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Talkininkai nustatė 
Lenkijos rubežius

Taikos sąlygos nustatytos

Vokietija vėl persergsti talkininkus

Wilsonas grąsinąs Italijai. Bavarija paliuo 
suoja kasės belaisvius

TALKININKAI SUTARft TAI- 
KOS SĄLYGAS.

inosi su musą ekspertais prie 
konferencijos stalo. Mes duo
sime aiškią apyskaitą musą o-

Lenkijos rubežius nustatytas.

PARYŽIUS, bal. 11.
i< ro Lloyd George privatinis ! lies 
sekretorius pasikalbėjime su ....

ike, kad taikos lui
konferencija pasiekė susitarimo j uis

tinti ar paraližuoti Vokietiją ir 
tuo pačią laiku ištraukti iš ša

linti; milžinišką sumą, ku- 
jie tikisi iš jos. ’l'ain tiks- 
mums reikalinga industri- 
ir agihkulturis ipaliuostivi- 

visuose klausimuose kaslink tai- mas svarbią vakarą, kurie prie-

Petit Journal

baudžiamu atlyginimų ir rūbe

rtos

reikalingas greitas 
blokados ir mes rei-Ii\ka kelios smulkmenos, kurios nuėmimas

bus išrišta į dvi ar tris dienas, kalaujame importavimo maisto
Vokiečių delegacija bus pa- sąlygomis,- kurios padarys jo

jos prcmiert.s mano, jog jei tal
kininkai dabar taip pat sutiks.

atsukimai

lyvavo šioje karėje atsiduria la
me pačiame varge ir vargiai yra 
šalis kuri nėra suvilta taikos, t. 
y. baisaus pavojaus, dėlei jos 
duoto padrąsinimo ardančioms 
spėkoms.”

ševizmo.
paskelbimo, (ieneva. mato pavoją pasisekimui šios

jos viduje, kur nepasiliaujan
čios konvulsijos nerimavimų, 

pirmą pranešimą, kad svarbus Į streikas po streiko ir sukilimo 
klausimai Reino ir Lenkijos ru- 
bežią tapo išrišti taikos konfe
rencijos.

Reino klausimas paliečia ne

užveria

dvasia grasina sunaikinimui vi
sam namui.
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True Iranslalion filed wdh Ihe po.st- 
niu.sler at Chicago, III. April 12, 1919 
as reųnircd by Ihe ari of Ori. (i, 1917
ŠVEICARIJAI SUTEIKTA LAI

SVA NAVIGACIJA REINO
i UPE.

BERN, bal. 11. šiandie pa
skelbta, kad talkininkai suteikė 
Šveicarijai laisvą navigaciją 
Reino upėje. Amerikos laivas 

atveš kviečiu iš Amsterdamo i-- c

'i rue Irine btUon filed yvi h Ihe posl- 
•nister ai Chicago, III, April 12, 19H 

as i caiiired by Ihe ari of Ori. Ii, 1917
AREŠTAVO Už PRITARIMĄ 

SOVIETAMS.

Kaltina valstybės išdavystėj.

COPENHAGEN. bal. 11.
B. rlino žinia sako, kad t 7narią 
Mulheim ant Rhur tarybos, ku
rie paskutiniame susirinkime

Triie Iranslalion filed vvitb Ihe post- 
naslcr at Chicago, III. April 12, 1919 
is reųuired by the art of Oct. G, 1917
BAVARIJA LABAI TVARKI.

Laike perversmo nebuvo nė 
vieno sumišimo ar 

plėšimo.

MUNICHAS, Bavar., bal. 11.
Sekama suavite pasakys Ba

varijos sovietu likimą. Sustip-

t i j Šveicari jos vagonus.

balsavo už sovietą valdžią, tapo 
areštuoti ir vra kaltinami vals
tybės išdavystėje.

Price 2c
ĮJgegJ-UP’J ! ■!

No. 87

True Iranslalion filed wilh Ihe post* niasler ai Chicago, III. April 12, 1919 
as reųuired by Ihe ari of Ori. 6, 1917

Dar daugiau amerikie
čių atvežta Rusijon

Talkininkai apleis Sevostopolį

Trm> Iranslalion filed \vith Ihe post* 
niasler at (Jiicat/o. III. Anril 12, 1919 
as required by the act of Oct. (», 1917

KASDIE 1,000 ŽMONIŲ AP
LEIDŽIA AMERIKĄ.

NEW YORK, bal. 11.

kaip 1.000 j dieną, kaip tapo pa
tirta vakar iš muitinycių valdi
ninką, kurie išreiškė baimę, jog

bežiavimo immigracijos per se
kamus keturis metus, Suv. Val-

bininku, vieton menamos be- 
darbūs.

sakoma, italai, graikai-, ispanai

čio mėn. muitinyČioje paliudy
ta 76.221 pasportai ir nuo gruo
džio mėn. išplaukė 3.3,000 sve
timšaliu. Kiekvienas išplaukian
tis j Viduržemio juru uostus

nuo $ 1(1 ant $80.
Muitininkai apskaito, kad 

milžiniška suma pinigą liko iš
vežta iš šios šalies. Kiekvienas 
svetimšalis vežęs nuo $1,000 iki 
$7,000, kas leis jam geriau gy-

jau vokiečią teritoriją į vakarus 
nuo Reino, nuo Lorraine į šiau
rę iki llolandijos. Jis taipgi pa
liečia rytinį krantą Reino ir jo 
vartojimą kariniams tikslams.

Lenkijos rubežiai paliečia vi-

i riu lr<*nslation filed \vith the post 
ma ter at Chicago. III. April 12, 1919

i as rr<|iiirrd by the act of Oct. 0,1917

VVILSONO ULTIMATUMAS
ITALIJAI.

visi išvažiuojanlįs žmonės bu
vo verčiami užmokėti savo mo
kestis nuo pajamų, surinkta 
daugiau kaip $68,000.

Daugiau kaip 90 nuoš. Jš>a- 
žiuojančii'ją yra italai.

kurios rubežiuojasi su naująja

kijai priėjimą prie Baltiko 'ju-

Tr>u* Vrunslation filiui wi h Ihe post- 
master at Chicago. III. Anril 12, 1919 
as reąuired by the act of Oc». •’», 1917
VOKIETIJA PASIRAŠYS TIK 

PO 14 PUNKTŲ.

Rantzau persergsti, kad talki
ninkai negali paraližuoti ša
lies ir taipgi kolektuoti at’y- 
ginimą.

Užru-

fas von Brodkdorff-Rantzau 
kalbėliau,)as šiandie prieš nacio- 
nalį susirinkimą \Veimare pasa
kė, kad Vokietija nepasirašys 
po taikos sutartim, kuri kame 
nors svarbesnio skirsis nuo pre
zidento VVilsono “keturiolikos

Finansiniai reikalavimai, ku-

matomai, pagintdo tiek jau var
go musą oponentams, kaip ir 
t ritorialiai reikalavimai.

“Negalima išrišti klausimo fi-

LONDONAS, bal. 11. Oras

prezidento \Vilsono grąsinimus

ciją iš Paryžiaus konferencijos.

tinio,” kad prezidentas W i įso
mis neužilgo paduos memoran
dumą, bandantį išrišti Adriati- 
ko klausimą ir jeigu jam nepa
vyks užganėdinti italus, jis tuo- 
jaus apleis konferenciją kartu

ra i 8.

Trire Iranslalion filed vviib the post- 
inasler at Chicago, III. April 12, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917

. Tylusis pulk. House užkimo 
bekalbėdamas už taiką.

True Iranslalion filed wilh ibe p<>si- 
niasler at Chicago, III. Anril 12, 1919 
as rcqiiired by the act of Oel. G, 1917

Vokietijoje
True transla’ion filed vvith Ihe post- 
niaster at Chica"o, III. Anril 12, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

DANZIGO STREIKIERIAI REI
KALAUJA SOVIETŲ.

COPENIIAGEN, bal. 11.

nios ir saugojusių prieš geleži li

reiviams šovus į minią trįs žmo
nės liko užmušti, o keli sužeis
ti i

Berlino Acbt Uhr Blatt sako, 
kad Danzige streikuojantįs ge

bė ten politinį streiką, tikslu nu- 
v e r s t i Eberto-Scbeidemanno

liką ir užmegsti ryšius su Rusi
PAIOŽII S, bal. 11. Pulk, įr Vengrijos sovietų valdžio- • • ■ a • i n-i 1 T •

neturi šalčio, bet užkimo nuo 
kalbėjimo. Tas skaitoma pažy
mėtinu, kadangi jis yra mažai 
kalbančiu žmogum.

