėl seną
jį supratimą jam sugražino ir 
atgaivino jausmus. Gavo jisai 
tą laišką jau gal?... ligonbutyj. 
Sunkiai sužeistas kietam patale 
gulėjo, kai jam padavė... Skai
tė jisai tuos brangius žodžius ir 
suprato, kad lai ne sapnas, kad 
ten toli-loli vakaruos yra Šalis 
jam brangi ir žmonės numylė
ti. .. Atminė visa, ir jo kūne vėl 
gimė noras gyventi betgi iš 
to pragaro ten, kur šventojo 
plaukia, kur gražios dainos 
skamba. Bet liga ilgai neleido, 
ilgai laikė jį patale prirakinus, 
ir baisi giltinė nekartą žiurėjo 
jam akysna. Ir, gal-but, tik di
dis, naujai gimęs noras gyventi 
ir neapsakomai malonus gimto
sios šalies ir mylimųjų paveiks
lai, kuriuos jisai dabar visados 

avo širdyj nešiojo, pergalėjo 
ligą... Pasitaisė... Daug dar 
vargo matė, bet 'išrašytieji jo 
širdyj paveikslai nebeišdilo. Tų 
paveiksh't vedamas ir dabar sa- 
von pastogėn skuba, graičiau 
norėdamas tuos paveikslus iš-

Vadovauja P. M. Gugienė

Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

Moterą Choras rengia dideli gražu koncertų. 
Programas bus labai įvairus ir jį išpildys geriau
sios lietuvių muzikalus spėkos. Atidarymui pro- 
gramo Choras atvaizdins sceną, iš Operos “baust”; 
bus lošta Misteria “Lietuvos torių Dvasios” su 
dainomis; taipjau dalyvaus Kompozitorius St. Šim
kus. pianistas; dainuos P. M. Gugienė akopanuo- 
janl p-ui Šimkui; p-lė Z. Lnurvnavičiulū akompa
nuojant p-lei Milaševičiutei; pirmų sykį dainuos 
Mišrus Kvartetas; Moterų Choras dainuos naujų 
dainų ir dar bus kitų duetų ir solų. Koncertui 
bus specialiai parvestas pianas. Po programui Šo
kiai. Kviečia visus LMPS 9-tos kp. Moterų Choras

MADISON PRIE HALSTED STREET
- BURLESQUE ™

IIAIUE*' KiHdien du nyk 2:15—8:15VflIVI IIvIVL 5>lnivW Kaino. 25c. Iki 75c.
Moterjs ir merginos gali lankytis kasdieną.

!■ ..VI ■'
* ;» • >■'
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Tiktai Dabar

Jaunų Vyrų 
Liemeniniai

Siutai
YRA VISOKIO PASI

RINKIMO
Ir jus rasite mus gerai 
prisirengusiais su nau
jausiomis spalvomis, 
naujausiomis petreno- 
mis ir audimais no
$15.00, $20.00, $25.00 

ir $30.00

Del Konservatyviu Vyry 
kurie reikalauja mažiau 
paskutinės stailės, mes 
turime dideli įvairumą 
paprastesnių modelių, 
kurie yra padaryti il
gam dėvėjimui ir yra 
geros teisingos vertės 
nuo

$15.00 iki $40.00
Tobulas pritaikymas užtikrintas iš visų atžvilgių.

Keleivis atsistojo, užsimetė 
ant pečių maišelį ir tvirtais žing
sniais ėjo toliau.

Juk šiandie pirmoji Vely
kų diena, — tarė sau vienas: — 
džiaugias žmones; lik Marytei 
su vaikais be manęs skurdu. Ir 
dovanų jiems neturiu jokių: 
grįšiu silpnas, apipešiotas. Už
tat Marytė galės mane šiandie
kiaušiniais pamylėti. ..

Bet netikėtai taip jam širdį

ATDARA
Utąrninko,
K'ėtvergo ir

Subatos 
vakarais.

ATDARA 
taipgi kas 
Nedėlia 

iki pietų.

JOS. BLOZIS, lietuvis pardavėjas. 
1800-1806 Blue Island Avė. 

Kampas 18*ios gatves.

susopėjo, kad net ranka už kru
tinės nusitvėrė.

— Kas čia man ? paklausė 
išsigandęs, jausdamas, kad jį

J)

visą prakaitas išpyto: - ko as 
dabar taip išsigandau? Juk nie
ko bloga neatsiliko... Marytė

(Seka’ant 3-to pusi. -



SO. CHICAGO,

WĄTERBURY, CONN.

Sulaikė auką.

T

■
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IŠPARDAVIMAI
Puškinu

V ISUOSE SKYRIUOSE

i—

$500,000 kapitalo6,000 narių.
(Arli Mihvaulcec Avė.)

■

tus klausimų, kas dėl Chicagie- 
čiu.

-..iįlgT

met jus 
(hiktus.

m-maii
k:><l ge

M

ir garbę 
na rusa

kiniuos gaunami’ >s 
yra remiami pji”

• penkių tuk-
'I ir darbinin-

ti ir vairai yra visi sveiki, nes jie 
y.lgo getus valgius. Taiir.’i aš esu 
sveikas. Aš mėgstu čia dirbti. Ma- 

y ra labai gerus man ir

,ek.

' ■ iV”i ''

yra kuoge- 
\š iai žinau, nes pats jas 
os yra labai, labai gę

visi esame labai »t*ar
ti' M i Liono

<

Pėtnyčia, Balandžio 11, ’19

GERB. DRAUGAI
ILSON ir Kompani jos orga

prezidentai pono VVilsono pir
mieji pagelbininkai. šis suprati
mas apie “šešius” tapo pradėtas 
trys melai atgal, šiame mėnesy
je, kuomet ponas \Vilson paau-

deki. Darbininkai tai pripažys- 
la geru ženklu.
Vienos iš pirmųjų dalykų, kuo
met p. \Vilson užėmė vielą, bu
vo priimti tam tikrą išsii 
mą, ar pavadinimą, kuris 
tu reikštu t

išsireiškin 
“\Vilsono

Meldžiame pastebėti, jog tanu 
reiškime randasi šeši žodžiai, 
ra labai svarbus žodžiai. 
Sekantis programa dalykas bu 
vystyti gražią organizacijos 1 vašią, 
kurios privalo prisilaikyti daibinin- 
kai ir perdėtiniai.

n:id:ir\ ta iŠS\ klO. MeldZIiU 
dvasia”me pastebėti, 

taipgi yra še$ 
Iš aukščiau mes matom *, jog is vi
sų šešių, svarbiausiai aš turiu ome
nyje "dvasią” kuri viešpatauja v d- 
son ir kompanijos organizacijoje.

Aš manau, jog prirodžiau jums, 
kad akras pamatas nasisekimo >:z- 
nvje privalo būti padėtas ant šir
dies, laimės, lojaiiškumo, sutikimo, 
entuziazmo ir pasididžiavimo 
darbininkų sykiu surišiu su teisin
gu darbo apvertinlinu. pripažini
mu ir kooperacija su biznio užvei- 
zdėtoju ir jojo 
na.
\Vilson Co.

visa oficialc šeimy-

NAUJIENOS, Chicago, III
... ■

KOlESPONDENCi JOS
INDIANA HARBOR,

Prakalbos

bas I d. bal. Kalbėjo J. 
Buvo .garsinta,

INI).

dar prieš septynias žmonės jau

. reikia pasakyt, kad šiuo kariu 
; musų miestelio ir jo apielinkių 
'darbininkai ncpa'lingėjo: prisi-

taip kad užbaigus kalbą, atikas

gė lai užbaigė visai neprisiminęs

bartii’io momento... Turbūt

ar d. Jukelis visur taip kalba. 
Jeigu taip, lai aš patarčiau jam.

Nusipirkite Sau Siutą DABAR Del
------   _   ------------------------------------------------ — I p r “—■■■—■i ■—

gelbsti mums duoti jums nesulyginamą siūlų v< 
nu I musų sandėlis yra pilu is., 
čia parodomas siutas yra naujas “Pasigyrimo

Aleikili’ šiandien ir pasirinkite kuo-

modelis. Jo karinis puošnumas su ailgštu liemeniu 
os. Mes turime jį dėl jūsų — ir kili modeliai 

ir slailiški liūneliai mėlyni, žali, rudi

minkštosPuošnios
Skrybėlės dėl 

Velykų.
Nusipirkite vieną šių 
puošnių pavasariniu štai 
’lių, naujų populiarių

Specialis Išpardavimas
lite jas gauti rudų ir ža
lių arba pilkų y 
jeigu norite.

"f

I

biznio pamatas yra 
ant šių šešių princiou, to- 

<()s išsireiškimas “\Vjtsono 
Ženklelis apsaugo Jūsų stalą reiš

kia labai daug visuomenei................
Ką tai reikštu panašus išsireiški

mas, jeigu už jo nestovėtų sanžinį- 
ngos ir tikros pastangos oliciales 
šeimynos ir jos dvidešimt penkių 
tūkstančių ištikimų, gerų darbinin
kų? '
Tai butu lik šmotelis pomeros — 
lėčiau visuomenė jau turėjo užtek
tinai “popieros šmoteliu".
Žmonės reikalauja realių daiktų. 
Valgiu produktuose jie lai ii gana 
po NVilson ženkleliu. Aš pradedu 
kitą seriją šešių raidžiu dar šian
dieną. Bandvsime pažiūrėti iš ki
tos kertes Į \Vilson ir Co. biznį. B“ 
to, aš prižadu prisilaikyti juie 
šių". Meldžiame patėmyli. ii g 
dis “kertes” taipgi susideda Iš 
šių raidžjų. 
Vartodamas žodį 
aš noriu pasakyt 
vyzdžiu prirūdyti

nes L! S. kp. mėnesinis susirin
kimas. Priėjus prie kuopos

-A*. •Mnutmrsr nrtiiivr
.Nes musu

savo sūnui vieną siu įžymiu ve r-

čių. t ikros mėlynos sergi’, klioki audeklo, 
ir didelė dauguma puikių pėlrenų, pasiūlų

smagumą jūsų šuneliui. S10.OG
Dirmavones Siutai Ne užmirškit

vyzdžiu prirodsti, jog darbininkai 
ima atydon, kad jų pačių garbė yra 
surišta su pagaminimu valgomųjų 
produktų. Tas pateisina ir paly r- 

<»mpanfjos išsireiškimą. lai 
> būti labai iižtikrintina, kuo- 

luite \Vilson ir Co. pro-

stančių dar b 
lai suuran'.i. log ja y pat'* sa atsa
komybė yra siusti į asaulin ir pe
nėti mases žmonių gi; is ir Švarcus 
valgiais. Priešingai, ju nebii’u va- 
įima priversti daryti nei jokiais bu-

Darbininku sąžinė nepavelytų g.i- 
minli klastingų valgių, lieto aš ži
nau, nes esu kalbėjęs su šimtais 
daibinii'ku kiekviename skyriuje, 
k’id kiekvienas vra naširenyes už
laikyti komnaniios dvasia ;r jdėii

Pavyzdžiui paimkime vie- 
darlvninka, kuris dirba 

dešra skyriuj”. Aš patėmijau jo 
entuziazmą, žinias, sumanumą ir 
pasišventimą. Aš klausiau kodėl 
jis taip užintcrcsuolas. Husus dar
bininkas atsakė:
"Aš mėgstu gaminti gerus valgius, 
nes aš pats juos valgau. ' Aš turiu 
pičią ir aštuonis vaikus. Visiems 
pagamini* gera valgį. \V‘lou) v d-

gerai. M 
gus. Mes užstojome 
vardu. Dešros, kurias 
po \Vilsono Ženkleliu, 
riausios. 
valgau.

pai.šelj ir šmotuką rudos popieros 
ir parašė savo vardą ir pavarde. 
Pavardė buvo ilga ir tipiškai rusiš
ka. Baigdamas rašyti paskutines 
raides Jis tarė: “Tuojaus neteksiu 
jų. Perdaug raidžių. Jau turiu iš
sirinkęs trumpą amerikonišką pa
vardę. (irei’iii ta'ngi taps'oi ame
rikonišku piliečiu” — nusišypsojo 
ir nuėjo prie savo darbo.
Geriausias išbandymas valgiu yra 
tas. jog nats išdirbėtas sutinka ir 
noriai valgo savo išdirbtus valgius. 
Aš pats savo akimis mačiau kaip 
yra pagaminamos dešros. Todėl aš 
noriu prisipažinti iuins. jog dabrr 
aš nats kur kas labiau noriu turėti 
nedėlios rytais, pusryčiu laike, ge
ros dešros ir nyr*»Mai^iii. Visai 
priešingai būdavo pirmiaus.

Su tikra pagarba,
\Villiam C. Freeman,

131* E. 23rd St., 
New York City.

(Apgarsinimas)

Stetson Skrybėlės
Jei jus norite ką nors ge
resnio apžiūrėkite musų 
naujus skyrius iš Sl?1- 
sons parduodamų po 
$7.00 ir iki $12.00.

*

Stailės Ceverykai
Augštos rūšies rusiško teliuko arba ožkos skutos
Pačios Vėliausios

kalbą, kuri paliečia
sius šios dienos klausimus, kas 
mums yra reikalingiausia, fa
lai tėmykit pranešimą ir apgar
sinimą busiančių prakalbų.

Naujienų numery j PJ-iam 
buvo išspausdinta mano kores
pondencija iš {><).

korektūros paklaidų. Pirmiau
sia, žinia paduota ne iš So. Chi-

lobaus prakirlla kelių aukoju
sių, asmenų vardai. Pilnas nu- O c

koloj ii surašąs yra toks:
P. Kimša, P. Sudulo, J. J. Ven

ckus ir J. Blauzdis po 1 dob, 
M. Blauzdis 60c.; J. Čiukšis ir 
Garmus — po 25 centus. Smul
kių aukų 75c.

buvo praleisti, teiksis nerugol.
— J. J. Venckus.

Liel. t kęsų Politiškas Kliu
bas pirmesniam savo susirinki
me buvo nutaręs paaukoti 15.00 
dolerių Šukio ir J. Stilsono by
lai. Bet dabar, kada kliubui pa
aiškėjo, jogei

gų lapelių, kuriuose šmeižiama 
Liet. Laisvės Fondas, tai

Kliubas balandžio I d. 
nesiųsti tą 
neatšauks

\Vaterburv

nuta- 
pakol 

Mal,
15.00 dol. 

tų lapelių.
kažkokis tamsu-ir

nelis platina
daug užkenkė
ryšio sutvertam L. L. Fondui.

—Spartakas.

r -f;

u lės po $10.00, $12..d), $15.00 ir iki $30.00

dusų sankrova yra atdara 

<as kelvergo vakarų iki 

1:00. Subatos Vakarais Iki 

0:00. Nedėliomis iki pietų 

Kalbame lietuviškai

Jus negalite rasti geresnių 
verykų už šitą kainą kur nors 
tur. Parankus ir slailiški. če 
rykai kurie duos jums užganė 
ninią su kiekvienu žingsniu. J1 
taikymo ir dėvėjimo koks 
gvarantuota.

kili po $4.50, 
M00, $7.00, 
$8.00 ir

$10.00<

KIEKVIENO COLIO DRAPANŲ SANKROVA

MAD1S0N ir HALSTED STREETS

Del Pavasariniu Pirkiniu!
Prašome į naujai atidarytų Bendrovės Sankrovų 

TOVVN OF LAKE APIELINKĖJE

Per visą Savaitę (apart Penktadienio) sankrova 
bus atdara iki 10 vai. vakare.

Korporacya Palatine
1112-1111 Milwaukce Avė.—Kampas 47 ir Paulina 

Chicago* III.

SVARBU
Jus perkate nuo musų, drapanas tuo 

supratimu, kad turite turėti pilną užsi- 
ganėdinimą. Jeigu kariais jus turė
tumėte priežastį nusiskųsti kas link ko
kio dalyko, duokite mums žinoti ir 
mes atitaisysime kas nėra teisinga.

Hoffman Prirengiamoji Mokykla
Mes išmokysime jus skaityti, rašyti ir angliškai kalbėti į la

bai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni-

kitę ir pasikalbėkite su musų mokiniais lietuviais, kurie viską 
pasakys apie musų devynių metų pasekmingą karjerą. Musų

te p-no J. Laukio mokinasi lietuvių kalbos ir literatūros.
Ateikite pasikalbėti su pro f. Uol i man, musų principalu. Jis 

jums pagelbės jūsų moksle.
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Publlshed Daily eicept Sunday by 
the Lithuaniau Newa l’ub. Co^ Ine.

1739 SO. HALSTED ST„ 
CHICAGO. ILLINOIS,

Telephone Canal 1506

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

Užsisakomoji Kainv.
Chicagoje — pačtu:

Metins............................. $6.00
Pusei meto .............................. 3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam .................. 1*45
Vienam mėnesiui .................. 75

Chicagoje — per u e ši ot o Jus:
Viena kopija ............................. 02
Savaitei .................................   12
Mėnesiui ..................................... 50

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
pačtu:

Metms ........................................65.00
Pusei meto .............................. 3.00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ........................ 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Truc Iranslation filed with Ihe post- 
master <it (Jiieagi, III, April 11. 1919 
jas ri <n>irr<l by Ihe aet of Oct. 6, 1917

Del parašų 
rinkimo.

Pildydami savo tarybų nuta
rimą, tautininkai su klerikalais

lijoiią parašų po peticija Lietu
vos nepriklausomybės pripaži
nimo reikalu. Parašų rinkimas, 
kaip skelbiama, prasidėsiąs ba-

uos. Bašvties kviečiami ne tik

tų žmonės ir amerikiečiai, kurie 
lik Lietuvos reikalui užjaučia.

Kaip į šitą musų liberalų ir 
klerikalų -sumanymu žiuri soci
alistai?

Pasirodo, ne vienodai. Kclei-

“Musu manymu, socialistams c *
nėra reikalo prie šito darbo dė
ties, nes, viena, tai yra diploma
tijos darbas, o mes diplomati
joms netikini; antra, musų poli
Iii iai tikslai yra visai kitokie, ir | didžiuma socialistų laikosi los 
su dešinėmis srovėmis mums ne | pat nuomonės.
pakeliui... Bet mes taipgi netu-į 
rime reikalo ir priešinties šitam

tuoja pieš sąjungininkų politi
ką kitokiais tikslais, bet visgi 
tai begėdiškai politikai kuriai? 
N. B. negali ir socialistai pri-

nusisprendžia, su kuo jiems ge
riau dėties, o ne svetimi diktuo

Lietuvių socialistų judėjime 
Keleivis atstovauja viduriccius. 
taigi jis to krypsnio socialistų 
nuomonę išreiškia.

Kraštutinieji, taip vadinami 
“bolševikai“, žiuri į tai kitaip.

tokios peticijos ir parašų rinki
mas esą “taikomi prieš proleta
riato reikalus,” kad lai ruošia
ma “buržuazijos reikalams gin
ti.”

“Kas rašysis po tokiomis pe- 

reikalu, išdavikas!” “Laisvė” .

krašhitiniųjų dagi spc-

pilis pavardytas “Nesirašyki- 
nie!“ ir jis sAcamba šiaip:

“Balandžio mėnesio 12 ir 13 
dieną mus poneliai rinks para
šus. Tai bus, sako, peticija ar- 

vų, kurie dabar Paryžiuje sėdi 
ir tariasi išnaudoti mažasias tau-

Tasai

Lietuva geras daiktas ir mes, 
darbininkai, ją tokia padarysi
mi 
bu

linėmis kepurėmis ir senovi
niais— mėlynais švarkais. Jų 

onc avukų prašymais! Jei- arkliai atrodo, lyg kad nuo caro

gu tu esi darbininkas ar darbi
ninkė, tai nesirašyk! Juk tu tu
rėtum norėt, kad Lietuva liktų 
darbininkiška, kad joje butų

bar ir yra. O Iii' mus ponai, tau
tininkai ir klerikalai, nori pa

Lietuvoje. Delio jie ir prašys 
didesniųjų kapitalistų, kad tie 
“išgelbėtų” Lietuvą. Jie patys

ją nuo lietuvių darbininkų (bol
ševikų). Jų pasiuntinys bedie
vis Šliupas viešai pasigyrė, pra-

“apsigynimui nuo bolševikų”. 
Matrtt, jie nori žudyti musų 
brolius ir seseris, ką Lietuvoje

ponų išnaudotojų ir prispaudė
jų’

busi pasirašęs po mirties dekre
tu musų broliams ir seserims! 
Nesirašysi, lai busi nušluostęs 
nosį tiems ponpalaikiams. Jie 

ves aukų. O šiaip tai sakytų: 

leisim. pašparto neduosim!’ 

jums !

ninku valdžia!”
Tuose užreiškimnose, kad pa

“mirties dekretas musų bro
liams ir seserims”, yra daugiau 
tuščio šukavimo, negu ko rim
ta. Gavimas Lietuvai savaran- 
kybės dagi kad ir peticijomis, 
jeigu tatai butų galima — ne- 

riatui, neigi kad dėl to darbi-

Ii ličiu is

su vo reikalus apginti.
Mes greičiau pritariame Ke

leivio pozicijai ir manome, kad

M. Duseika paleistas. — Lais
vė rašo: 

ravo žinią, jog d. M. Duseikos 
byla Bochesleryj, N. Y., liko 

panaikinta. Jisai buvo kaltina- 

d. lapkričio, 11)18. Dabar teisėk 
jas Ilazel lą kaitinimą panaiki
no ir d. Duseika nuo bylos pa- 
liuosuotas.

“Dabar d. Duseika yra immi- 
gracijos komisionieriaus areš
tuotas, bet tai yra civil byla ir

deportuotas. Km 
dar nėra žinios.”

True translathm filed vvilh Ihe posl- 
inaster at Chicagi, III, April 11, 1919 
as rrųuired by the act of Oct. 6, 1917

Apie Padėjimą 
Rusijoje.

Specialė Frazier Hunt koresp.
.The Chicago Tribūne

(Copyright 1919 by Ihe Tribūne Co.)

Sullemus tik kelis pėsčius te
sutiksi einant gatve. Jie nio- 
gia susikišę rankas j plosimi ki
šimus. j Automobiliniai rage
liai retai besukaukia, nes visus 
automobilius rekvizavo valdžia 
ir lik viršininkai jais važinėja, 

išcioja nuo 7 
iki 7 valandosvalandos ryto 

vakare.
Dienos laiku

Pėsti slidinėją 

kiekviena kerte šito v i arklinės

laikų dar nebuvo šerti. Mažne 
visos sankrovos uždarytos ir 
Jungai užkalinėti lentomis, o 
kurios atdaros, pardavinėja 
pertekliaus daiktus menk
niekius, paveikslus, šikšninius 
.l.dkij* ir gėles. Visa, kas pri
klauso gyvenimo reikliu nims, 
senai rekvizuosią valdžios ir gau 
narna lik miesto sankrovose 
pagal įsaką nuo beturčių komi
teto, kuris v ra kiekviename di- 
(lesiname apartamentu Jame na
me.

Jei, sakysime, šeimininkė riL 
kalauja kalinsiu, tai ji kreipia
si j savo namo beturčių komite
tą, kurį išrenka visi to namo 
darbipinkai, ir įtikinus jį, kad 

nuo jo raščiuką valdžios san
krovoj) ir ten nusiperka juos 
vidutine kaina.

žmonių gaunančių maistą. Pir
mame skyriuje 7(M|,0(M'» žmonių; 
jit gauna po pusę svaro juodos 

duodama dar kilų dalykų, — 
vienas cukraus, pusė svaro rię- 
J.alų, svaras žuvies, svaras sil
kės ir du svarai druskos, šitie 
700,000 yra visi darbo žmonės, 
kurie dirba sunkų darbų, ir vai
kai. Prie jų priskailema mole-

ji- taipgi 
kūdikius.

pri klauso

užlaikancios nuimi;
motinos žindančios

Antram skyriui
200,000 žmonių, visi darbo žmo- 

darbo.
svaro

kurie nedirba fizinio 
šitie gauna po berlainį 
duonos kasdien ir tam 
pridedamus dalykus.

'Trečiam skyriui pi 
tie, kurie' nedirba ir gyvena iš 
pinigų. Jų yra 21,000 ir jie 
gauną kasdien aštuntą dalį sva
ro duonos.

Vaikai priskaitomi prie pir
mojo skyriaus ir jie gauna kas- 

daro

suteikia nemokamai knygas, 
užkandžius ir kuostropiausiai 
juos užlaiko.

Viso yra 65 didelės ir 150 ma
žesnių valgyklų, kuriose val- 
gydynama kasdien apie pusė 
milijono žmonių. Didžiausia 
jų valgydina kasdien apie 
70,000 žmonių. Be valgyklų 
visokiems žmonėms yra valgy
klos tyčia vaikams, kur gauna

kia skaitytis su tuo, kaip ilgai
.. .. . . J

Bet nežiūrint porcijų ir mies- 

valgvklu, žmonės alkani.

kainos

mo maistais.
Kontrabandos keliu 

liejamiems maistams 
yra maždaug tokios: 
miltų svaras $2; cukraus sva
ras $10; arklienos svaras $2.20; 
veršienos $3.90; veršienos su 
pasilikusia šuns uodega $2;

Kaimiečiai Idgabena šituos 
maistus K o irt ra bau dos keliu ir 
pardavinėja. 'Tuksiančiai yra 
užsiėmę slaptu pardavinėjfmu 
ir daro baisius pelnus.

Ūkininkų Balsai
Pora pastabėlių.

kus suteikė žiusnėlį ylių naudin
gų žinių norintiems likti ūki
ninkais. Vis dėlto, aš, kaipo 
ūkininkas, su niekučiais g. A- 
puoko aiškinimais negaliu sulik
ti. Vienoje vieloje jis sako, 
kad:

“Jeigu pirkai ūkį, kur dirba
mos žemės dar nėra, luųmet gy-

1 • • • • W • 1 

sau ir gyvuliams” ir lt.
Mano supratimu toks ūkinin

kas visai nepraloštu įsigijęs ke
turias ar penkias karves. O tai 
dėlto, kad ir pačiam nereikėtų 
srėbti sausą sriubą ir dar galė- 

dolerių už pieną. Žinoma, no-

Žinoma, jeigu žmogus ne
suspės įsigyti reikiamų trobų, tai 
kįla klausimas: kur dėti nupirk
tas karves? Trumpai ir storai: 

neteksi po 25 dolerius nuo kiek
vienos karvės: mat rudenį gy- 
vulai daug pigesni negu pavasa- 
ryj. Už vidutiniško gerumo kar
vę pavasaryj reikia mokėt šim
tą dolerių, (ii rudenį už ją ko

šitą,

kis dolerius. Bei nereikia už
miršti, kad karvė per vasarą 
veik apsimoka. Turint omenyj 

tvirtinti,

prie g. Apuoko rašinėlio.

giausia juodžemis su smėliu. 
Javai visokį auga, išskiriant 
korinis kuriems šičia klimatas 
truputėlį peršaltas. Ūkių par
davimui čia yra gana daug. No

ti ūkininku, tatai turėtų padary
ti tuojaus. Dabar kaip (ik pats 

skoniu.