True translation filed with the post- 
i uister at Chicago, III. Anril 12, 1919 
;-s rcquired by the act of Oct. (>, 1917

Ministeris rezignavo.
OR AS.

šiandie; ryto galbūt nepastovus.
Saule teka 6:11 vai., leidžia-

minsimą, reikalavimą Jbe rtart- si 7:27 valandą.

True trale’'’!ioą fi’^d yvi h Ihe post 
masler at Chiciigo, III. April 12, 191! 
as reųuired by |hc act of Oct. G, 1917

Bavarijoje
--------

True Iriuishi’ion filed with Ibi' post- 
masler ai Chicago, III. April 12, 1919 
as re/niircd by the act of Oct. G, 1917

MUNICHO TARYBA PALIUO*
SUOJA RUSUS KARĖS 

BELAISVIUS.

inimai plaukią į Nurembrrg, 
mirą didžiatisj miestą respubli
koj. Jie ateina daugiausia iš 
Berlino, kur reakcijinis judėji
mas yra susispietęs.

Iš komunisto, kurisjeą lik su

tam laikui pasidarė kiek pavo
jinga sovietams ir daugiau su
mišimą laukiama Nurcinbur-

BERLINAS, bal. 10. - Muni-

tuojaus paliuosuoti visus karės 
belaisvius Bavarijoj. Paliepi
mas paliuosuoja tūkstančius ru-

Kaltina buržuaziją.
“Sovietai neiššove ne vieno 

lovinio,” sakė komunistas. “Jei 
kils sumišimai, tegul pasaulis 
laiko mintyj, kad tas buvo pa
gimdyta buržuazijos ir kad dar- 

niekuo 
naujos

bionikai nė nepiešė, nė 
nepasinaudojo iš savo

komunitsą Aksclrodą.
Man sakė valstiečių 

vadovas, kad 50 nuoš

Illinois Darbo partija reikalauja pripažinimo 
bolševikų

DAR DAUGIAU AMERIKIE- ginti daugiau kaip 20 vielą J Vi
sas judėjimas apsistojo. I'.OOO 
važiavus;ą j VJadfvostoką pa- 

i sažierią liko sulabdyli (’Jiana- 
(edveston rovske, kur yra didelis susigru- 

ir (’Jk-ster, vežą Amerikos inži-

CIŲ ATVYKO J
ARGHANGELSK.

Amerikos kruizeris

RUSIJĄ

I dimas.

P. Richardson, naująjį koman- 
duotoją Amerikos spėką šiauri-

Murmanską.

True Iranslalion filed x\,ith Ihe 
niasler at Chicago, III. April 12. 1919 
as reųuired by Ihe art of Oct. (i, 1917
TALKININKAI TURĖS EVA

KUOTI SEVASTOPOLI.

Triic tr.'indflHnn filed witb Ibe pust- 
nuLstcr at Chicago, III. April 12, 1919 
:k rcquired by the nei of Oct. 191/

NAUJAS PERVERSMAS

dalyvavau apie tuzine darbinin
ku susirinkimą ir važinėjaus po 
apielinkę. Visur tarp darbinin-

PARYŽIUS, bal. 11. - Pa
sak Intransigeant, talkininką 
besi verži mas galbūt privers 
talkininkus evakuoti Sevoslopo-

Truc IraiKl'dion fi’-d \vilh Ino nost- 
masler ai Chicago, III. April 12, 1919 
as reunircd by the act t.f Ot t. (i, 1917

ILLINOIS DARBO PARTIJA 
PRAŠO RUSIJOS SOVIETŲ .

PRJPAŽINIMO.
, SPRINGEIELD, III. bal. 11.- 
Delegatai valstijos konvencijoje 
Illinois Darbo partijos šiandie 
vii nbalsiai priėmė rezoliuciją, 
prašančią Suv. Valstijas pripa
žinti Rusijos sovietą valdžią ir

Dusseldorfe užmušta
25 žmonės.

COPENIIAGEN. Jial. 10.

nią taryba, kuri valdė Municbą, 
tapo išvaikyta komunistų, kurie 
sudarė ten komunistu valdžią.

žinią iš Bavarijos, kad komu
nistą taryba Muniche laike po-

dančią iš 5 darbininkų ir 5 ka- I 
rcivių su Klatz, mūrininku, kai
po prezidentu. Komuniistu, va-

už-lo’u.ir unistą vadovą eilią.
Jie įsiveržė j vyriausią polici-

paėmė policijos komisionierius 
ir seržentus kaipo užstovus.

Revoliucinis tribunalas.

Revoliucinis tribunalas tapo 
įsteigtas Muniche ir 28 teisėjai

lį; sako žinia j Moniteur. Teisė
jų nuosprendžiai tuojaus išpil
domi. x

čiai pavesti municipalėn kontro
lei); savininkams atlyginimo ne-

Revoliueija plečiasi 
į Badeną.

Revoliucinis judėjimas Bava
rijoj prasiplėtė į Badeną ir agi
tatoriai veikia Karlsruhe, Mann- 
heim ir kituose dideliuose mies
tuose. Agitatoriai, sakoma ban-

donos vėliavos plevėsuoja ir 
žmonės, kurie metai paskui ine-

Tepė ’ran I Cion fi’cd witb Ibe P',,;l- 
master at Chicago, III. Anril 12, 1n19 
as reguired by the act of Oct. Ji, 1917

KONGRESAS REIKALAUS 
PILNŲ ŽINIŲ APIE KARŲ

SU RUSIJA.

prašančios pripažinimo Irlandi- 
jos laisva šalim ir reikalaujan- 
čds, kad prezidentas \ViIsonas 
pavartotų savo įtekinę taikos 
konferencijoje už Indijos gavi
mo a|?siprendiino teises.

Visi aristokratijos nariai ap
leido Municbą ir pabėgo į gilu
mą šailes. 'Pas atsargumas iki- 
šiol pasirodo yra nereikalingu. 
Nuo paskelbimo sovietą respu?, 
blikos nebuvo pranešta Muni- 
che nė apie vieną sumišimą, nė 
apie nors vieną plėšimą.

True Iranslalion filed \vilh Ibe po‘l- 
inasler at Chicago, III. April 12, 1919 
as required by the act of Oct. (i, 1917

Atsiėmė Wurzburg.
. . BERLIN, bal. 10. — Pasak 
čia gautą žinią, nuverstosios so
cialistą valdžios spėkos atsiėmė 
Wurzburg ir Municbas yra vi
sai aįisuptas.

\VASIRNGTON, bal. 11.
Pilnos žinios apie maištą vienos 
rotos Amerikos kareivių šiauri
nėj Rusijoj tapo pasiųstos pre
zidentui Wilsonui ir kokis nors 
veikimas turi paeiti nuo jo, ar 
karės sekretoriaus Baker. Pa

True lianvb’*ion H’^d witb IT* 
irasler at Chicago, III. April 12, 1919 
a ; r<quired by the act of Oct. ii. 1917

BOLŠEVIKŲ LAIMĖJIMAS.
LONDONAS, bal. 11. Gau-

Tuo pačiu laiku

misterijos. era mažiausios

rinks, reikalavimas pilno ištiri

ve, buto kongresinis komitetas

Vokiečiu Austrijoje Kongresas reikalaus žinią a- 
pie tris dalykus kaslink Ameri-

Trim 'ransla’ion filed v iln Ihe pod- |<os kareiviu Rusijoj, 
niasler at Chicago, III. Anril 12, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917 . sekami:

Kodėl jie lapo pasi
jon?

DARBININKAI UŽBRIEBĖ DI
DELES AUSTRIJOS GELE

ŽIES KASYKLAS.

V1ENNA, bal. 10. — Vokiečią 
Austrijoje pradedama jausti į- 
tekme įsteigimo sovietų vald
žią Muniche ir Budapešte. l)o- 
navvitz 10,000 geležies kirpyklų

Sakoma, kad ir

Kas komanduoja jais?