Pastabėlės
Principiališkai

Bajono
nutarė

kalbėli
sučiulpa trintų.

naro

ji paliovė rengus prakalbas. 
Mat, kviesti kalbėti “tuos sočia 1- 
palriolus”, lai butų neprincipia- 

jau bulių prųleslavęs prieš ne
pakviestus “aiškiulojus”. O pa
sipriešinimas, nepasakymas 
“kairiemsiems” caca balinai 

buržuazi- 
Slapukas.jai. Nugi!

Pasipažįsta

“I Įrangas andai la-

hertą Svveitzerį, kuris- “nulijo“ 
į miesto majorus. Kunigų 
“Draugas“ nepasigailėjo išpasa
koti visus draugo Boberlo nuo
pelnus, lik užmiršo pasakyti, 
kad jis yra vienas stambiųjų, 
šėrininkų elektros kompanijoj, 
kuri turi ylių gerų “nuopelnų.“

Ji*, ponaii draugai pasipažįs
ta. —- Rex.

Vaistas dėl Kraujo.
Jei jūsų kraujas yra netyras, kuomet išbėrimai pasirodo ant paviršiaus jūsų jum^ Tel
kia gero vaisto dėl kraujo, tokio kuris apvalytų kraują, ir tokiu budu prašalintų išbė
rimus. Jeigu norite gero vaisto dėl kraujo neužmirškite, kad

Severa’s
Blood Purifier

(Severus kraujo valytojas) gerai yra žinomas savo gydymo nuosavybe ir puikia koky
be. Jis yra skirtas tam kur tiktai netyras kraujas yra priežastimi išbėrimų, vočių,

lis aJielnojc negalėje ir nusilpnėjime. Kaina $1.25 Visose vaistinėse.

Niežtenti išbėrimai į, •*’r h"i<ku"lio<,abarti’ 
jie yra kaipo negalimi iškentėti kaipo 
mas. Patariame visiems, kurie panašiai 
kad greitai pirktų ir vartotų

SEVERA’S
Skin Ointment

(Severus odinė mestis) ant paliestų dalių, o 
esame tikri, kad greitai pagelbės. Ta juostis gi lė
tai susigeria ir irrašalina jautimą niežėjimo Ir 
lokiu budu pagelbsti gamtai greitai gydyti. Kai
na 50c.

SEVJ-'IIOS ŠEIMYNAI VAISTAI purduodaini viso-se vaistinėse. Reikalaukite Severus sut:usyinų. Ne
imkite pami'gdžiojiiiių. Jeigu negulite gauti Severas vaistų stivo aptiekoje, atsiųskite užsukymų 
mums įdėję reikalaujam:} sumq.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

Chicago
Company

Šiandien pranešu, kad aš turiu gražiausių ir geriau

siai padarytų velykinių siutų, pavasarinių overkautų,

vaikų siutų ir viršutinių ir apatinių marškinių, nektaizų,

skrybėlių, kepurių ir dfdžiausį pasirinkimą, kokių tik

kas reikalaus, tokių gaus ir prekės yra mažesnės negu 

kitur, ir tavorą gausi geresnį kaip kitur. Viskas yra ge-

riausio darbo būtent siutai yra Hart, Schaffner ir Marx; 

visi žino koks yra darbas ir praisas, viskas gvarantilota.

■M

turi. Matoma, kraštutinieji s il

išdaviku ir šunsocialislu. Mat, 
tariami “kairieji” nė vieno soci
alisto mintis taip “puikiai neiš
aiškina,” kaip Markso. Kad jis

iižkiši...
'Taigi dabar šešiasdešimtojoj 

viešpatauja ponia principiališka 
tyla. Bostone dabar veikia lab- 
darvbininkai. kuriu tikslas v ra

Karolis Marksas tikrai lai
mingas žmogus — kad jis da
bar nebegyvena. Priešlingame 
atsilikime, “kairieji“ jau senai

mu. Ir labdarybininkus musų 
kraštutinieji uoliai remia.

Ir lai vadinasi — principiališ
ka! — Bailiukas.

ANTANAS MARTINKUS, Savininkas.

■Biiiiniir'miii i'Htu' qmoi

Kazimieras Gugis
A DVOKATAS

Didžiausia
Lietuviška

Krautuvė
Chicagoje

Fe./ci visokius reikalus, kaip krbniualiskuose 
taip ir civiliokuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St, 
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
i? ’’ lt Dearborn St. 

M1L13 Unity Bldg.
‘ieu> Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis

Gydytojau ir Chirurgai
1757 W. 47 St. Chicago, III. 

Ofiso Tel. Boidcvard 160
Rez Tel Seeley 420 

žinomi 
deglni- 
kcnČia,

Chicago Clothing 
Company

1922-26 South. Halsted Street 
Chicago. Illinois

Ar reikia paskolos aut Jūsų praper- 
Čių? ,
Ar ketinate pirkti ar parduoti, a: 
mainyti savo namų, lotų ar faunų* 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar pei 
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs prie 
A. PETRATIS t

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
Chicago, III.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry 
to iki 3 po pietų •' vakarais seredo 
mis ir subatomis nuo 6 iki 8 vaL

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojai tr 

Chirurgas
Ofisas 10900 So, Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

Skaitykite ir Platinkite 
"NAUJIENAS”

Muilas nuo išbėrimų ’lį'L ,\lyl..į1sn,ire,turi 
turėti savyje tokį Sudėjimą, kurie suramina ir 
gydo paliestas dalis. Tokiu budu patariame 
visiems

SEVERA’S
Medicated Skin Soap

(Severus gydantis odinis muilas) kadangi mes 
žinome, kad jo sudėjimas yra tokis, kad atsaky
tų tokiems reikalavimams. Privalo būti kiek
viename name dėl vartojimo kaipo antiseptiš- 
kas ii- gydantis muilas. Kaina 25 centai.

Reikalaujama Mainieriy 
ir Krovėją.

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

Musų mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi “drift” ir “shaft” mai
nas, su 3K pėdų iki 4% pėdų ang
lių.

Mes nemokame transportaciįos. 
Mes turime viską priviliojimui gerų 
vyrų — geros darbo ii- gyvenimo 
sąlygos, ii* mes nenorime tokios 
klesos žmonių, kurie nori mokėti 
transporlaciją.

Del platesnių inforhiacijų atsisa
ukt ie arba rašykite.

NEW R1VER COMPANY
MACDONALD, W. VA.

------------------------------ -------- -
JOSEPR C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL 
Telephone Central 6390

Vakarėli 
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990
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NAUJIENOS, Chicago, III.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

su vaikais, tur-but, sveika, gy
va... E ką, jeigu.!... Ne, ne... 
negali būti. ..

Apsistojo, norėdamas kvapą 
atgauti. Kazin kode! jam galvon 
atėjo antrasai Marytės laiškas. 
Nebetoks buvo, ne; nebebuvo 
jame to atvirumo, tu jausmų, 
kaip pirma... Kažin ko truko. 
E daugiau visai nuo jos žinelės 
nepaėmė... Gal kelyj laiškas 
pražuvo... Bet kodėl tik dabar 
abejojimas jį krimsti pradėjo,
kodėl taip urnai jam susopėjo
širdį?. .. Kodėl?.... ,

Abejojimo kankinamas, kuo
ne tekinas pasileido miestelin.

Jau visai sutemo, kai priėjo į 
savo namus. Prie kiemo varte
lių gulėjo didelis margas šuo.

kėlė ir inkšdamas iš džiaugsmo 
ir linksmai sukdamas uodegą 
puolė prie keleivio ir ėmė aplink 
ji šokinėti, norėdamas savo snu-

• Geras Bazbonas, geras: 
pažino mane, — maloniai tarė 
keleivis, glostydamas šunies gal
vą, ir įėjo kieman.

nepastebėjo pareinant. Namuos

tarė

e mtižir sesuo l liutė atėjo apsi-l 
lankytų?...

bus juoko! atėjo jam galvon 
linksma mintis.

Ir jisai įėjo priemenei! tyliai, 
nesubrazdėjęs. Jau nusitvėrė 
klingės ir norėjo atadaryti pir
kaitės duris, kuin žodžiai, kil-

ragaišio raikyto, sviesto ir kiau
šinių, butelis vyno stovėjo. L ž

ras ir moteris. Jisai buvo nedi-

blizgančiomis sagutėmis apsi
vilkęs; jinai jauna, gražaus 
veido moteriškė, skara ant pe
čių apsisiautus...

Ko tu, Marusia, nuo ma
nęs nori? kalbėjo sargybinis, 
ne lietuviškai pratęsdamas žo
džius: juk aš tave myliu.

Taip, myli... O. man kas 
bus, kaip Antienas Įiarcis na-

Kur jisai bepareis: jo ir 
kaulai supuvo...

—E tu paimsi mane, jeigu 
Antanas numirė? — ■ gla ūžda
mos prie sargybinio klausė mo-

— Kam? ar mudviem taip ne

ateisit... Jeigu Antanas pagrįž
tų, tu pas mane,galėsi ateiti.

Matau: tu manęs nemyli...
ėmė raudoti moteriškė:

Marusia, neraudok, ra
mino sargybinis, bučiuodamas i

ris ir akies mirksniu pašoko 
limo suolelio. Duryse stovėjo au
kštas na i uodaves žmogus su

bėjo... (Bus daugiau)

EXTRA!
VILUS VALGYKLA.

.3212 South Halsted St., netoli 32-ros 
pilnai tapo atidaryta su naujaisiais 
įrengimais, išpuoliais, .dekoraci
jomis Lietuvos, kur atvaizdina musą 
gimtinį kraštą Lietuvą. Valgis yra 
gaminimas grynai Lietuviškas ir ge
riausiu šviežiausių produktų taipgi 
visokius užkandžius. Kaina visur 
prieinama pigiau kaip kitur. Su- 
patarnavimu priimniousiu. Yra kvie
čiami visi be skirtumo atsilankyti. 
Broliai ir sesutės, ateikite ir persi
tikrinsite, kad geriausia yra Vil
niaus Valgykla.

Kviečia širdingai. 
Broliai M. P, Malinauskai.

Dabar kada daugumas pirklių reikalauja didžiausios pavasarines prekes dabartiniame sezone mes o. .j. ta 
, -.... Nusipint si \ o pa

KURIOS REIŠKIA TAUFUMA VI
aus negu jus galite tikėties pabaigoje Birželio (June) mėnesyje.

kainos zz7z::i: z::
Nieko kito panašaus už $33 bile kur Chicagoje. Juo dau-• • W • • • • ■ * A • . _ . . . - .

bitiną

VELYKINE SPECIALYBE
'Tai paskutinioji mada. 

Liemens — siūles modelis, 
(irynai vilnoniai audeklai 

— pritaikytas papuošimas. 
Nauji 1919 žali, 1919 rudi 
1919 mėlyni. Kada juo liž- 
simieruosite vieną iš tą siu 
lų, Jus norėsite ji turėti na
mie kadangi .iųs iškarto pa
matysite ką mes galim duo
ti šaltame — pavidale —

kokią jus norite, ’l'ai yra 
Jaunų Vyrų siutai gudriau
sios ir sezono mados.

Kuriem nepatinka gr.vno 
kollero, mes turime ligios

Hart, Schaf- 
fners Marx 

Siutai.
$45.50 vertes 

už

s33°°

rųšies iš dailiausių rinkinių 
švariai rudus mišinius - 
klelkuotus, įaustais aukso- 
aitrintais šilkiniais siūle
liais, padaryti ant šilkinio 
pamušalo prilaikytu madon, 
šilku apriimbietonils siūlė
mis. Tas maleriolas yra 
kas nors naujo. Je. yra vien 
pušiai ir abipusiai 
lomi, visi naujom 
siūlėmis. Klauskite 
Iii po numeriu 889.

uzsags- 
liemcn s 
tą siu- 
Jie bu-

fner and Marš pardavimui 
už $47.50, vėl idii.'.i Velykų 
speriališka prekė 
$33.09.

y i a

irnic. tirą 
SZEMS

k

i:cia '.ra

tau > pamušti. T
Ii oart'av iiimi už 

i.Giedami pmliuyti jmb* 
d imkime likta i už

LdvZk pilnam se/om i.,-
hi siutu

tttl

IT /fKainai
a ;ai-in;s ()\vr! autas 22.50 - ? ėiy ;i ir l:i A 1 ; . 
audiniai. Nckm ie v ra nuo l < ivirtadalio iki pu-

— pamuštų nertiniai, Škotiški S< vi .ai, taip-

..... $22.30
ii meii'.je siulvis. virš kautas, kaip imi n odelio 

Gudinai padarytas grynai skdiiškas, i -■••ai priiai' 
rutinini, vilnoi i

’ ai'Gilo.
livmca.A j»
namie verptimai
lai p ivii'.li kaikurii jungtiniai pamušu, .‘ iu- 
ui ms vyrams ir vyrams prie priėėdos. Iki 

I’) vertes. Ant visų padėta musų \'e!yku jin

inudi Kai. Neapdirbt 
ir kitokios drapanos

i®«£
pi.