žinios užslepiamos.

kelius dienas, bet jos nebuvo 
(skelbiamos iki pereitos nakties, 
kada gauta presos žinios užme
nančios tą faktą.

nj ir kad yra prospektų, jog ge-

nus savo kontrolei) kasyklas ir

mus, senatorius Kiram Johnson 
iš Californi jos, kuris pereitą

laujančią paaiškinimo kode! A- 
merikos kareiviai yra Rusijoj,

Vokiečią Austrijos komunis- , .c , ............. * Johnson
bti sovietą respubliką Badene.
Jie taipgi suvienytą Badeną su 1
Berlino sovietą valdžia. j

Berlino Lokal Anzeiger sako, Į daugi talkininkai parodė palin- 
kad naujame spartakų sukilime kimą tarties su komunistais Bu- 
Dusseldorfc utarninke 25 žmo-• dapešte.
nes liko užmušti ir 25 sužeisti,! Italija paliepė Vokiečiu Aus-i

munizntas bus priimtas, talki- , . . v. .' . . . , . . , , . , . žmonių visų žinių apie priezas-k mukai atkirs maišia, bet dabar .. . . ,. ..
I € llL’ II’ I 1 Ir 4? I 1 ■ O Zllr 1/1L’

BERLINAS, bal. 11. Zei 
tung am Mittag sako, kad Vo 
kietijos nacionalis valdžios fi- kada valdžios kareiviai pavarto-, (rijos respublikai paleisti ir nu- 
nansų ministeris Dr. Sclilffcr jo kulkasvaidžius prieš sparta- ginkluoti tuos kareivius, kurie

| Truc translntion filed with the pnst- 
inasler at Chicago, III. April 12, 1919 
as requircd by the act of Oct. 6,1917

Sudegino Amūro tiltus.
TOK.YO, bal. 11. — Iš priežas

ties bolševikų sumišimų Annt-
rezignavo. ką demonstrantus. yra palinkę prie komunistą. ro geležinkelio tiltai liko sude-

pranešimas skelbia paėmimą vi 
sos talkininką kempės šiaurinėj 
Rusijoj. Pranešimas sako:

“Subatoj, arti Maiburovskoje 
Pincga apygardoj, mes pradėjo
me ofensiva. Musą šoninis ma-

mpę. Linkui Moršgorsk priešo

VENGRIJOJE
T:*ue Iransh'ion filed with (l.e post- 
maslcr at Chicago, III. April 12, 1919 
a; rcquircd by Ihe a< I

TVARKO ŠAL| IR
of Oct. (i, 1917

PRAMONĘ.

bal. 10.BUDAPEŠTAS,
Darbas organizavimo šalies tę
siamas su didele paskuba. Svar
biausia ypatybė yra pavartoji
mas trns.tų idėjos prie visą pra 
monią, pavedant kiekvieną gru
pę. dirbtuvių audinycias, sti
klo, geležies, elc. ekspertui 
kuris atsako už jų veikimą.

Visi kliubai ir turčių rezortai

kliubą. Arkliu lenktinių kliu- 
bas tapo paverstas į darbininkų 
namus ir puiki lenktinių vieta, 
kuri užėmė metų darbą ir kai
navo $5,000,(MM) yra ariama dėl 
bulvių, c

Baronienė Schossberger, kar
ta turėjusi nuosavybių vertės 

miliono dolerių, dabar skambi
na ant arfos pigiame restorane

draugijų ir kliubą.

ZAPATA ESĄS UŽMUŠTAS.
MEylCO CITY, bal. 11. — Pa

sak laikrašČia iš Cuantla, Mo- 
relos valstijos valdytojas Emi-
liano Zapata liko užmuštas.
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PUIKUS-
VEIKALAS

Br. Vargšo trijų veiksmų dramų.

Balandžio-'April.1

12 d., 1919, į M. Meldazio svetainę, 2242-44 .W. 
Svetainė atsidarys 7 valandą; uždanga pasik 

vakare. Inžanga 35 centai ir augščiau.

Paskutinė Banga, veikalas yra svarbus tame, kad jis | 
_ ■ piešia 1905 metų, Revoliucijos metų, iš darbininkų ir |

. o ' X I I l = tTIM K D I moksleivių gyvenimo nuotikius. Kad tinkamai šį veika-
j O. a. I llia Į\p> g pastačil;s yra pakvie;stoa gabiausios spėkos. įj

STATO SCENOJE

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras

VELYKŲ VAKARE

Nedelioje, Balandžio 20 dieną 1919 
M. MELDAZIO SVETAINĖJE 

2244 W. 23rd Place
Kviečia visus Atsilankyti C.L.V

Bažnyčia!
to

Tautos n v čia

įsi 1538 ant So. Marsblield 
, Chicago, 111. yra perkelta

ant
\V.
nušii
Nedt
1919

1 Sth St., Chicago, III. Pirmos 
i bus toj bažnyčioj Verbų 
ioje. Balandžio (April) 13, 
Pamaldos prasidės 10 vai.

D

iškus reikalu*

usų namuo 
iems kunig

a
auti

katalikų kimi

liti

nu
Ph

m

mantin

nuo

ažu .*200.60 vcrlžs 
ilikusj sankrovo- 
>evcik nauja, prie 
s randasi rinkinys

Rekordų ir dei- 
alata veltui, 

gi turime ke-
letz augštos klesos 

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

pratuštinti
Mvs taipgi 
$650 player 
garantuotą 
ir vartotą tik

parduosime už 
'!• I ŽMIKSTYJ,

turime 
piano, 

10 metų

Svečiai
J. Biliūno vaizdelis.

('Fasa.)

\nlanas!... su 
alsu, moteriškė 
drobė.

m r

o

o

lu

!<i
ari

ano
u

tam net kaulai suirę
Leisk lu, velne... i
irgvninis

mcias duris
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at»
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no

įsodinsiu 
sargvbinis

o Imis.
Kaip vanagai

šiuo

JEI C Y 
PRISIŲ 
APZU I 
ga. A h

yra stebėtina pro- 
>a rašykite tuojaus.

u va j siei 
Dar lu n

STORAGE IIOUSE 
ison St Chicago, UI ynmis -prade

> 10 iki 4

nesą

i n i

i i:i;11 us

H O T D T T T' T? H stato nauja St. Šimkaus muzv 
.13 i IX U I IL šališką tragediją “ČIGONAI”,

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

Subatoje, Balandžio* April 12tą d., 1919

MA 8 E! “GIGO!
Kviečia ‘'Birutė.”

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.

A R B I U S

SVETAINĖJE, 1822 Wabansia Avė.

BENGIA NORTI1S1DĖS DRAUGIJŲ SĄRYŠIS

PĖTNYČIOJE, BALANDŽIO 18 d, 1919 m
i U OSA BĖS

ivma: ‘ L:m i.d patriotai blėdingi darbininku klesai”. Už — 
Andriulevičiusg prie* — p. Dubiekas.

I’radia 7:3!) vai. vakare.
malonėkite skaitlingai alsilanksti ir išgirsti šiuos 
nes debatuos įjorialislas .su laisvamaniu. Inžan- 

šų 15c ypalai. KOMITETAS.

ibi: akai

Engimui 1

pro vartelius iš kimo, 
ri. ęs pirkaitei) atsisėdo ir 
męs stalo žiurėjo i savo

i vęs ir

Sukliko moteriške ir puolus

po jtto

lu

ui..

ausim
piano

mane

širdį

r blizgučiai pati* 
o vuas naiuoda-

Ksis-į?

4

L. M. 1 9-TOS KUOPOS MELDAZIO SVET
Moterių Choro

įįb Aj »! ĮM 

U d u

Verbų NedėldienĮ 
olandam. II nnl

1919 m

Vadovauja 1’. M. Gugienė

Moterų Choras rengia didelį graži) koncertą. 
Progl'amas bus labai įvairus ir ji išpildys geriau
sios lietuvių muzikalūs spėkos. Atidarymui pro
gramų Choras atvaizdins sceną iš operos “baust’’; 
bus lošia Misteria “Lietuvos Girių Dvasios” su 
dailiomis; taipjau dalyvaus Kompozitorius St. Šim
kus, pianistas; dainuos i’. <1. Guy.iem1 akompanuo
jant p-ui Šimkui; p-lė Z. Laurynavičiutė akompa
nuojant p-lei Milaševiėiutei; pirma syki dainuos 
Mišru; Kvartetas; Moterį) Choras dainuos nauji) 
dainų ir dar bus kitą dileli) ir soli.i. Koncertui 
bus specialiai parvestas piaiia>. I’o programai šo- 
kiai. Kviečia visus LMPS 9-tos kp. Motorą Choras

UMUA

Geriausi Lietuviški Rekordai

Ahtaniuk, Antaniuk, atleisk 
man, užmiršk visa!... Jisai ma
ne privertė... Dievulėliau mano,

padariau!
šalin!... suriko Antanas, 

atstumdamas pačių.
Bet matydamas jų silpnų, vi- 

Į duaslyj sukumpusių, jisai stai-

tarė
mas: galiu tau visa alk
bet užmiršti... o! 'iiftiniršli 
niekados...

pirkaitės duris, ir jose pasiro
dė dvi maži vaikų galveli: žiu
rėjo jiedvi vidun išplėstomis 
akylomis akutėmis. Nemalonia

duris.

per

i- Sūneliai, mltmo brangus, 
sūneliai, tarė susigraudinęs į 
Antanas, i juos puldamas.