Jauniems Vyrams nuo 15 iki 20 metų amžiaus. Musų 
Velykų Išpardavimas d J Jūsų Už $21.50

Mes dar neturėjom didelius vertes dėl jaunu vyrų augančio aimiaiis, 
kaip dabartinius 1919 m. pavasarinių siutų, vilnonių, kašimriniu, dai
lių audeklų su angoriniais pamušalais. J<.|S hki ^\\
nervikalaujal mokėt $30, $3.), $40 arba dau-ra . 
giaus, jei mes siūlome jums tuos retai pa: i- rj
laikančius siutus tik už ..................................................................yy

' Malonėkite reikalaut po No. 890.

an ie ne- 
•larnavi-

nio, ■ 
če(|()s,

Sutaupyk $17.25 ant vieno Iš 
tų augštos rųšies siutų.

Kaip tik siutas dcl profe- 
s ienai to vyro Bankieriaus, 
Biznieriaus ir Meistro-Me- 
Velykinių Specialybių 
Hari, Schaffnerio ir Marx’o 
S60.00 vertes (ir kitur par
duodami už $60.00) vien 
tik už .........................$12. 75.

Tai musu didžiausis Ve-

nimo viduramžių drapanų 
čėdytojų taip ir jausų vyrų.

Nėra reikalo kalbėti apie ; ?rmną, 
jeigu mes jums pasakome, kad tie 
siūlai buvo padaryti pardavimui už 
$60. Jus esate užtikrintais -gyti ką 
nors puikaus. Ant jų ncapsigausi- 
Ic. Jie yra tikri, augščiausios < il
sies, sąžiningi, Hari, Sehal’fncr ir 
Murs’o $60 siutai — estra — siūti 
produktai Americos garsiausių ir 
didžiausių siuvcjų-artislų. Pinigai 
negali nupirkti nieko geresnio. A'c- 
kuric iš tų siūlu turi šilku įsimuš
tas rankoves, kili dalimis paiiiiišla, 
o dar kiti pilnai pamušti. Nekmie 
angoriniai, šilku alpaca ir kili tū
nos šilku pamušti. Atminkite, k d 
jeigu Dvokeiumčlc $(>() už lokį siu
tą, nebūtumėte permokėję >et am-

tai ..

Namas Hart ,Schaffner ir Marx Drapanų
i avė p?, r g’f siusi

•tiesa : r 
č D. 51 IIHS kas nmi sulaitpjli 

mažiausiai 3 f ha $7 ant siūlo. Jie 
ai.) verti jusn atidos, jus neapsi
gaukite jų išvaizdoje, • c rimie

'M'.IC.

turim • kai 
■'uvė.iu ve!'

I urini 
tris s 
siutui p: 
Jie v ra

iš dirbtir 
numažino

e o ; aU'J -PC-t.J

• r <!(

m*. m

: pinigų

riausia ir Didžia■

Icl

Hart, Schaffner & Marx (Clothing) Drapanos.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Silpnas Žinojus Lieka 
Tvirtu

pagetba vaisių, sustiprinančių nervus ir muskulus, tokiu vaisiu yrasu

P A R T 0 G L 0 R Y
Mums priveda tuksian

čius pavyzdžių, kad PAR- 
TOGLORY padarą silpną 
įvirtu, ir lai dėlto, kad ,as 
vaistas atgaivina ii 
riną nervus.

Tūkstančiai lenkti 
ja “Parloglory” ir 
jojo pasekmes.

šusi i p-

varto- 
giria

lojo nervų, kaip puikus 
“Elisir Parloglory'’ Karlu 
laipiname laišką ir paveik
slą Ferdinando Smilia i' 
Mnoontreal.

Perskaitykite alydžiai ką 
jis rašo, o paskiau \ poliš
kai persitikrinsite apie ge 
rūmą Parloglory.

“Gerbiamas Pone Parlos:
(Gavau nuo Pono “Ikirloglorę” ir “Partoly” už lą Ponui širdingai 

dėkuoju, 
‘l’artolę”iižląPoniiiširdingai‘om)“Pait()glorę”iroPaa vGimu y‘ “<l rs.n 

Su priimnumu pranešu gerbiamam 'Tamstai, kad Tamstos Parloglory 
vartojau.su mano geriausiomis pasekmėmis ir esmi iš jos labai užganė
dintas, kadangi suteikė mano nervams suraminančią veikmę ir sustipri
nimą, kartu atnaujino ir pastiprino visą mano nervą .sistemą ir cirkulia
ciją kraujo.

Apart to mane labai ramina, kad Parloglory galiu sąžiningai ir tik
rai patarti savo pažįstamiems ir draugams ir abelnai visiems savo vien
taučiams.

Rašau tai dėlto, kai išreiškus Tamstai savo dėkingumą ir kariu 
kiekvienam liudiju šiuo laišku, kaip ir savo paveikslu, kuri 'tamsiai 
siunčiu ir sykiu pasirašau, su pagarba (Jo parašąs) Ferdinand Smili, Tl
Fort! S. t. Monreal Que. Canada.

P0RT0GL0RY
yra teisingas būdas sustiprinimui 

i nervų. Bonkutė vienas doleris, 
šešios bonkutės už 5 dolerius.

APTEKA PARTOSA
1(50 — 2-nd Avė. Dept. L. 1,

NEW YORK CITY, (G.-82)

1.1.5-th Street ir
I k heim and 11a

Michigan
.u (Shoes) i ,‘vcryh-v.

R, H BEIT ¥ 
Mes\perknme Liberty Bonds ir \ 
Slamps už pilną “Casb” vertę. 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien mm 9—6 
Utarninkais. Ketvcrguis ir 
Suimtomis 9 -9.

Ičlas modeli-., No. . jja g..^ 
1 smta ; .ir.muems (T )’ “’Jtjįį 
vvram, dailiose ža- 
bose. ■ ūdose 5r !• i-
Igš‘2 oavasario spa- ’ .ė l’i 'JS 
Ivcse. Vilnoniai ševiolai ir Tibc

mušti Grynos udli s.
.. ne-

Imi didelio Š 
rami* stovyje

iinuni:).
10,'H), musų

šitoj i.raliluvtj
J.anl bite ką.

kaip/pm

liepai Ii
moKCjm

Puikiausio v n

ne.

T>J. Y&rda 3654 AKUdERKA ji

i 113 Ml’AYAIKEE AVI

r.iV.

ir
> : V-1 So. Htr.

; -<1 sunirę l’ H > 
CMeAfo.

AL»; Ko į 
KiJ-ii prikdka-į

u*-. l’ea a*> 
oąj'it’rr ir PMtn- 
rlpltljoj. i-»« f in
di pnlarnuuja pHt 
. •*yu’in. Dųodv rud<«

DIDELE 
iniu bei

KRACTEVi' įvairių au- 
... sidabrinių daiktų, kaip 

(ai deimantų, 
lt. Parsidmu

i’aipĮ-i taisomą 
nėdinimas gvar

iedj ir 
kaina.

aiki'odžiai.
luptas.

Pcler A. MillorAš esmi speciali- , 
tas visu ligų ■ sš- 

Ausų, Nosies, Gerblč# ir Plaučių 
h Džiova

Gali bu! prašalima ir daugelyje atsitikimų Iš- 
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš uvr dausi me 
iii gydžiau pasekmingai šia*. Itg:u-,

Mano užrašas išgydytų ligonių vra v'škus i-'T 
rodyt ur. mano gtibusm.

Aš ai it iii s£».u kiisvua at-ii fT.ausm'o *<

Akių, 
Aklumas, Kiutumns, Katare

128 \V
jon

r J Cicero

V
flSS

O, Gydyto hm, Cblrurys^.
H 1920 So. BftMėd SL Cfel'e»$r<n

\Jxtvišk..id !r 
rusiškai.

hJ y

Prilaikau akinius teisinai
Pusi i arimas ueniokamv

W. I LAWHON,
219 S. Dearborn St (Urna eačUi). B!

-<S 'Z?!:/-! .-o.'.. > V '.-I.... • ■■■•• G

Į Iksiite ir
121 h STREET
TeL Kcdzie 8902.

351446 W. 12th ST
Arti SI. LouIm Avė. ’ v' '

______
■ '4P '•M-

Valandos:
Tcl. Canal 4367.

Nauji neatimti, dur ti ąj;t užsa
kymo siutai ir 'ivtrkotai, virt. • nuo 
<:i) iki y50 dabar parsiduoda po 
$15 ir 25 doleri u:-

Nauji, daryti uilavi 
•?35 siūlai ir overkotai, 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimu

mio $15 iki 
nuo $7.50 iki

pa
vis.-i

I

• «' t

PUCMA NEGU PIRKSL GAUK MUHJ KAINAS 
«ul Durų, I.vntų, Reiny h S(;./ains Popiero

SPECIALIAI: Maleva mąJevojintid šlubų išvidaus, po $1.40 už gal
CARli BROS. WRECKINC <?').

_ S.W3-II>3» S. OI. ■>. H! j

DR. V1RG. NARBUTE 
Pbysician A Surgeon 

Oftice: valandos 2— t ir 7 ! 
po pietį). 

3001 We:4 22nd 
Tcl. Lavvudalc 

’ll M ai 
T< !. ; icksvell 1681.

Gyvenimą^

Street 
GfiG

v,,’ ' s.v.W.

$

i
0 r. M. 1

\. V • w
{ Vien J uvo mhndon nuo H i M 11 į 
f-i rytu ir nuo 7 iki P vsd. visli į. 
‘<225 So. Hab b-d P.L. CM, -vn. <

Liberty Bondsus 
daij išmoV.ėlj}, bondsiu ir vvui 
s.ąvings stump.s nuperka UŽ casb 
‘ me! and * v. 7«0 \V. M idism; $t. 
kumpos st., kampas lhdsb>d st 
pGoin 232, 2ra$ augštas, virš Fiųnou’ 
Clothing Store, atitari) vakąrnii ik 
4 v»l. Nedčlioiuii mio 19 iki 1.

siutai Ir o 
. . .-iki $85, da
bar $.) u ausčiau. Kelnės nuo 
$l..')0 iki *4.J<i Va'/inąinį siutai 
nuo $3,(11) iki 7.5(1

Atdara kasdieną, nc<bsIimniM ir va 
karais.

S. GOK DON 
uis v. n«L(r4 cunr<». m

1.153 W. .^adisoZ vi. 
Snilę 600 (D?

‘’imne Uflymarkel ’
‘ :<l jlulos; 10 iki , t t , 
1739 So. Halsted St. 
PiiOhe C.-imd

Naujleip) Name
Valandos: 6 iki 8 vakaru 

NTdėtdienials lik Madivr; 
ofise.
Rėiidencijo* telefonai 

Wcst 6! M

vartojau.su


Laiškų dėžutė

Puošnios Velykines Stailės už Dideli Sutaupyma
MOTORMANŲ NEPA1SINIMAS Savaite ! Pirkite Dabar iš Pilno SandelioVelykų tiktai Viena

Rekordus sumuša

kiai pasiutų drapa

Continental kokybė
Continental kai

nos reiškia sezono
geriausias
nas ir tikrą šutau
pymą

Vyry Patįs Geriausi Siutai ir Overkautai

SIUTAI

Redakcijos Atsakymai į

ASHLAND ir MILVVAUKEE AVENUES

Oi, A, R, Blmuentlial

ieku
lipti

Pirkite dabar, pasi 
rinkite iš musų di 
delio sandėlio—ap

gret- 
kaip 

gerų,

Tesirūpink juos dėvėti kaip ir 
naujus—lyginai kaip šis Ka

nados oficierius dėvėjo

Nesulyginama pri
taikymu, audimu ir 

nudirbimu!
Ar Jūsų Kraujas Badauja 

Norėdamas Geležies?

p ERB. Naujienų skal- 
tytojos ir skaityto 

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

SAVO SENUS CEVE - 
RYKUS NENUMESK

Vėliausios stailės

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2.—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, III

Dr. i. Stiiimicld
3109 8. Morgan st. Chicago

VVillt&niai Pemberton, Kanados 
armijos garsaus Princess’os Pat 
Regimento oficierins pasakojo apie 
nepaprastą batų dėvėjimą, kurie 
buvo du kart Neolin padais pakai-

Atdara kas vakaras iki 
Velykų, taipgi nedėlios 

rytais.
Didžiausia Up-town Dra 

panų ir čęverykų 
Sankrova.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoji 27 metei 
Gyvenimas ir Ofisas 

»' <• <t Morgan St., kerti tl ak 
Chicago, IU.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir VvrlŠkų

* nrOmikų
/p <s<' V

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

daliomis nuo 9—2 popiet 
i'elephnue Yards *17

Stebėtinas vertes ro
dysime ryt dien lygių 
ir Norfolk siutų. Daug 
turi populiarių su lie
meniu išvaizdų kaip 
tik didelių brolių dra-

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

D. Žutautas, Ch-go. Įdėjo- 
,om<» anksčiau prisiųstą.

Mich. Ūkininkui, — Tamstos 
rašinėlis buvo išspausdintas N- 
nu r. r. 69, lik vieloj parašo 
“Mieli. Ūkininkas, tapo susta
tyta “Ūkininkas. Tai koreklu-

VALANDOS- Nuc 8 iki U ryto 
ir nu< 5 ik’ r ve^arf

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
mu jam b> kokiam neprityrusiam 
apliekoriui, auksučiui ar kėliau 
jaučiam pardavėjui, nes jie su 
*»*iks ju* akinis tik daugiau blogo

AKIU SPECIALISTAS 
Akte Ef«emlnon|» Dvket
* Gyvenimas vr* 

. taAčtas, k “ d g pra
» v k*t» regėjim*

J Mes vartojan* 
jN&Žy f* pagerintą Oph 

thalmometer Y- 
patinga doru* at

* ' * kreipiama 1 «a>
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak 
nedėidien. nuo 10 iki 11 dieną 
4649 S. Aahland av. kam p 47 et

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487

Musų vaikų skyrius 
gatavas aprėdyti jau
nuolius nuo 6 iki 14 
metų puikiomis dra
panomis pasiūloms il
gam dėvėjimui ir ne
brangiai apkainuota. 
.Jos Imi ilgo dėvėjimo 
ypatybes, kokių tėvai 
jieško dėl • jų stailių, 
kurios tinka vaikams.