Vaikai išsigandę žiurėjo i Į 
nepažįstamų žmogų ir įraukęs į 
nuo jo.

Joniuk, Antaniuk, kal
bino juos tėvas: argi nepa
žįstate manęs? Aš jūsų tėvelis 
ir myliu jumis. Eil l čia 
nupirksiu jums saldainių ir po 
arkliukų gražų.

Vokai vis dar bailiai, tartum į 
netikėdami jo žodžiais, žiūrė-j

Norit turėt pu arkliukų?

Nuliu... tarė abu kartu...
Prisikalbinęs, pasisodino 

viinų aid vieno, kilų ant kilo 
ki liu ir glostė, bučiavo juodu.

Joj po arkliukų, e dabar duosiu 
kiškio ragaišio...

Kiekio? k’.uu.ė vaikai, 
(sukdami •nustebusioms akimis t *

liks kiekvienam ir tikrai manysi 
te kada iusu namuose dainuoiit 
o. M. Petrauskas, n-imi Cižaus-
dirka ir kili žvmus artistui.

Kiekvienas rekordas graiina 
anl abieju pusiu. Iv. dvi dainas. 
Kaina 85c vienas.

tur nesiunči

GRAMAFGN
■0

INDA1NAVO MIKAS PETRAUS
KAS TENORAS.

Ii 3318—Suktinis. Valia, Valužė 
(iš Operos “šienapiu-

siu mamai pasakysiu. 
E3349—Prirodino Seni žmones.

Kur Tas šaltinėlis.
1

1

1

379

Įdainavo JONASMARĖ IR 
člžAUSKAl.

E 3190—Trjs berneliai, 
daina.

E 3214—Skambančios Stygos, 'Pu 
mano motinėle.

Ii 3191—Ant marių krantelio, Sau-

Vakarine

E

E 3316 Polka nuo Rudos. Maž- 
rusi .ka polka.

E2580—-šalies grožybė, Vairas,

E 2581
polka.
Ldinmi

to. Mano Skarbas 
ras.

3810—Ant Kalno Karklai

Naktele.

E 2358—I birbiu inkų Ala 
Sukeikime kovą.

sta

E
misų,

E 2393—Saulelė Raudona, Jojau

Už ši lingei j. šių Nakcia- 
ly, (Dzūkiška daina).

ĮDAINAVO MARĖ KARUŽ1UTĖ, 
SOPRANO.

E 3625—Miškas ūžia. Sudiev Lie
tuva.

E 3812—Sveika Marija, ir Avė 
Marija.

«ruMWWMrvix*iWiwr'i''i' viMnm ».//am n-

E 239 I

3215—Gimtinė šalis. Sunku gy
venti.

3192—Giedu dainelė, Gegužinės 
daina.

ĮDAINAVO ST. ŠIMKAUS 
CHORAS. )

Ant Tėvelio Dvaro, ir 
Ne .įgraudink. Mergele.

.3906—Bijūnėli žalias ir Vilžia-

3905

JDAINAVO A. KVEDARAS 
BARITONAS.

dies daina). Draugė.

J.)82—Kalnu ai 
cits. Kai 

270*5—Zciųaičii) 
mazurka.

E 2397—Klumpakojis. Kokiet- 
ka, polka.

3798—Kur vėjai pučia. Esu ga
rbingas vyras.

2/05—Visur linksmas, šok į ra
tą.

4021—Vicloria. Mazurka ir Va- 
leas. bilibio. Jgrajino 
klarnetų l'.mas.

23(>0—Vaipelis-Valcas ir Ma
no mietas, Polka. Dr. 
V. Kudirka.

39 10- Himnas Laisvos Besijos.
MONOLOGAI.

1()99—Jaunystes a įsi m i n imas

polka. Gudri

kalą, maršas, Orkestrą.

ARMONIKA SOLO IR DUETAI.
E Zliol—Vilniaus maršas. Audra, 

mazurka.
E 2652—Raseinių polka. Kazokas, 

valeas.
E 331li—Stumbriškiu polka, 2 Ju-

1218—Velnias ne B

1170 -Kur Bakūžė 
ir Bailius su

1219—Mano Palvis ir Antanas.
2342—-Siuvėja ir po I

Ereliu, maršas.
2313—Anl Vienos 

Žuvų maršas

Samanota 
Antanu.

Kataliogas Knygų, Rekordų, G rąiąofonų. Auksinių daiktų visiems ant pareikalavimo pasiunčiamo dy
kai, visokius tavorus prisiunčiamo j kitus nuėstus, už prisiuntimą nieko m'rokuojanie.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted Street,

&

STAR fe SARTE«
MAniSON PRIE HAI.STED STREET— BURLESQUE —

H0WE StSOW K“dk
Moterįs ir merginos gali lankytis kasdieną.

Bnilgeport Painting & Hardware Company
• (Not ipc.). ,

Malevojinio, dekoravimo, popierių klijavimo, kalciniaviino ir grei- | 
n avinio.

Malevos, aliejai, lakeliai, šepečiai, kaičioms, sieninė popiera, slik_ » 
las, geležiniai tavorai ir tt. g

Mes patarnaujame visose dalyse miesto. P
3149 So. Halsted Street, Telephone Yards 7282 E

L H Ę E IK T Y BONOS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C A S Kfi

J. G. SACKHEIM & CO.
1113 MĮLWAUKĘE AVĖ., 

arti Girard SI.

Mes perkame Liberty Bonds ir \Var Savings 
Stamps už pilną “Cash” vertę. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—(i 
Vtarninkais./Ketvergais ir 
Subatomis 9 9.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Plione Canal 1256.
Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik j vienintClų 
Šokių Mokyklų. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;- angliški ir lie
tuviški. AŠ užtik
rinu. kad išmokin
siu j trumpą laikų, 

kas panedėli ir ket-

®lį
tokiai atsibuna
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojai JOS, URBANAVIČIUS ir
M. GARLO. '
1900 S. Union avė., Chicago.

ORKESTRĄ—BENĄį
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
M 1414 So. 49lh Court 

Cicero, III.
OJUJĮ3 |.»X



17

t

■ JKATEP
■

J

NAUJIENOS, Chicago, III

IRON
Jeigu jus nesate tvir

tas arba sveikas, jus tu
rite palis padaryti seka
nt) bandymą: palėinykile 
kaip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus ga
lite nueiti be nuovargio, 
'tuokart paimkite du pe
nkių granų plėskeliu Nu- 
xated Iron tris syk dič

vo stiprumą ir pastebė
kite, kiek jus pasitaiso
te. Daug žmonių pada
rė ši išmėginimą, ir nu
sistebėjo savo pagerėju
siu stiprumu, pakantru
mu ir energija. Nuxa- 
ted Ironyra garantuotas 
suteikti užganėdinimą ar
ba bus grąžinami 
gai. Gaunama pas 
gerus aptiekorius.

pmi- 
visus

O'
EXTRA

irmutini Lietuviška Gydyk-

Naujausios sistemos, 
Gydoma visokios ligos: 

Galvos, Akių. Ausų Reumatiz
mo. Paralyžiaus, Nerviškumo.

Ant pirmo Atidarymo

EGZAMINAVIMAS DYKAI

iki Balandžio-April 13 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 9 iki I

DR. YUSZKIEYV1UZ 
1107 Mihvaukee Avė.. Chicago. 

Pilone j i umboldt 457

Reikalaujama Mainieriy 
ir Krovėju.

Geri namai su geru vandeniu, ir 
elektros šviesomis; pigi' ramiu, Di
deli daržai, gera ganykla dykai, ga
lima laikyti karves, kiaules ir viš-

i KOfltSPONDLNGIdeS i_ te_ _ _ _ _ _ _ _ u
SO. OMAHA. NEBR.

Viešas atsakymas L. N. F. delei 
šaukiamojo seimo ir LSS. 131 

kuopos įtraukimo į skaičių

me, laikytame kovo 1 <S dieną, 
visapusiškai apsvarsčius vietos 
!iI>< rąjų-viduriečių Jposiclgimą

vardą po savo rezoliucija, rei-1 
kalaujanč.ia tautiško seimo J 
vienbalsi d nulai'ė apreikšti

tešluojame prieš panašius sava
valiavimus. LSS. 131 kuopa

k; Ibėli josios vardu viešai. Jie 
dargi šito nė nesiklausė!

Minėti ;i tautininku rezoliu- 
cija buvo išspausdinta “Naujie
nose” (nr. 57) ir luinose kituo
se laikraščiuose. Aišku, kad jie 
norėjo lik pasigirti: ve, ir soči-

si imui. Ir ištiktųjų, jų spauda

kurias socialistų kuopas,' 
rios pritaria iu seimui.

Pasirašiusieji po ta rezoliu- 
i cija, kurie kartu kalba socialis
tų vardu, šneka apie vienybę, 
pamiršimą visų kivirčų ir lt..

kei ne imato. .Juk gerai atme
name, k; ip vienas jūsų, pasira
šęs po kvietimu, viešai per laik
raščius graudeno socialistus a-

THE ATLANTIC COAL COMPANY inkorporuotą turi
297 daliinkiis savo kasykloje Ncw Genfcva, Fayette C0., Va- Dauguma tų 297 yra jusy tautiečiai, gal būt dargi draugai arba giminės, šie žmonės 
beveik visi jų angiekasiai su daug metu prityrimo anglių kasime, tyrinėjo musu sumanymą ir surado, kad jis yra tiek geras ir įdėjo į jį savo pinigus 
ir nusipirko serus.

Jeigu musų anglių kasyklos ir musų kompanija buvo ganėtinai gera dėl jų įdėti pinigus, ji tikrai turi blll gera ganėtinai taipgi ir dėl jūsų. 
Jei jus turite kiek pinigų įdėli, jei jus turite ką nors kas jums neneša ga nėlinaipelno, nesivėhiokile pirkti Šerus dėl to musų korporacijoje.

Mis turime sumanymą kurį jus Imtinai pa mėgsite. Mes turime gerų anglių, lai yni pabarsėjusi Pitlsbnrgb'o gysla anglių, kuri yra nuo sep
tynių iki dešimts pėdų augščio. Musų kasykla yra varoma kasykla, ir ten nėra vandi ns arba geso toje kasykloje. Anglys švarios, viršus labai 
geras, ir mes turime kasyklą, kuri turi padaryti pinigų |iiekvienam. Musų kasykla yra ant Monougabelia Gelžkelio, sujungto su abiem Pennsyl- 
vania ir New York Central Linijomis.

Mes rekomenduojame kiekvienam.
sų Šerai veik visi išparduoti ir lodei turite paskubėti greitai, kitaip jus galite pavėluoti

jie norėtų prisidėti j musu korporaciją. Mii-

čia yru vardai musų dalininkų:
G. Kozmą J. Kalis G. Snicci’ J. Horhat M. Bobka V. Jakpctta L. Papp S. Raipil P J. Kossil
B. Bisko !•’. Pelan L. Spolar F. Majcen A. Belan F. Jakopetta S. Bocsi J. Szimkovich A. Azbc
.1. Bongdnn L. Vasily C Maximovieh T. Zeler M. Zofko M. Bilak G. Szabo W. Szabados 1.. Blazovii h
II. Normali M. Ordoch M. Beloin F. Zebrinich D. Oniszko M. Bilak A. Pevvlello M. Skaros J. Paal

M. Lcngyei A. Balasz G. Petrovich M. Prislarcc A. Wozel M. Buzas J. Snecic J. Areli C. Simono
L. l'ekele M. Bidissky L Petrovich P. Bukovie F. Tursich J. Bojinka G. Roz.cn M. Buday N Slupar
.1. Mester A. Nichin F. Yordan 'f. ’l'ursich F. Bizjak M. Miszkup A. Vodusek S. Babic J.. Martin
!•'. Oszy J. Citruse J. Lindic J. Studer F. Konchan G. leneo fu įtari F. Luksatish S. Dely G. Samad
t’. Nagy • A. Kotroco A. VVclikanjc M. Svele A. Svitan j A. Rupret (’.. Natalizzi («. Quorro M. Slreiner
J. Hrapko J. Szabadish J. Palieti F. Hudari F. Szabo S. Bogovich V. Natalizzi S. Heder J. Pindroh
J. Dolms M. Krivcnko M. Repai) M. Pelak G. Gellen G. Vukovich Q. Seagnetli L. Sitono C. Po 1 tory
L. Soyka S. Halchin A. Kvasnica .1. Sovjak M. Evanovich D. Knkovich M. Polaek . C. Meszak E. Ferreri
G. Hrapko S. Komai' J. Daniel Pc. Rusenki) A. Kįdu h A. Guracs A. Porter S. Mathas A. Demilio
S. Vi!!(•(• L. Biondic D. Fulton M. Cdcrman .1. Kinkala L. Hribar F. Kosteleic M. Fulop J«. Vigo
P. Ghesko 1'. Soic 1). Fulton M. Strazisar R. Miglich P. Grubelnik J. Zupanic A. Pajska .1. Straenata Sr
M. Slanina J. Sleklaeic J. Fulton J. Vargu J. ]'erk G. Kosnik M. Joksic P. Domenico J. Strachata .Ir.
M. Peily (i. Glemba ’L. Fulton G. Kuborich F. Klitchenck F. Dujmovich E. Arbort M. Rizzo C. Komosly
M. Turjanica .1. Prince F. Kaininsky S. Guriel P. Miglich M. Valio .1. Stanio S. Soss’ ). Strachata
J. Novak G. Studer A. Obed S. Marios M. Lupan '1'. Zupanies F. Tuiggi S Tanias P. Szakovilz
A. Jenik .1. Turkaly .1. Bavdek P. Zamiska L. Ilanuljąk A. Guriel P. Lappn S. Attilo S. Diamont
N. Cindrik F. 'I'aufer S. Szeman A. Sainsa J. Rupka L. Ilamuljak J. Susen S. Szolovieh A. DeGaetano
J. Ribar F. Bari G. Petty M. Nenicc J. Mavlak M. Jlaraesak M. Golosi i’. Verba F. Strachata
S. Spisak A. Stritofl’ A. Baehany F. Dunn S. Pasnik M. Popivchak L. Alberti M. Farju .1. Dobrano
'1'. Van i k F. Sleklaeic J. Modic P. Danihcl J. Snecic A. Podolan P. Alberti M. Zoldi S. Dudtey
J. Ivanicky A. Koreek J. Novak .1. Stanislav L. Perkevich E. Stiplesek M. lludik E. J.aszle E. Norton
.1. Pofsga J. Tentaric A. Drobnio J. Serjak C. Rcgclja E. Rudzinsky W. Dobonyi J. Androsic S. Kiss

L. Omerza J. PaJIa J. Okicky M. Ogcnio J. Chelin G. Tokovieh L Ercolc J. Babincc A. l'echo
S. I.ptky .1 l.ofcsany L. Pelak ’l'o. Slefano M. Ilarman M. Milricin J. Kish C. Swabon E. Fulton
E. Ilaehevar A. Pace M. Silici) G. Vidakovich 1'. Ruprct P. Nalalizzi M. Varanzo J. Malozet T. Armstrong
T. Di^igar J. Ycrinan .1. llrubik M. Bedekovich A. Juruos U. Kusselt M Irio M. Reek E. Klug
J. Bivec M. Kozmą M. Rubin J. Rust ra J. Kopnik M. Kusselt M. Luiggi A. Popotnik D. Cubrillo
L. Gvelbar S. Gaydos J. Dcb i ve A. \Venhyak P. Grubelnik . F. Baribeau N. Morctti A. Vodusek \V. UI ory

Visus laiškus adresuokite į
• T) | Kampas Woo<l and I’ourth Avė.

PITTSBURGH, PA.

Spi ingei Publicity Bureau, Ilouse Bldg. Pittstjiirgh, Pa.

IW- Į
vedusioms žmonėms.