Naujausios sistemos, 
Gydoma Visokios ligos: 

Galvos, Akių. Ausų Reumatiz
mo, Paralyžiaus, Nerviškumo 

Ant pirmo Atidarą mo 

EGZAMINAVIMAS DYKAI 
iki Balandžio-April 13 

Valandos nuo 9 ryto iki !) va
kare. Nedaliomis nuo !> iki -I 
po pietų.

DR. YUSZKIEWICZ
1 107 Milwaukee Avė., Chicago 

Pilone ilumboldt 457

DR. AL HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gera’ lietuviams iinomas per J0 me
tų kalve patyręs gydytojas, chirurgą? 
ir akušeris.

Gydo vfitrias ir chroniškas ligas, vy
lų, moterų ir vaikų, pūgai naujausias 
metodus X-Ray ir kitokius elektros prie, 
tais na.

Ofisas ir Labaratoriia: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fok 8l.

VALANDOS: Nuo it—12 pietų. /T 
6—8 vakarais. Telephc re -Oanal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. dalsted Street 

VALANDOS. 8-’ <rio. tiktai.

DU NEBYLIAI TEISME.
Selmar Olson ir Dilo lliggins, 

dm nebyliai pasakojo savo pa
sakų teisėjo Jareckio teisme kal
bėdami pirštais. Pirštu kalbą 
eisėjui išaiškino vertėjas.

Jiedu skundėsi, kad James 
Dairas, savininkas biliardinės 
m. 800 N. Clark gi. mušęs juos 

i su lazda.

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

i— jos randasi rinkinys
24 rekordų ir dei- 

__ mantinė alata veltui.
KJįt G ^??jt Mes taipgi turime ke-

j .• ■-*- Jetz augštos klesos
! ■ į plionografų, kuriuos
ĮĮĮBH mes parduosime užI bile pasiūlytą kainą
lliriiLl už ,a* k;l<* mes
UlldiLl pratuštinti vietų.

Jin Mes taipgi turime
v *6 $650 player piano,

Įl' Vj garantuotų 10 metų 
*' ir vartotų tik 8 savai

tes, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuoiaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

WESTERN STORAGH HOUSE 
2810 W. Harrison St. Chicago. III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

pasargos žodis
IOSTATE

SAVTNGS B \NK 
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

Bl’TTI’B-NUT BREAI). Ji padaro 
įvirins raumenis, šviesias akis, gerų 

žmogaus geriausias valgis.

VAGIS PRIMUŠA ŠEIMININKĘ 
IR APKRAUSTO NAMUS.
Plėšikai taip įsidrąsino, kad 

jie įsiveržę Į dviejus namus va
tai* Chicagoje, bjauriai sumušė 
vieną moterį ir išgriozdė jos na
mus; kituose, namuose- jie suri- 
šovyrą, jo pačią ir įnami ir taip
gi apkraustė namus.

Mithe Kiniško, motina penJ- 
ciato vaiku buvo atrasta sukru
vinki begulinti tįsioje virtuvėje 
m. 1938 W. Ihiran gt. Jos gal

va buvo pramušta. Nugalieno ją 
igoninėn. Kas ir kiek išvogta 

iš jos namą nesužinota.
Vėla tris automobiliniai plė

šikai surišo vyrą ir pačią Bo- 
)ort (’oburn. 5510 S. 56 avė. ir 
įnamį Louis Johnson ir, pilėnų 
iš ją $100, nuvažiavo sau.

IMT
Bet kaltinamasis papasakojo, 

kad las visas htsitikimas buvo 
visai kitaip, būtent, kad jis pats 
gavęs nuo ją lazda per galvą.

Teisėjas patikėjo biliardinės 
savininkui ir skundą ant jo at
metė.

Klaidos pataisymas. — Utar- 
ninko N-nu numeryj įlipusiame 
atsakyme Boblaukio Juozui iš
spausdinta: ...“visa tai bus da
roma m* atskirai kiekvieno as
mens sau, bent bendradarbiavi
mu, korespondencija', o turėjo 
būt: bet bendradarbiavimu, ko
operacija.

Velykinės
Stetson

Skrybėlės
Puikios, minkštis, 
Vasarinio audimo 
naujos stailės kol 
l>ės skrybėlių dėl 
lykinio dėvėjimo.
Stelsonai. Jų 
vardų, ir jus 
kad jie stovi 
kutinj žodį 
me ir sloilėjc
Pilnus sandėlis 

me sviete, pag:i 
šio angalvio, t 
mo taip pat k; 
puikaus darbo.

Išvaizdos atsakančiai 
pritaikoma orie kiek
vienos galvos. Leis
kite mums patarti.

NAUJIENOS, Chicago

Jobu A. T'essner, 261 I Nori h 
\Vard gl. pakeistinis motorma- 
nas ant Lincoln avė. linijos už
vakar turėjo du nelaimingus at
silikimus, apie vieną kurią kom 
panija nepranešė policijai.

Tuojaus po I vai. vak. kare 
parmušė Stanley Ackerhind, 7 
melą vaiką ir pramušė galvą. 
Truputi po 6 vjiI. tas puls karas 
antru žygiu užgavo Julianą La- 
villo. (iatvekarią kompanija bu
vo pranešusi policijai apie ant
rąjį nelaimingą atsitikimą, nie
ko nesakydama apie pirmutinį.

<ll«u I
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h»t«* Moterį
Vtlkų Ir
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VALANDOS) 11 ryte: >-»
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Štai jos yra, drapanų vertės, kurių jus negalite sulyginti! Augšta rųšis stailiškos drapa
nos, kuriomis jus DidžiuosITeS dėvėdami! Apsirėdyfeite ftnt Velykų.! Ateikite čia rvtdien 
dėl sezono puikionšių siutų už tikrą sutaupymą. Žengkite pirmyn su geriausiomis Velykų ry
tą drapanomis ir ŽINOKITE, kad JŪSŲ drapanos, pritaikymas, audeklas ir nudirbimas yra ly
gus tiems, kokį tiktai jus susitiksite. VYRAIiš viso miesto tą daro. Chicagos Didžiausias 
Ūp-to\vn Drapanų Storas, jų. antgalvis, buveinė dėl stailiškų drapanų. Jus sutaupysite nuo 
trijų iki septynių dolerių kuomet jus pirksite čionai siutą arba overkautą, kadangi mes taupo
me pirkdami didelius skyrius. Musų nuošaliai nuo miesto vieta, taipgi, reiškia žemesnes iš
laidas ir tokiu budu žemesnes kainas! t
II art, t < JIAFFNER & MARX, KUPPENHEIMER, TAIPGI SOCIETY BRAND IR KITOS 

PAGARSĖJUSIOS DRAPANOS.
viskas r ndasi musų Velykų parodavime. JUS čia rasite abu, siutus.ir ©verkautus, kurie jums 
tiks iš visų atžvilgių. Papuoštais pečiais, augšta krutinę, su liemeniu modeliai, ant vienos ar
ki ant • • iejų pusiu susegama, jauniems vyrams. Konservatyviai modeliai 
juos ■mėgsta

Stailės. ktii-'os atidi 
rys .jums akis <r Kai 
nos, kurios užganė 
dins jūsų kišenių.

jus Hkims tik dauginu blogo 
turiu 15 (Dėtu patyrimą ii 
ištirt Jūsų akis ir pririnkti 
rfkiniu» tikrai. Darbą at 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reik* 
me# tai jums pasakvaitn*
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
IHOl 8o. Ashland Av«u, Chiea** 

Kampa* I K-tos ąatv6» 
t-Aton hihnn. viri PlaB’o ąptitko* 

TArivkite į mano paralą 
Vaiando* nuo *-t<>« vai. ry’o Ik. 
• vai vnkarn. Nedėlioja nuo ♦ 
▼ai. ryto iki 12 valandai dieną

m w w n ta ra na »i

BUTm-NOT NffiKD
Padirbta švariausioj keptuvėj šioj Valstijoj.

ir Iri yra viena gera priežastis delko Jus ir jūsų šeimyna 
turėtų pirkti ir vartoti šių paganė jusiu duonų skalsiai — 
su kiekvienu valgiu — kasdien.
Žmonės nevalgo liek duonos kiek jie privalo. Butų mažiau 
neis ii tų | ilvų, mažiau galvos skaudėjimo, karšiligės ir ne
rvingumo.
\ nigs kilę daug duonos 
riebų, raudoną kraujų, 
vidurių dirbimų
Ar tas jums’liieko nereiškia, kad Butter-Nut duona yra kep
ta švariausioj visos valstijos keptuvų? Turėtu. Tai reiškia 
tikrų duonų. Neužmirškite to. švaresnės, skalsesnės duo
nos kaip Butter-Nut Bread, negausite niekur.
Jei dnr nesate mėginę, pabandv kitę. Ji* niekuomet nesu
vadžios. Justi groserniukas Ii) priimnę duonų gauna švie
žiai kas dienų. Nusipirkite kepalų šiandien. Įgaukite duo
nos valgvmo paprotj. tai yra geras paprotys.

SGHUIZE BAKIN6 GOMPANY
VAIKU IR MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskite 

ZSgjl’NMsavo groserninko, kokiu budti jus galite už- 
ĘPijF’lirbli $50.00 arba vienų iš šimto mažesnių su- 

mų savoliuosame laike. Lengvas ir malonus 
dailias. Jeigu kartais atsiliktų ginčai dėl ko- 
kios nors sumos, ta pati suma bus išmokėta vi- 
siems ginčijantiems dėl tos sumos. Paskubėk 
ir šiandien pat nueik pas savo groserninkų— 

greičiau, tuo geriau. Šis konlestas pasi- 
vę baigs Gegužio 1-mų.

EXTRA
Pirmutinė Lietuviška G'

„Šešis mėnesius apkasų karės 
metu prie pragaištingų aplinkybių 
nuplyšo pirmi padai,” sakė oficie
rius Pemberton, „gi paprasti padai 
butų nuplyšę kur kas trumpesnia- 
me laike.” *

Tokius čeverykus, kuriuos da 
galima pataisyti nenumesk. Duok 
pakalti gerus, tvirtus Neolin pa
dus. Kiekvienas šiaučius juos pri
kals. Kaštuoja ne daugiau už 
paprastus padus, kurie daug grei
čiau nuplyšta. Atsimink —Neolin 
padai pagaminti mokslišku budu su 
prityrimu, kad padai turėtų pado 
vertę. Jie yra lankus, nepermirks
tanti ir tvirti. Naujus čeverykus 
galima pirkti jau su šiais Neolin 
padais įvairiose skoniuose-madose. 
Juos pagamina Goodyear Tire & 
Rubber Bcrdrovė iš Akron, Ohio. 
Jie taip pat išdirbinėje ir kojaspar- 
ninius užkulnius, gvarantuojamus 
ilgesni išlaikymų negu visokį kiti 
užkulniai.

Deolįii Solės
TrMkHukKMt. U.8L 00.00.

Geležis yra raudonas kraujas mai
stas. Nuxated Iron gelbsti pri

duoti skaistumą veidui mo
terų ir stiprumų ir ene

rgijų į gįslas vyrų.

Jeigu jus vaikščiojate ne valgę iki 
jus nusilpnėjote, sublogote ir nete
kote jiegos, jus negalite pasidaryti 
sau didesnės blėdies, kaip kuomet 
jus leidžiate jųsų kraujui visiškai 
badauti norint geležies—geležis ku
ri priduoda stiprumų ir spėkų per
mainyti maistų į‘gyvus audinius, 
muskulus ir sfnegenis. Neužtenkant 
geležies kraujuje, nežiūrint kiek ir 
ka jus valgysite, jųsų maistas tiktai 
pereis per jus nepadaręs nieko gero 
jus nuo to negausite stiprumo iš to, 
ir vietoje kad būtumėte pripildytas 
jaunystės stiprumu ir energija, jus 
esate silpnas, ncrvuolas ir visas su
iręs. Jeigu jus nesijaučite stipriu 
ir sveiku, jus esate skolingi sekan
čiam išegzaminavimui. Patėmykite 
tų.kiek ilgai jus galite dirbti bei kiek 
toli jus galite be nuovargio nueiti. 
Po to priimkite dvi penkiagranes 
plotkeles paprasto Nuxated Iron’o 
tris kartus j dienų po valgiui bėgyje 
dviejų savaičių, 'tuomet vėl išmė
ginkite savo sveikatų ir patįs patė- 
nųkilę, kiek pasitaisėte. Daug ner- 
vuolų, suirusių žmonių, kurie visa 
laikų galėjo stebėtinai padidinti 
savo spėka ir pakantrumų tiktai im
dami geležį tikroje formoje. Bei 
neimkite senos rųšies geležies, vien 
tik sutaupytum keleto centų, 
turite imti geležj formoje kuri 
tai susigertų ir asimuliuotų 
Nuxatcd Iron, jei jus nuriti' 
kitokiu budu gali pasidaryti 
giau negu geriau. Jus galite 
Nuxatcd Iron nuo savo aptickoriaus, 
visai užtikrinant užganėdinimų, arba 
jums bus sugrųžinli pinigai.