Musų mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi “drift" ir “shaft” mai
nas. su 3'_. pėdu ig.i 414 pėdu anu-

rej tavnuu, jeigu jie Ioik 

tuviu J)i uos” lis rinkli 
b; dali jautiems I .iciuvos .'JUO-

nu t, kaip revoliucinė darbinin-

Lieluvoje, 
kur “lie'uviška pramonė galėtų 

niai jums

PAVASARINIS AVALINES IŠPARDAVIMAS
Musų pilnas skyrius čeverykų ir oxfordų visai šei
mynai yra čia ir mes pasiūlome visuomenei šioms 
šventėms, sutaupant 35%.
Mes turime pačios vėliausios rųšies avalines, kurios 
kuomet nors buvo rodytos Chicagoje, ir jus galite 
pasirinkti pagal savo reikalavimą, visokių įvairiau
sių stailių, už nesulyginamas kainas, atsižvelgiant j 
angštą čeverykų kainą.
Mes pažymėsime keletą įžymesnių skyrių.
Moterims tikros tamsiai rudos skuros, arba juodos 
skuros oxfordai franeužiško prba cuban kurn°b’n, 
hbai stailiški, pirmesnė kaina ^5.50, specialiai 83.85. 
Moterims tikros baltos skuros čeverykai, 9 colių au
gščio, skuriniai franeuziški kurpaliai, labai stailiš
ki. Pirmesne kaina $9.00, specialiai po $4.85.
Vyrams tikri pilnos mieros, tamsiai rudos teliuko 
skuros, rankom siūti, visokios stailės, pirmutine kai
na $7.00, specialiai po $4.85.
Vaikams patentuotos teliuko skuros, su baltos sku
ros viršais, su atraitais mieros nuo 3 iki 8; pirmuti
ne kaina $2.25, specialiai po $1.25.
Vaikams ir merginoms tamsiai rudos skuros čevery
kai su tamsiai rudos materijos viršais, 8 coliu augš
čio, nauju anglišku kurpaliu, mieros nuo 8% iki 2, 
pirmutine kaina $3.85, specialiai po $2.35.

numerių musų sankrovoje, taip kaip mes aprašėme vir-

ii 
atskiroms visuomenės klesoms. 
Bet tam: los, suprantama, su vi- 
ia t .i g; I nenorėsit sulikti, pa
lis Imdami šiltininkais auklėji
mo kapilalisl’.ų. Juk vienas ju-

Mes I: ogi netikime tam jųsų 
vadovų tvirtinimui, kad paver
gtu tautu likimą nulemia i klo
tą pusę jų pasidalinimas j ko
ve jaučia; grupes (kas, musų 
si

trnnsport.iri jos.nemokame 
viski priviliojimui gerų 
os darbo ir gy 

sąlygos, ir mes nenorime 
klesos žmonių, kurie nori 
transportai i jų.

Del platesnių informacijų 
uktie arba rašykite.

NEVY RIVER COMPANY
M.\CI)ON.M.I>, W. VA.

Mes turim 
vy i*ų — g veninio

tokios

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS K D VOK Al A?

29 S. U Saite St

rr/imu. yra visai nalurabs- 
i M s manome, kad kol 

| viešpataus dabartinė pelno tvar 
I k:\ lai pavergtų tautų 
praklausys nuo grynų

į lių reikalų, kitaip nuo tų.

likimas 
materia- 

kur

u s lietuviai, neturime
i, kad mes jų 
'alios, mes no-m turime... 

i jne alsai 
kuri jus nuol it primenate šauk
iami mus j talką.

Mes n tikime i llokią nepri
klausomybę, j kokia jus likite.

manome, kad tanių klausimas 
savu laiku bus rišamas visai ki

Vakarais 
nu w. 22 n d Street

Telephone Central 6990

listinci valstybei pamalus, ku
rioj i laibo žmonių laimė ir gy-

Mes turime šimtus
šuj, bet dėl stokos vietos, mes negalime išaiškinti jų, mes norime visai pada 
ryt įspūdi visuomenei, kad visi tie čeverykai yra čia musų sankrovoje, da
bar, ir mes raginame jus ateiti greitai dėl savo reikalavimų, kadangi šie bar

Kiekvienas Lašas Yra Jūsų
Kinka via atdara dėl knkvn no .varo sviesto 'rie

bumų, kiek lik iųs galite pagaminlli, kuris tiek daug 
prekiuoja. kad butų prasikaltimas bcreikalo numesti 
nors vieną lašą. Taigi jeigu taip, tai privalote persi- 
tikiinti ar jus gaunate visą tą smeloną, kiek jūsų kar
vės gali duoti.

šų pelno, kuris iuins priklauso.

Kiekvienas ūkininkas, kuri

rą. kad gi rai nugraibytų, ilgai nešiotųsi, lengvai pasi
taikomas ir gerai tarnautų. Primro.se and Lily atskir- 
lijas duoda toki patarnavimą. Nėra išrasto geresnio 
š\artime, užganėdinime ir visame kame, Smetonos 
alskitėjo pienininkams taip pelningo kaip šitie; jie 
turi sdvyje tokius gerus skyrė jus, kad joki kiti lokių 
neturi. Del persitikrinimo paklauskite jus savo vie
tinio pardavėjo, kad jis jums parodytų tas dSi Sme
tonai iš/ ė^li trobeles ir tą lengvą būdą kontroliavimo 
tiršti’ino Smetonos, arba parašyk reikalaudamas ka
talogo, kur išaiškins šitą ir daug kitų įtaisymų, kurie

International Harvester Company of America
C HIC AGO <1 neorporated)

SI. Paul’s Hospital
Medikališka ir Chirurgiška
828 W. 35th Place, Chicago.

Telephone Drover 6060.
DR. .1. M. l.tPSON, Administratorius

Gydomu visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų .moterų ir vaikų. Ohstre- 
tiški, Gy necologiški ir operaty viski 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina ,hydrotherapi- 
ja, elektrolherapija ir chirurgija.

ankiu savininku malonės. O 
C

mes norime tokios nepriklauso
mybės, kuri dalėlininkams reik
štų nepriklausomybę nuo kapi
talistų, ir kuriems kaipo viso
kio turto tvėrėjams visa ir pri- ’ 
klausytų. Keto, jus laukiate! 
nepriklausomybės iš kanceliari
jų, o ims jos laukiame iš revo
liucinio darbininkų judėjimo, 
rodi I nors kartą supraskite, jo

ge i mes, socialistai, einame 
ten, kur jus norite.

ne-

Mes užlaikome augščiausios rųšies čeverykus, tokie yra daro
mi, už kainas pardaoimui taip augštas kaip $16.00 pora, mes 
viską numosime proporcionaliai dėl šio išpardavimo.
Viskas ko mes jūsų prašome ateiti i musų sankrovą pirm ne
gu jus pirkaite, ir mes žinome, kad jus busite daugiau negu už
ganėdintas.

Warsawsky’s Reliable Shoe Stęre
1341 So. Halsted St., kampas Liberty Street, Chicago

mėjams, tikimės, dabar bus

sme-

rė- 
ai-

< HFMICAI tNSTTTI TION | BhUrenus Prot 
»7<l7 So Halated 8t„ Telephone Cana] 6417 Chtragn Iii

to jų seimo ir kad jų 
mas panaudojimu 
kuopos varilo yra 1

Primrose of l.ilv” ::me-

musų

lojai prašomi palauki iki 
sekamos subaigs.

— Skyriaus Vedėjas.

Lemų Rėmų h Stogam* Popiero 
malevojbnui šlubų išvidiniu, po $1.40 už gal
BROS VVKECKING CO

O»lr»r* UI

Dr. M T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgu
1757 W. 47 8t. CMrago, III. 

Ofiso Tek BtAjIevard 161 
Rez Tel Seeley 420

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
rtol Durų 

SPECIALIAI: Maleva 
t CARR 

Milu ,<0J> M n«!•»•><<

AKIU
. EXPERTAS

Kreivos Akys 
Atitaisomos 

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

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

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

131 kuopos valdyba:

>l i tūlų neišvengiamų 
klinčių .Jaunuomenės Sky
riaus šią savaitę nebus, 
('c l\ b ndradarbiai ir vi-

•^ĮgĮį

A S, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU
AG laDai sirgau per 3 metus, nushdinėjęs pilvelis buvo. Dispep 

lia, nevirmimas pilvelio, ouslabnėjirnas Kraujo, inkstų. Nervu it 
•beinąs spėkų nustojiinas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kae' 
tegyvensiu visur jieškojan sau pagelbos. nesigailėjau visoje Ame 
ikoj ir už r ube žiu, bet niekur negayau savo sveikatai pagelbos.

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria. Kraujo valyto 
o, Nervalnna Inkstų ir Reumatizmu gyduolės, tai po suvartojimui 
iiinėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
<»Hujas išsivalė Nervai ėmė stipriai dirbt, inkstai atsigavo. Reu 
ualizmas pranyko, diegliai nebenade po krutinę. Vidurių rėžimą* 
šus ko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavo* kas ta 
•'aitė po butelį Salutaras, Bitteria. ir po 3 roėn. savo paveiksle pa 
imčiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties Dabar įaučiuo> 
niagiHi ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu gt 
adėjistei n Imsiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si Mkivit 

jUinKiniMs mo.ifiu įmoširditai kreipties prr Saliitm««'

Silpnos .................................... .. AKYS
Skaudamos ........................... .. AKYS
Raudonos .............................. .. AKYS
Kreivos .................................. ... AKYS
Kurčios .................................. . AUSYS
Tekančios ........................... . .AUSYS
Ūžiančios .............................. . AUSYS
Užkimštos ............................. . AUSYS
Skaudanti ............................ .. NOSIS
Tekanti ................................ .. NOSIS
Kreiva .................................... . NOSIS
Užsikimšusi ......................... . NOSIS
Skaudanti ........................... GERKIT
Silpna .................................... GERKLĖ.
Cirtarrhal ........................... GERKLE.
Užtinusi ................................ GERKI. F.