ELOtniNG HOUSE
,4..T

TH|N(W'HWSK



kia nors pramoga, teatru ar kon
certu. Bet dailgiausiai veikia 
LMPS 9-ta kuopa, nes ji turi

^HALSTED & 14

Dvigubo dėvėjimo 
siutai

DVI POROS KELNIŲ 
siutai skirti dvejopo reikalavi- 
žmonėms, geriausios s ta i lės

inesniems žmonėms. A n 
Mieros vyrams ir,ja-VlQ uU 
aniems vaikinams vi-M |vi 
šokio uj io.

,‘lnės nieko nekainuoja, betgi pa- 
vigubina dėvėjimą siuto. Jus 
krai gausite du siu-
i už vieno aulo kai-C" 00
i. įvairios nelrcnos.

NAUJIENOS, Chlcago, III.

Didelis parodavimas skirtas vien tiktai dėl labiau pageidaujamų stailių šio sezono

Liemenį niai Siutai!
Pcrmatę populiariškumą šių modelių mes surinkome ne
paprastai didelį sandėlį, mes pasirūpinome ir taip gerai 
surinkome spalvas, audimus ir kainas, mes galime saky
ti beabejo kad musų pasirinkimas yra antras prie kokio 
kito Chicagoje.

Ant vienos puses suse
gamas su liemeniu siutai
Augštu liemeniu ir vidutiniu lie
meniu modeliai, casmierų, vilno
nų ir maišytų siutų, puikios nau
jos spidvos ir ik Irenos. šie siu

Puikus šilku pamušti
su liemeniu

siutai
tinka Velykoms. Puikus gerai 
vilnoniu audimu, rudi, žali ir 
>i paprastas ir smulkių eilučių 
Irenos, tokio pat šilko įkidiu- 

i. Mes tikime, kad šis yra Jjfc
ts puošniausias siutas siūlo- Tv J 1

ęuU

Geriausiai padaryti. 
Chicagoje su lieme

niu siutai
Kaip liktai 
pasiūti visų rėdantiems, pasirinkimas 

cassi meres gerų rinktinių

vvrams visokio ūgio.

k i v

žiūrėkite šiuos ■ : i uitis, jie lygi
nusi darytiems ant užsakymo, 
ar jus juos pabranginsite

visų vilnonių ir 
įvairių petronų,
Ateikite ir a p-

$40
Su liemeniu pavasariniai overkotai, kaina $25
ikios drapanos, per visa pamušta šilku. Petrenos tamsiai žalios ir rudos, pui-

etson ir Borsalino skrybėlės didelio įvairumo.

t

CHICAGOS
ŽINIOS

Lietuvii) Rateliuose
Progresisčlu koncertas.

pas nepasinaudojęs proga, atsi-

BRIDGEPORT

nedėldienį rengtu išvažiavimus

I'C

UzTIKRINIMAS — Rūkykite pusę dėžutės Helmar. Jei be
tiks, likusius nusiųskite išdirbčjui ir bus sugrąžinta visa kaina.

rynavičiutė solistė. Bus ir dau
giau gražių pamargini mų. Tur-

■ m; vtii*

— G vaizd įkas.

Susirinkimas.

po tūla peticija.

jį perskaityti, sakytum...

apie kokią ten gompersinių ar

A :

spausdinti tris 'tuksiančius 
pelių. , Lapelius turėsiąs para-

o jų 
nai

verge 
nauja

šarkunas. <
Vėliau atsistoja Kairis ir ro- 

do susirinkimui tūlą anglišką 
laikraštį.

pusiau: dalį skirti Laxv- 
strdikininkams, kitą

Belo, nu-
“savo lė-

vi šk o 
ri būt 
narna 
renco
Agitacijos Fondam

kas duoda kitą įnešimą, būtent 
[Ii prakalbas “dėlei licln- 
vaisko.” Prakalbose tu-

persergėjimą visuose laikraš
čiuose: Naujienose, Kelcivyj, 
Moterų Balse ir U. Januša tc- 
čiaus apreiškė, jogei Naujienos 
ir Keleivis “stoja už milioną pa

100% Tyro 
Turkiško Tabako

nes išlavintą. Jei kuomet pasiro
do 9-los kp. choras ant pagrin
dų, publika žino, jog išgirs pui
kiu dainelių.

LMPS. 9-ilos kuopos choras 
rengia (koncertą 13 balandžio 

MeldUžio svetainėje. Choro ve
dėja karšta)’ dla įbuojjaiii, Visas 
pastangas deda,kad kuopuik.iau- 
sį programą surengus. Daly
vaus programų pati drg. (iugie- 
nū— padainuos solo, akompa
nuos jai Birulės choro mokin-

■♦i 

y-'S* >/[

O

Nauja valgykla.

Iki šiol šioje 
vieną lietuvišką 
rėjonie, tai ponų

geportieČiams vienos lietuviškos

I kp. susirinkimas Mildos sve
tainėje. Susirinkimą atidarė 
organizatorius ir jis pats tapo 
išrinktas pirmininku.

Naujų narių prisirašė du. 
Po lo *scka nauji sumanymai. 
Duota įnešimas, kad kuopa pa
aukotų 25 dolicrius Lavvrenco 
streikininkams, patarimas, kad 
15 dolerių. Dauguma balsų pa-

Atminkite dėžutę 
ir vardą-HELMAR
Atminkite—Helmar yra tyras turkiš
kas, tinkamiausio tabako dėl poniškų cigaretų
Atminkite--jeigu jums nepatiks Helmar, jus

gausite savo pinigus atgal.

kę ir cgiplišką cigaretŲ aviete.

Slilsomenė priešinas, kad ne
vietoj, o organizatorius Tranus 
jai užginčija ir liepia pasimo
kinti konstitucijos... įnešimas 
tcciaus neperėjo, lapo atmestas^

taip, kaip Ketvirtoji tuoj' T.li|)j.,u j^inkta Ikdegatai į 
“savo lėšomis padarytų lape
lius.“



Cfifcago Pėtnvčia, Balandžio»< 7

Tąsa nuo “to pusi. LSJL kp. ir LSS. 4 . kp. ležėlės. I )rau<4?s ir draugai.

LSS. VIII rajono konferencijų 
ir duota jiems instrukcijos, kad 
Žarijos redakcijų kontroliuotų 
septyni asmens. Belo, kad busi
moji konferencija pasistengtų 
atkreipti atidos į Komunistų 
Propagandos Lygų...

Ilgiau sm|’riirkime nebuvau, 
*!:•? negaliu pasakyti kas dau
giau buvo nutarta. Turiu pas
tebėti tik tiek, kad susirinkimas 
buvo petvarkus. Pav., lokiam j 
klausimui, kaip kad “k6s išpla-, 
tins-išdalins tuos lapelius" bu- ( 
vo pašvęsta apie pusvalandis’ 
laiko. Juk lai juokinga!

— J. Ik Aglinskas.

' bendras lavinimosi susirinki
mas jvUks nedėlioj, bal. 13..

Aušros svetainėj, 3(101 Su. Ha!- 
sted St. Pradžia kaip 11 vai. iš 
ryto. Komitetas.

LSS. VIII rajono propagandos 
mokyklos lekcija bus nedėlioj, 
bal. 13, Aušros svetainėj kaip 
9 vai. ryto. Atsilankykite* laiku.

• Komitetas.

LMPS. 9 ko. Choro jeneralė 
re|M'ticija įvyks šiandie, bal. II.! 
Meldažio svetainėje. 2212 \V.' 
23rd PI. Gerbiamos choristė i 

prašomos atvykti kaip 7:30 v. 
vakare. — Valdyba.

kii krienas atsilankykite, •r
,. - Komite tas.

I DU). 19 kp. narių domai.

Iloseland. — LSS. 137 kp. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, ba
landžio 1.3 d., 10 vai. ryto, Auš 
ros mokykloj. Visi nariai ma
lonėkite būti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. 
Boto gausite knygas ir Musų 
'l iesų. Org. I). K. S.

LSJL. 1 k p. generole repeti
cija veikalo Paskutinė Banga 
bus pelnyčio}, bal. 11. p. AL I- 
dažio svet., 2212 W. 23 rd PI. 
Visi lošėjai prašomi susirinkti 
krip 7:30 vai. vakare.

Komil l is.

R EIKI A DARBININKŲ
Rl (KALINGA šeimyninkč prie 

mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė b? vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

OREMUS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Ilals.c.t s,., Chicago, III.

PARDAVIMlJi

S karnų ivdėldicnį įvyks Ll>- 
Ll>. 19-los kuopos susirinkimas 
paprastoj vietoj Mark \Vhite 
Sųuar? inžin rumyj kaip 2 vai. 
po pietų.

Pasinaudodamas ta proga no
riu tarti keletu žodžių į draugus 
kuopiečius. Draugai, išlikrvjų,! 
kų jus manote, kad iš 170 narių t 
lik apie 15 sugebėjote ateiti į Į 
susirinkimus ir atsiimti savo 
knygas? Visos kitos — apie k •»-1

So. Chicago, III. • LSS. 155 
kp. rengia svarbias prakalbas 
suimtoj, balandžio 12, B. Ku
činsko svcl., 8750 Houston avė., 
kampas 88-tos. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Kalbės Kukulis. 
Daibininkai ir darbininkės yra 
k v h ciami skaitlingai atsilanky
ti. įžanga dykai.

Kviečia kuopa.

Cicero. — Visuotinas Ciceros

LSS. 231 kuopos c.\lra susi
rinkimas įvyks nedėlioj baland
žio 13 diena, 1919 m. Draugai, 
malonėtkite alstilank;! i balinai 
visi, nes šis susirinkimas yra 
šaukiamas labai svarbiu reika
lu. Susirinkimas bus parastoj 
svetainėj, 1030 Gross Avė.* Prad
žia lygiai 10 vai. ryto.

Sekr. A. Audickas.

Dramati.-ko RateUa bei Dramas

REIKIA Darbininkų prie cukri
nių burokų. Vedusių arba pavieni) 
j palų. Augščiausia mokestis moka
ma Miehigan. Dykai namas remtai, 

dykai kelionė su perkrausly m u. 
Kontraktas be atidėliojimo, kaip tik 
mes esame prisirengę prie ankstyvo 
• laibo. Pasimatykite su musų agen
tais Chiragoje šiose vietose.
‘ r.s Al. NVeber’s name, 1042 Orehardd 
Si, bile dienų nuo 8 rylo iki I) vak. 
Pas J. M Lopez 1724 XV llarrison 
SI., bile dienų nuo š ryto iki 9 vak. 
Chas. Kassay s ofise, 9328 Collage 
Grove Avė.. bile diena nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andre\v Mikek, 1111 XV 
18th St.. bile dienų nuo 8 ryto iki 
8 vakare. Pekete ir Sons ofise, 1957 
XV; Grand A ve, Nedaliomis nuo 9 
iki 11 rvln,

MICHIGAN Sl’GAB Co.
Suginay, Mieli

RL'IKLA lietuviško aptiekoriaus, 
kad galėtų vesti visų biznį, gera mo
kėsi ;s.

J. Moekevi'pzA
2342 So. Leavitt st., Chicago

KEIKIA 5 kriaučių prie moteriš
kų siutų. Gera mokestis. Pasto
vus darbas.
1648 Vau Buren st., Chicago

PARSIDUODA labai pigiai mo
teriška drapanų dirbtuvė taipgi vi
sokių Irimingų ir rakandų. Parsi- 
duos viskas sykiu arba atskirai, 
Pardavimo priežastis ta, kad darbo 
perdaug, o sveikatos nėra. Sųlygus 
patirsite aiit vietos. Kas norite pir
kti atsišaukite po numeriu
1730 So. Union avė., Chicago, tll.

PARSIDUODA labai pigiai .veži
mas, “bogč”, “brička’ 3 setai pakin
kiu cxtra vienienai ir II. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 173!) So. Ilalsted 
Si. Chicagtt, 11).

PARSIDUODA aplieka geroj lietu
viškoj apielinkėj, Wesl Sidėj; biz 
uis yra gerai išdirbtas per 8metus. 
Parsiduoda iš priežasties nesveika
tos.

J. Mickevicz,
2312 So. Leavitt st., Chicago
—— . I —. —.1 - -■ —---- -4 •

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černė ir grosernė su arba be namo, 
vienu augšlu naujoje lietuvių apgy
ventoje vietoje. Baltos spalvos j 
taisymai. Parduosime pigiai.

ANTON PRAZSKY, 
2856 Ernėrald avė., Chicago

PARDUODU barbernę. Priežas
tis pardavimo — turiu du bizniu.

Platesnes žinias patirsite ant vie
tos.
1117 West 31st St. Chicago ,

NAMAI-žEMĖ
PARSIDUODA 2 augštų puikus 

mūrinis namas po 5 kambarius, ra
mios neša *27 į mėnesį, kaina -1800; j 
namas randasi netoli šv. Jurgio ba
žnyčios; tas namas Imi Imt parduo
tas j trumpų laikų. Atsišaukite pas
3346 So. Ilalsted st.,, Chicago

turi leidiniai guli pas kuopos 
valdyba. Ir mes kiekvienų su-; 
sirii.kimų turime tempti did '- 
liausiąs bagažus į ir iš svetainės. 
Gal draugai mano, kad jie 
mums apmoka už musų darbų, 
ar gal jiems rodos, kad kuopos 
valdyba yra toks padaras, iš ku
rio kiekvienas turi teisės pasi
tyčioti?. ..

Draugai, šitaip negalima! Nuo 
sekamo susirinkimo mes pasi
elgsime griežtai. Visi tie, kurie 
neatsiims savo knygų sekama
me susirinkime, daugiau jų ne
begaus. Knygos liks kuoposmuo- 
savybe ir bus atiduotos knygini, 
kuris jas pardavinės nužeminta 
kaina. Kitaip nė negalima. Jei
gu nariai per keturis suvirš mė-

lit/luviij susirinkimas reikale 
pasirašymo po peticija dt lei 
Lietuvos neprigulmybės įvyks 
penktadienyje, bal. 11 d., vaka
re. v. Antano pa r. svcl.

Komisijos valdyba:
Pirm. F. Strelčiunas
Bašl. — Pr. Zdankus.

Į 
i 

Brighton Park. — f)raugys-j 
lės Lietuvių Vėliava Amerikoj 
No. 1 mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj. bal. 13 d., 1:30 
vai. po pietų, Davis Sųuare 
Park svetainėj, 15 ir Paulina 
gal. Draugai ir draugės, inalo-' 
nėkite susirinkti laiku, nes turi
me svarbių reikalų apsvarsty
mui. •*- Nut. Bašt. D. Mo’.uz.

Dr uigij »s nariu susirinkimas jvvks 
pčlinvčioj .ahmdžio 11, Meldažio 
svetainėje 2213 XV. 2v-rd Place. Na
riai prašomi susirinkti lygiai 8 vai. 
vakare.

— Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMA£
PAJIFSKAU savo brolio Petro Ta

utkaus, kuris balandžio 1 d. išėjo 
nuo manęs ir nesugrįžta. Jis pats 
arba kas kitas duokite žinoti, nes 
mums labai didelis nesmagumas, ka
dangi nežinome kur jis randasi.

Kaz:mic”as Tautkus,
1821 S. Huble st., Chicago. III.

MES THIS švogeriai Jonas Doba- 
šinskas, Kazimieras Tamulev’čia ir 
Simonas Miekev’čia, pajieškome 
Juozapo Mickevičių, paeina iš Kau
no gubernijos, Raseinių pav., Medž- 
gi*io parapijos, Bebirvių sodžiaus. 
Pirmiau gyveno Kenosha. Wis. Jis 
pats arba kas žinote meldžiu prane
šti. nes turime labai svarbų reikalų.

J. Dabašinskas
I 117 South 49-tb Avenue, Cicero, III

nesiūs nemato reikalo atsilan-
kyti į susirinkimus ir atsiimt 
savo knygas, tai tegul jas pasii
ma kiti, kurie nor skaityti.

Neužmirškite šito, draugai!
— Kuopos pirmininkas

KAREIVIAI PERKASI LEIDI
MUS PIRKLYSTEI

Nuo šių metų pradžios iki d i- 
bar mažne 209 atk istų ir d ir 
tebetarnaujančių kareivių išsiė
mė leidimus pardavinėti, pirk
liai Ii. v. i .lies". Buvusi ji k ir *«- 
' iai daugiausiai pardavlnė a 
“karės litenUura."

€

Cicero. — L.L. Federacijos 2 
kp. mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, balandžio 13, .L 
Grigalaičio svet., 4837 W. 1 1 
st. Draugai prašomi ateiti lygiai 
kaip 9:30 v. ryto, ir atsiveskite 
naujų narių. —Valdyba.

Kenosha, Wis. — LMPS. 72 
kp. mėnesinis susirinkimas Į- 
vyks ir dėlių j, bal. 13, kaip 12 
vai. dienos. Socialistų snlė’c. 
Visos narės kviečiamos atsilan
kyti ir naujų nitsivi'sti, turime 
aptarti daug svarbių reikalų.

Sekr. M. Kini(*nier.ė#

PAJIFŠKAU savo sesers Anielos 
•\V.'nslovh'hčs, Kauno gu., Kauno 
pamėto. F'-;.vai')” pi ram. Po tėvais 
vadinosi Kiaukukč iš Pagirnierjea.

G rdė'.iau kad gyvena Imt ammol, 
Indiana valstijoj. Prašau atsišaukti, 
ar kas žinot*? pranešti šiuo adresu:

ANTANAS KIAI'KY
61161 Lafayelle Avė., Chicago, Ui

PA.III .ŠKAC giminaitės Mary 
Ymijikaitės iš Dauklaukių kaimo, 
Ta uai;ės valsčiaus. Raseinių »avie
lų. Kauno gubernijos. Girdėjau ^v- 
vr a Cl1',‘ai.,( j. Me’Iž u alsišmmli:

M. \ 1 BONAS
P (>. Bos 352. Ji hnslon City, III.

PA ! IEŠKAU pusbrolio Motiejaus 
li'kul'i nio. Gyveno 21' Crawford si. 
Cardner, Mass. Meldžiu atsišaukti.

ST. YUKOBOUSKIS
Box 88. Johnston City, III.

REIKALINGA moteris, kad išvir
tų valgyli ir apskalbtų. Atsišaukit 
luojaus

SIMON DALEY, 
1943 Humboldt Blvd. Chicago.

PEIKIA MERGINU prie zig zag 
siuvamų mašinų st'čiuoti kantų fron
tus. Prityrusins merginos gali uždir
bti iki $25.00 j savaitę ir daugiau.

A. LFVINSON and CO.
3415 Grensh(i\v St., Tel Kedzie 3515

PARDUODU bučernę ir grosernę 
labai geroj vietoj. Biznis eina labai 
gerai. ? dieivi targavojaina mažiau- 
ia už $100.00. Subatomis $21)0.90 ir 

daugiau. Biznis cash — knygučių 
nėra. Priežastis pardavimo liga. 

Meldžiu atsišaukti greitai, bus par
duota už pirmų teisingų pasiulijimų. 
256 \Vest 51 st SI.. Chicago.

Tel Boulevard 4111.

REIKIA merginos dėl prosinimo 
pr‘e valymų ir dažymu drabužių.

Spraush Dye XVrok
18." I So. \Vells SI., Chicago.

Kl FIN BROS, 
reikalauja 
rrih ru ;iu 

LIFTU VI V PARDAVĖJŲ 
dėl abelno pardavojimo į visus de

partamentus.
Pašildoma »’era, pastovi vieta, su 
gera mokestini. Atsišaukite luojaus. 

.KLFIN BROS.,
Ilalsted and ?0th Sis., Chicago.

PARSIDUODA žuvininko biznis, 
lailus vasarinis namelis su ? kam

bariais ir virtuve ir rakandais. Dai 
lūs daržas aptvertas stipriais šta- 
kielais. galima laikyt daug ančių ir 
2 valCs. Šluba randasi ant pu» eže
ro kranto viduryj miesto tarp dide 
liu fabrik”. Ežero vardas Lake Ca- 
lumel. Parsiduoda labai pigiai, nes 
savininkas išvažiuoja ant ūkės. Ma
tyt galima ncdėJiomis.

J. A. NAVICKAS • 
Kensinglon \ve„ ’ * ke (’alumet 

Pullman, III.

PARDAVIMUI 2 augšlu naujas 
paskučiausios mados mūrinis na
mas ir vieno augšlo naujas medinis 
minias. Abiejuose sankrovos prie
kyje. Parduosiu abu arba pavicnuii 
pigiai. Naujoje lietuvių apgyven
toje apielinkėje. Pasimaly kilę su 
savininku cn< vietos.

LOUIS EREL, 
265!) \Vesl 43rd st., Chicago

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Seottville, Michi- 

gan kur vra Didžiausia Lietuvių 
Farmerių Kalonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Kalalikiš- 
Ka, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvmčn iš Anglikų jų ge
ras Farnuis kad Apgyvendinius jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
parodavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu- 
’ius ir padal inęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
'ai daro išpavido. nepirkit niekur 
kitur L’kios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo- 
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuviu ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
itkiu kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
iievu daržovių Sodnų Pievų, ir ga- 
nievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerj. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržinaine, duodamie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožnų prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
nlalesnios žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Katalogo ir 
žemlapi Kolonijos Adresas.

A. Kiedis A* Co. 
Peoples State Bank Building. 

Seottville, Mi< h.

E X T R A
R E1K ALINGAS SA VININ KAMS 

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

Darbus užimu visose dalyse Cbi- 
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranti'jų. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shecl Metai Work»
2106 W, 241h M lel Canal 4802

NAMALžEMe

PARDAVIMUI gera f irma 70 ak
rų arba galima mainyti i mimų. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. 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 vaL

P. Riš KUS, 
2837 So. Emerald Avc., 1-mos lubos 

iš priekio

PARSIDUODA namas ir lotas la
bai pigiai. Atsišaukite
3340 So. Hoyne avė., Chicago

REIKALINGAS PAMUŠALŲ STRI- 
GUm'OJAS.

UŽPAK M 10 ISIUVĖ.JAI, 
STIČTUOTOIAI

r visoki kiti darbiirnkai ant vy riš
ku l)'’iis’otii.. Aš moku augšČIausių 
užmokėsi j. A b išaukite.

I. GDI DFRG
1624 N. Wood St., Tel. Armitage 4854

PARDAVIMUI saldainiu sankro
va, cigarelų, cigaru ir smulkmenų. 
Pigi renda — $15.00. Parduosiu pi
giai. 1 ieluviu apie’mkė.
55!) \Vest 18tb St. Chicago.

KAK ANUM
PARDUODU dviejų kambarių na

minius rųkamiųs, 4 mėnesiai pirk
us virimui Ir kepimui gesinis pe

čius. Galima kūrenti kietomis ir 
minkštomis anglimis. Parduosiu ir 
atskirai. 2-ras unkštas iš užpakalio.

,lo<*. Katauskas,
1)16 Wesl 181h PI., CHICAGO

PARDAVIMU’ DVIEJU AUGŠTŲ 
MEDINIS NAMAS DU METU SENU 
MG TURIU PARDUOTI PRIEŠ 15 
šio mėnesio. Atsišaukite j P R antras 
augštas
III!) Mapleyvood Avė., Chicago

BARGENAS, mukus 2 f’atn an* 
gero loto, 5 ir 6 kambariai, randasi 
<513 So. Union avė., kaina tiktai 
$2600.

Taipgi 2 fialų, 6 ir 6 kambariai. 
3422 So. Union avė., kaina liktai 
$2750.

Taipgi 2853 So. Union avė.. 2 
"latai. 4 ir 4 kambariai, kaina tik
tai 2 lot).

FRNIS E. FEENEY, 
603 W. 31 st St., Chicago.

Iš PRIEŽATIES kito užsiėmimo 
esu priverstas 'varduoti, parenda- 
voti arba paimli gerų darbininką j 
nartnierius ant fanuos, kuri randa
si 2 mylios nuo miestelio, kuriam*? 
randasi agurku fabrikas, minini ir 
štoras; % uolios iki mokyklos. 10 
mylių ligi d ile’io miesto 18 mylių 
nuo ežero Miehigan. kur iš Chica- 
gos galima greitai ir piviai nuva
žiuoti. Farma turi 40 akerių žemės, 
kurioje viskas gerai auga ir geriau
si agurkai ir agurku fabrikas duoda 
vi* a sėklų veltui. Taigi geras dar
bininkas užsodinęs didesnę dalį a- 
vurkais gali uždirbti 3000 dolerius 
gryno pelno i ateinančius 5 mėne
sius. Ant fanuos stovi 5 kambariu 
stuba ir kiti visi reikalingi budin- 
kai ii’ irank'ai dėl žemės dirbimo. 
Pr:e mano biznio men buvo labai 
re'kalingi pinigai. Tai bunka pas
kolino $1,000 anl tos faunos, ate 
dar man yra reikalinga $500. Taigi 
parduosiu farmą su vi-'iis Įrankiais 
už 1,500 d >1. $500 tuoj, o likusius 
1000 dol. Į banką po $200 i metus; 
arba parandavosiu 2 metu už *500, 
arba 5 metus už 1000 dol. Taigi kas 
turite $500. tai galite likti savinin
ku šios puikios fanuos. Mane ga
lite matyti ypatiškai pėtnyčioj, ap- 
ril 11. vakare nuo 7-tos ligi 9 vai. 
vakare arba subatoje, april 12, ir 
nedėlioję, april 13. per visą dienų 
Šiuo adrisu (Kas neturite $500 mel
džiu neklapatyti musų):

Smith,
21!) So. Dearhorn st. Room 210 

Chicago, III.

FARMOS!

’H’vit yp'ncivi. M-y.
I V’-'r.-e OpWtthTf ėf i.'KTRK $UL 

T»'ipri ’U’T. 
vp'Vf'l' AN'V

Į CP-'^rOTP’U n\ŠTOVUS
ATgišAUK!'"’7 

\V:'S'I’’'P\’ BIG pnti Pf’ui AP (X)., 
250 AVALLACE STRI-E'l'

Vakarinės klesos anglų kol
bos vėl prasidės Pėtnyčios vak., 
šiandie, balandžio 11 d., 8 vai.1 
vakare. Ū kei jos bus panedėlio, ’ 
s. rėdos ir pėtnyčios vakarais.