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

Valandos: 9—7. Nedėliomis 10—12.

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

šką laikraštį; tik $1.00 •metams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
larmos. Blokinė 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Ilart, Micbigan.

■

Primro.se


NAUJIENAS Chieago, III. Subata, Balandžio 12, 1919

^AUKSUOS
c UITHUANIAN DAILV NEVI?4 my iilieii.

Publtahed Daily except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO. ILLINOIS

Telephone Canal 1506

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metms ..................................... |6.()0
Pusei meto ...........................  3.50
Trims mėnesiams ............. 1.85
Dviem mėnesiam ................. 1.45
Vienam mėnesiui ............  75

('.hieagoje — per nešiotojus:
Viena kopija .......................... 02
Savaitei ..................................
Mėnesiui ..................................  W)

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
15.00 

3.00 
1.65

pačtu:
Metms.................
Pusei meto.......
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Pinigus reikia siųst Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

65

Truc Iranslation filed \vitb the post- 
niastvr at Chieago, III. April 12, 1919 
ns rujuired by the act of Oct. 6, 1917

Prancūzų 
reikalavimai.

Taikos konferencijoj l'ranci
ja reikalauja tokių taikos sąly
gų, kurios galėtų ant visados 
apsaugoti ja nuo vokiečių. Vo
kietija nebebusianti jai pavojin-

skiritmeiiiiigesnė gyvi nlojais 
negu l'rancija, butų politiškai 
ir ekonomiškai nusilpninta. 

Taigi kad padarius Vokietiją

konferencijoje reikalauja be 
milžiniškos karės nuostolių atly
ginimo sumos dar štai ko:

Alzatijos ir I^itaringijos;

sninis Suarus klonio;
Kad kairiuoju . Reino 

antkraščiu bu'lu
upės

ne-sudaryta 
skirianti

kietiją nuo b'rancijos;
Kad Lenkijai butų atiduotos 

visos tekios ginčijamos terito
rijos, prie kuriu ji turi šiokių ar

ga mililarė valstybė, kuri susi
tarus su l'rancija visados gale- 
tų grūmoti vokiečiams iš rytų;

Kad Austrijos vokiečių že
mė butų atskirta nuo tikrosios 
Vokietijos;

Kad butų sustiprintos Serbi
ja, Jugo-Slavai, čekai ir Ru

munai, atmuodant toms šalims 
atimtus iš Vokietijos, Vengri
jos ir Austrijos žemių plotus.

džlama kiek galint, idant tuo 
spaudiinu iššaukus joje revoliu-

rį: iš disciplinai pasiduodančių 
ir palankiai viršesniųjų valios 
klausančių jie pasidarytų kraš- 
tutiniausi individualistai kas 
turėtų padaryti juos dar ma
žiau pavojingais franeuzams.

l'rancija, be abejo, daugiau 
negu kuri kita jos talkininkių 

išskiriant Belgija — nuken-

kalavimai yra daugiau negu ne- 
miosaikųs. Jie, Kir būt, ir yra 
vyriausioji kliūtis, dėl kurios 
diplomatai, besirokuodami kuo 
ne per ištisų pusmetį, prie jokio 
galo ncslengia prieit.

'l i ne Iranslation filed willi Ihe post- 
master at Chieago, III. April 12, 1919 
a:» rcųuircd by the act of Oct. G, 1917

Pavojingas 
zmoguš

žinomoji American Defense
Socicty istii.no-anierikonų

tų areštuotas ir internuotas kai-“revoliucinę propagandų.“ Pro

Skundėjas sako, kad buvimas 
oficialiu bolševikų reprezentan-

kad jis demoralizuojąs minias 
ir duodąs padrąsinimo bolševiz
mui plėtolies.

net gerinus, kad socialistų agita
toriui |esti deponuojami laiba 
sodinami į kalėjimus: būdami 
kalėjimuose jie labiau padedą 
išjudinti darbininkų minias, ne-

R. Bali butų nuosakus iki galo, 
tai jisai turėtų pasiūlyti sočia-

Gerui. Bet kaipgi bus po to

šys po taikos sutarčia? Rusija 
komunistiška, Vengrija 

komunistiška, Bavarija ko
munistiška; komunistiškomis

jų atstovų ir neturėtų su tomis

kiško pavojaus?

Time •rnnslation file<l \vith the post- 
mastiT at Chieago, m. April 12, 1919 
as rvųtiircd by Ihe acl oi’ Oct. 6,1917

Socialistai ir Amnestija.

P. Grigaitis.

II.
Antras klausimas, dek i kurio 

socialistai ginčijasi, kalbėdami 
apie partijos sumanymą reika
lauti amnestijos politiniems ka
liniams, yra toks: ar amnestijos 
reikalavimas nepakenks revo
liuciniam darbininkų judėji
mui ?

Vadinamieji “kairieji” sako:
taip, pakenks, ipaeingip aiš
kiai ir griežtai šitame dalyke iš
sireiškė tūlas John R. Bali strai
psnyje, kuris buvo išspausdintas 
trečiame L. S. S. VIII rajono lat
relio numeryje. Jisai tenai ra
šo:

viršininkai) dar neišmoko 
nuo rusų ir vokiečių revoliu
cijų to, kad visokios refor
mos ir nusileidimai (? P.G.)

Socialistų Partija

po iokia ji privalo pašvęsti 
visa savo laikų, pinigus ir 
energijų revoliucinės propa-

alginės vergijos nugriovimui.

Tolinus .John B. Bali išdėsto,

Už kiekvienų deportuotąjį ir 
kalinamąjį daug naujų ir ne
mažinus vertingų narių prisi
dėjo prie musų eilių. Maši
ninių vergų minios didžiuose 
šitos šalies pramonės cenl-

ir laukia revoliucinės propa
gandos. Mokinti, šviesti dar-

giško padėjimo visuomenėje

jos. Keli šimtai politinių ka
linių kalėjimuose yra daug 
didesne pajiegu revoliucinėje 
propagandoje, negu jų silpni 
kūnai galėtų būti būdami 
liuosybėje. Leisti laikų ir pi
nigus dabartiniu laiku dėl po-

ir

liuosavimų. Kol visuomenė-

mas bus), tol mes privalome 
panaudoti jas kiek gitlime 
tani, kad
jus” butų ir platintus!, kol
mes įsteigsime visuotiną pro
letariato diktąJurą.

bolševizmo

šingas ne tiktai amnestijos rei
kalavimui, o ir kovai už Tefpr-

la kovoti per vieną savo ly- mas apskri 
deiių, VV. T. Hornaday, kreipė- vadina net 
si į justicijos dt'parlamenių rei- tarptautiniam proletariatui.”

bjauria išdavyste

ka valdžiai už Dėbso nuteisi- 
mą.)

lykas reformų 
reikalavimas?
tojus aiškina:

(ir amnestijos)
M i nė laša i rašy-

luetu, pirm si

Kokia to

gus klesa sužiniais? T

jos pozicija Amerikos polili-

litiniais ir balsų gaudymo 
tikslais laikinai priėmė ramy- 
bininkų# programą ir viena 
didelė musų ramybininkų 
propagandos pasekme buvo

imlų j musu eiles ir laimėjo
1S1<> m. Visa šita ramvbi-

lengvino “demokratiniams 
(“demokatiniėms.“ P. G.

šalyje užkelti mililarizmą 
ant arklio ir padidinti Ameri
kos darbininkų išnaudojimų. 
Amerikos imperialistai, pasi
naudodami musų ])asMango- 
mis, lik sutvirtino savo pozi
cija visuomenėje ir padare 
musu gyveninių mums kar- 
tesniu. Tokia tai ironija mu
sų kraštutinės žmoniškos ra-

Panašiai, sako Jotui R. Rali, 
gali atsitikti ir su amnestijos 
propaganda. Jeigu, girdi, mes 
varysime šilą “aklą ir kūdikiš
ką darbą” ir al^icksimd savo 
tikslo, lai valdančioji kapitalis
tų partija išnaudos musų judėji
mą: ji, duodama amnestiją poli
tiniems kaliniams, pasigirs, kad 
ji stoja už “deniokratybę“ ir 
“konstilucijies teises,” ir už lai 
minios vėl rems ją.