L. P. Narmantaitė, 
3223 Parnell Avė. Tek Blvd. 99 

3223 Parnell Avė. ..
Tel. Boulvard 9923

Pranešimai
L. M. Apšvictos Draugija re.n-t 

gia svarbių pr. lekcijų nedėlioj,; 
balandžio 13, Aušros svetainėje 
3001 So. Ilalsted St. Pradžia 2 
vai. po |>'ietų. Prelegentu bus 
Dr. A. Graičiunas. Moters kvie
čiamos skaitlingai dalyvauti.

— Apšvieta.

Gary, Ind. — LSS. 209 kp. 
rengia pramogų vakarų ivdė- 
tioj, bal. 13 (svetaines vardas 
neįskaitomas. Red.). Scenoje 
statoma dviejų aktų komedija 
“Musų gerasis". Svetainė atsi
darys kaip 2 v. po pietų, loši
mas prasidės 7 vai. vakare. Vi
sus kviečiame atsilankyti.

■—Komisija.

t’.* J t l’šKA U pusbrolio Aleksan
dro, Juozo ir luti tono ir pussesers 
Uršulės. Visi keturi yra tikri bro- 
l'»’i Palubinskių. Kauno gub., Rasei
nių pav., Kelmės volosties ir Lan
gu ių kaim . Girdėjau kad gyvena 
Cl ieago, 0'. M donėkib* }Usišankti 
ar kas juos žino pranešti už k;j 
busiu dėkingas

ALEKSANDRA KRIGERLS 
Chester, Pa.

REIKAI INGA mergaitė kendžių 
ir b*e Crearn štore; gera mokestis. 
Atsišaukite greitai.

Stanlcv Toleik, 
1851 So. We’ls st. rhieago

Phone Drover 4489.

TIKTAI ŠI MĖNESI
Už $55 nupirksi puikų tikros ska

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 3( 
dienu, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitu 
seklyčios setų vėliausios stailė* 
t.d-ei manas ir fApngrafns. PPL 
vJl'NčIAMF UŽ DYKA. Priimsime 
Libert*’ Bnnds.

W1*STFRS STORAGE CO. 
2810 \V. llarrison st.

\td:”’a nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė 
liomis nuo 10 iki 4 vai.
PARDUODA naminius rakandus. 

Msišaukite greitai. Galite rasti na
mie nuo 7 iki 9 vai. vak.
!)12 \Vesl Hfllh st., Chicago

PARDAVIMUI didelės Victrola 
mieros cabinet Phonogniph, graji- 
11a visus rekordus, nebuvo vartota 
mėnesį laiko. Grnjina 3 arba 4 re
kordus vienu užsukimu.
Š544 So. Green St., Chicago.

PARDUODU pigiai arb:> mainau 
? namu, vienas ant 6 familiju, nm- 
rinis, antras anl dvieju medinis. 
Kas kok) norėsite Bridgeoorlo apie- 
’inkėje. Mainysiu Į Imčerne arl'a 
(roserno. arba ant kelių lotu, arba 
’idornobiliaus. Prašau atsilankyti. 
”isas priežastis patirsite anl vietos. 
Tas nieko ne'kainuos.

Savininkas A. Jankauskas.
• 111 So. Ricbmond st.. Chicago 
Netoli Grane Co. Tel. McKinley 2727

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėki’e. Aš nupir

kau ūkę Wisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir Sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir Langdalo pa
vietuose, VViseonsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tl. Rašy
kite man dėl platesniu žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite i mane bile kokių die
na po .šešių vai, vak.

Antcn Paulick,
807 Lincęln Avė., Rockford, Iii

No. 21. 80 akru fauna su budinkais 
Išt ina $2.000, *500 Įmokė*, o liku- 
'•ius ant išmokėjimo per 10 metu.
No. I. 10 akru ferma su budinkais 
5 akrai dirbamos. Kaina $1,000; *400 
inmkėti, o likusius ant 5 melų išmo
kėjimui.
No. 5. 101 akro fauna su bud:n- 
kais. 5 akrai dirbalnos. Kaina *2,000 
*4nO Įmokėti, o likusius po šimtų į 
metus.
No. 17. 40 akrų farma su buliukais, 
4 akrai dirbamos. Kaina *1.20(1; įmo
kėti $i<*9. o likusius po šimtą i me
lus. Turim** ir daug'au visokiu 
faunu. Ateikite arba rašykite vas: 
No. 6. 40 akrų farma sn budinkais. 
2 akrai dirbamos, 2 arkliai. 1 karvė. 
2 kiaulės ir 12 v'š*u. Kaina *809. 300 
dol. i'nokėt', o likusius anl 5 melų 
išmokėjimui.

C. GODLESKI,
1.22 So. Miehigan Avc., Room 908

MOKYKLOS

VVe t Pullman. — LDLD. 3S 
kuopos susirinkimas įvyks su
ka toje, bal. 12 d., Lietuvių Sve
tainėj, 1201 So. Ilalsted str. 
Pradžia kaip 7:30 vak vakare. 
Visi nariai privalo dalyvauti ir 
tie, kurie dar neužsimokėjo už 
1919 metus. Visi bukite, nes 
bus svarbių reikalų aptarimui.

- S Tilvikas

.ĮIEŠKO DARBO
P \.l I FšK A U darbo už šoferi, a š 

turiu penkių metu patyrini.), galiu 
pats pasitaisyti bile koki kara, pa- 
sržierinį ; rba truki). Galiu iš va
žiuoti j mažesnius miestukus, apl'nk 
(’hicagi), kam Inkis žmogus reikalin
gas. atsišaukite 6 valandų vakare. 
Ant antru' hrb'i

S. WALUCH
2957 S. AVallaee St. Tel. Yard 6292.

P.AJIFšKAU darbo prie moterišku 
ribų siuvimo už pageliu niūkę; tu
riu gera 'ab-imų; kam reikia mel
džiu atsišaukti.

Kate VVashniulė,
3351 So. I.ovve avė. Chicago

’l'el. Drover 6268

REIKALAUJA agentu visa laikų 
arba vakarais ii' nedėldieniais pa- 
mhularbuotr sau didesniam uždar
biui, iš kur atrasi progų sau pasi
daryti gražaus extra pinigo — pel
ną nešanti propozicija agentams ir 
publikai. Adresuokite

National Lahd Inveslrnent Co.
Ritom 1328—226 So. State Street

REIKAI INGAS vaikas 16 metų 
amžiaus, dirbti į Ice Crearn Pai lor. 
Atsišaukite.
3516 So. Ilalsted SI., Chicago.

REIKIA merginų prie lengvo dirb- 
lluvės darbo. Pastovus darbas, gera 
mokestis.

OLSON RUG CO.,
l.)08 \V. Monroc St., Chicago.

EXTRA BARGENAS.
$200 dubullų spiingsų Plionogra- 

fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. ’Ųaipgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

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

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

sto( k;ai -šeros.
MES PėRKAMė Libertv bondsus, 

mokame augščiausių mokestį. Ga
linki pigiai gauti gružlių.

MA1DEN LANE JEWELRY CO., 
1446 Milyvaukee avė., Chirago

ANT PARDAVIMO puikus mūri
nis namas, e'**kfros Šviesa ir visi 
patogumai. Taipgi garadžius dėl 1 
'rijų automobilių, ant dvieju lubų, 
"emento pdd'aga ir elektros šviesa. 
Taipgi ir Šalt* lotas, su sąlygomis 
sutiksime ant vietos.
3127 Lowe Avė, pirmos lubos, V.B.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Ilalsted «t., 2107 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells st.

137 Mokyklos ouv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lenjvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

East Chicago, Ind.
LSS. 201 kp. susirinkimus į- 

vyks nedėlioj balandžio 13 L, 
10 vai. n*to paprastoj vieloj. Į 
Gerbiamieji draugai, ‘įteikite vi
si, nes yra daug svarbių reikalų.1

A. -Kazlauskas.

Chicagos Liet. Draugijos Sav. 
Paš. mėnesinis susirinkimas i- 
vyks nedėlioję bal. 13 d.. 2 vai. ' 
po pietų, Zwiųzi‘k Polėk :ivet., 
1315 N. Ashland Avc. Bume No. 
2. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti — Valdyba.

So. Englevvood* — LSS. 170 
kp. susirinkimas įvyks nedėlio
jo, balandžio 13, drg. S. P če- 
liuno bute,* 8103 Gilb.rt 
coiirt. Nariai prašomi susirin
kti lygiai kaip 10 vai. ryto, tu
rime daug svarbių reikalų ap
tarti. Sekr. P. Kemešauskas.

East Chicago, Ind. — L. A. U. 
Kliubas rengia prakalbas nedė
lioj, balandžio 13, 6 vai. vaka
re, K. Grikšo svetainėj, 150 ir 
Norilhcote avc. Kalbės J. K. Ge-

Ri*TKAI AUJU darbo i bučernę 
už bučerių. Aš esu pirmos klesos 
b ičeris, ansipažinęs su šiuo darbu 
per 1'p met". Kam reikai'iigas tokis 
žmogus meldžiu atsišaukti 

l’RANK G. HENRISON
2?()7 - 137 SI.. Indiana llarbor, Ind 

lel.. llarbor Ind. 935.

REIKIA DARBININKU
• .r-< • . •» v ’

REIKIA 3 tvirtų merginu, prityru
siu prie siuvamų masinu sinti carpe 
lūs ‘banding*. Pastovus darbas.

OLSON RUG CO..
1508 W. Monroc St., Chicago.

REIKIA audėjų ant Tluff* divonų. 
Mokame aukščiausia kaina, mieste. 
Pastovus darbas visų metų.

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

PARDUODU .Šerus Burk Run Oil 
& Refining Co., Kompanija tuos šč- 
rus dabar parduoda po $2.00, o aš 
parduosiu po $1.50, Mobflina 5% į 
mėnesi. Reikalingi pinigai pirki
mui namo. GERA proga pasipelny
ti. Kas pasiskubins nupirkti iki 15 
d. šio mėneįio gaus dividendus $15. 
Moka kas tris mėnesius.

Mrs. Ona Ežerinskienė 
3338 Emerald avė., 2-ras fialas

Ch ieago____________

NAMAI-žEMĖ

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA farma \Viseonsin 

arba išmainau ant namo Chiragoje. , 
40 akrų su budinkais ir su visomis | 
mašinomis ir gyvuliais: 5 kalvės 2 
veršiukai, 2 kumelės. 4 kiaulės, 5'1 
vištų. Parduodu labai pigiai. Atsi
šaukite šiuo adresu:

CLFMFNS MlKUTAITIS .... 
903 W. 33rd St. (’hieago, III.

Valandos1 nuo 6 iki 9 vakare

PARSIDUODA mūrinis namas ir 
užpakalyj lohisir medinis namas. 

Rendos neša $40.00 Į mėnesį. Prie- | 
žaslis pardavimo, savininkas serga ‘ 
ir apleidžia miestų. Parduosiu už ! 
$4.400.

MIKE PEČIULIS.
916 181h Place, įsi floor front.

....  ”■*■"' •    y-'O"     ■■»■■■■,-i .i.     ............... . ....

15 AKRŲ
TURIU PARDUOTI pigiai 15 ak

ru piukvausios trąšios i’uodžemės, 
visa išdirbta prie Rock Island R. R. 
liktai 22 mylios nuo Chieagos ir 50 
imnutu Jiuo v'd’-rmie^čio. PUIKI

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir y Itališkas mokini

mas padarys jus žinovu j trumpą 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designiug ir siuvimo 
skyrius .kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Pelrenos daromos pagal Jūsų mie 
rą — bile slailčs arba (lydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasnicku, Perdėtinis
118 N. La Šalie gal., prieš City HaB 

Atsišaukit ant 4-to angsto

PADIDINK (»LGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ktt- 

rie yra ansi";»ži”c su žmonėmis ir 
turi daug icžistamu. visi ga’ės na- 
dvigubint savo i>lva nenerlrjmkus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvos, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAND & 1NVEST. CO. 
3301 So. Ilalsted Si., Chicago, III,

AUTOMOBILIAI
NORIU TUOJAUS PIRKTI su ke

turioms sėdynėms Fordų. Mokėsiu 
eash pinigus. Automobilius turi bū
ti gerame stovyje ir neperbrangus. 
Rašydami pasakykite kiek prekiuo- 
ja, tik nepardavinėtojai.

C. PETERSON,
916 W. 51th St., Chicago, II).

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA 130 akru puikios 

Žeimys VVisconsino valstijoje; 30 ak
ru dirbamos, o kiti girios. Norinti 
pirkti ūke Pasiskubinkite ir nepra
leiskite šios progos. |)e| platesnių 
žinių kreipkitės laišku arba ypa- 
tiškai šiuo antrašu:

CHAS. YARUM.
2145 So. Western Avė., Chicago, III.

viela vištų ir daržovių faunai. Par
duosiu šių nuiki*; žeme t'ktju už- i 
$190 akrą lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Pavasari* čia oat ir 

jums apsimokės pasiskubint* grei-' 
'ai. Del platesnių žinių ateikite ar
ba ra.švkile

.1. BENDICK.
11*6 N. I a Sa'h* Si., Room 40. Tel. 
M.nin 2043. Residence Tel. McKinlev 
442().

ĮVAIRUS skelbimai
MUSŲ SĖKLOS DYGSTA

Mes turime visokios rų.šies sėklų 
dėl ŪKIŲ ir DAR*>Ų. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

High Point Seed Farm
5 VVoodland Park, Rochester, N. Y.

I