Tai l(/kie yra to rašytojo ar 
gumcnlai. Dabar mes juos

julmeta

kad tai, 
“nusileidi- 

Nusileidimu“-gi jisai

“Kairiųjų’ rašytojas 
amnestijos ir reformų 
vinių visų pirma todėl, 
jo nuomone, 
mas<
tų dalykų vadina lodei, kad ji
sai yra atkreiptas ne prieš visri 
šir, dienų sistema, o tiktai prieš 
atskirus blogus jos apsireiški
mus.

bildukams, lai darbininkų iš
naudojimas dar nebus galutinai 
prašalintas; jeigu mes ir išrei-

iuosavimo, tai darbininkų agita
torių persekiojimas dar nebus

lodei, John R. Ball'o nuomone, 
mis turime kovoti ne 
pagerinimus (reformas) ir 
už amnestijų, o vien liktai 
nuvertimą šitos tvarkos.

Bet kaip kovoti? Kovoti, pa-

liz
ne

vuz

ryti revoliucinę propagandą:
“mokinti, šviesti darbininkų

jimo visuomenėje.” Šita propa
ganda turi i'ili toliai, kuliai dar-

ličiu
Į tam, “mes įsteigsime visuotinų 

rikoj atstovas, p. L. Martelis, bu- cialistains varyti (“vykinti”) proletariato diktatūrą.“

Vietoje reikalavimo numesti-

Propaganda tečlaus turi juolžuazijai labinus rupi laisvė, ne
daugiau^ pasisekamo, juo mes ir ^gu socialistams. Socialistų al- 
musų draugi 
persekiojami.
kalėjime yra naudingesnis žmo
gus musų reikalui, negu sociali-

t'same labinus sisakymas kovoti už reformas 
Todėl socialistas kaip tik ir duotų progos buržu-

suglaustoje formoje',

Arba viskas, arba nieko;
Vietoje veikimo, agitacija;
Juo bloginus, tuo gerinus.

siNesunku yra suprasti, kad 
ta filosofija, yra ne revoliucinės 
kovos filosofija, o atsisakymas 
nuo visokios kovos, l ai yra gry- 
11 ų-g r i i ii a 11 s i s i m posi bal i z mas

Tokia filosofija negali išreik-

dienų proletariatas yra kovo
janti klesa. John R. Bali labai

Proletariatas skiriasi nuo kitų 
dabartinės visuomenės klesų 
ne tiek tuo, kad jisai kenčia 
skurdų ir išnaudojimų (daugelis 
smulkių ūkininkų ir biznierių 
skursta gal dar labiau, negu 
darbininkai), kiek tuo, kad ji
sai be paliovos kovoja prieš 
skurdą ir išnaudojimą, kad ji
sai nuolatos daro pastangas pa
kilti augščiaus.

(nusimini-

vės kovos už būvio pagerinimų

niiiose išreiškia .lobu R. Bali,

o puolančios. Tai yra dvasia 
smulkiosios buržuazijos ir tų 
jos elementų, kuriuos besiplė
tojantis stambusis kapitalas nu
stūmė j beturčių eiles, šitie ele-, 
menini jau nugarmėjusieji vi
suomenes dugnan, ačiū slam-

landų atsidurti tenai, mato 
kulkas liktai vienų dalyko pusę: 
skurdų, kuri jiems neša knpita- ( 
lizinas. Bet jie nemato antros

dirvoje auga, organizuojasi ir 
darosi tolyn vis stipresne pa jie

kyli spaudžiančius jų žemyn ka-

augštyn.
Desperatiškiems smulkiosios 

buržuazijos elementams socia-

laslrofa, kuri turės vienu kar-

kartinę sistemų; o protaujantis 
darbininkai žiūrį i sočia lę revo
liucijų, kaipo Į rezultatų nuola
tinių, pieningų savo pastangų 
kovoje už geresnį būvį. Ideolo
gai smulkiosios buržuazijos, ne
tekusios pamato po savo kojo
mis, tenkinasi šnekėjimu apie

lįs darbininkai organizuojasi ir 
veikia, stengdamiesi kova išpie
šti iš savo išnaudotojų rankų 
vienų pozicijų po kilos, nes jie

pt iri'iigli juos prie didesnių už
davinių.

Vienintėlis, panašus* į argu
mentą, dalykas p. Ball’o išva
džiojimuose yra tas, kad valdžia 
duodama reformas, įgija žmo
nių simpatijų ir tuo bildu susti
prina savo padėjimų; lodei esu 
socialistai neprivalo reikalauti 
reformų. Bet jisai nepagalvo
ja apie lai, kad socialistams bu
tų dar bloginus, jeigu reformos 
butų vykinamos be jų reikala
vimų. Įsivaizdinkime, kad pro
gresyvesnioji buržuazija išrei
kalautų šiandie politinių kalinių 
amnestijos, kuomet socialistai 
neprisidėtų prie to dalyko 
net priešintųsi jam: lada 
žmonės imlų manyti, kad

arba 
juk 

bur-

Išsižadėjimas kovos už 
reikalus, 

propagau-

nioso.
atskirus visuomenės 
dėlei “revoliucinės 
dos,” butų politinė : 
socialistams.

du nėra priešinga kovai už re
formas, o yra būtinas josios da- 
pildymas. Kovodami už refor
mas, socialistai turi nurodinėti 
darbininkams, kad jų pasiliuo- 
savimui reikia ne liktai atskirų 
pagerinimų, o ir perkeitimo vi
sos visuomenės tvarkos.

Kovot vien už reformas, ne
nurodant darbininkams reika
lingumo perkeisti visuomenės 
tvaikų, yra oportunizmas, šne-

jų, atmetant kovų už reformas,

politinio veikimo. Darbininkai 
negali priimti nė vienos, nė ant
ros pozicijos. Jie turi kovot už 
atskilus savo reikalus ir kartu 
atsiminti apie galutinų tikslų.

j frakcijos Albinai;

Grlnuoki, Chgo. Išspausdi
nome du aukščiau prisiųstu ra
šinėliu.

Klapčiukų Priešui, Dorrisvi-' 
Jie, III. Kai ką praleisdami į- 
dė.simi'. Sh'ngkitės rašyti trum 
pinu. Ir jums bus geriau ir 
mums mažiau darbo.

mą Grimiotei.

!Buk Sveika
Mcpuvclyk iš nesuvir- 

škinto maisto nuodams 
susirinkt j savo žarnas, 
kurie esti Įsi nėrę i jųsų 
systemą. Nevirškinimas, 
užk įdėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kitų bėdų paseks. Lai
kyk aavo vidurius va
liais, kaip 'tuksiančiai 
kilų daro, imant retkar
čiais po dožą seną, alsą 
kančią, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo
le

Thedford’c

Black-Draught
Mrs. W. F. PickJe iš 

Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Tbed- 
ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt Caloniel, 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, lodei ji varto
davo Black-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojanlj ir kepenas 
reguliuojanti... Mes var
tojame ji šeimynoje ir 
tikime, kad ,įi yra ge
riausi kepenims .pada
ryta gyduolė.” Mėgink 
ją. Reikalauk tikro- 
Thedford’o 25c už kre- 
bute. E-75

i

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu- į 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35111 Si., kampas S. Halsted SI.

VieninIClė grynai Lietuviška Banką pp priežiūra Valdžios ir Ban
ko.'. Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo laupomuosius pinigus j šią Tvirtą Lietuvi .ką Banką, 
kur yra gvarantiiojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigini.
Skoliname pinigus ant pirnio morlgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Įlankos valandos mm 9 ryto iki 4 po pielų Sukatoje nuo 9 ryto iki 
12d. U.tarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BRENŽA, Pirmininkas JULH $ C. BRENZ/V Kaperius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMKė\VlCZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BROZIS JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGIEL ZtGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWi'CZ JUSTlN MACKI-AVICH
M. S. BRENZA IULIUS C. BBENZa.

JONAS B. Biir.NZA,

Seniausias bankas žiemių vakarų pusėj 
MOKĖSIME JUMS $68.90 arba $344.50 gale metų 

jeigu jus
PRISIDĖSITE J MUSŲ NEDĖLINI TAUPYMO 

KLIUBA
Ir pradėsite su 5c arba 25c i savaitę. 

Turtas virš $2,000,000.00

KRAUSE SAVIN G S iiANK 
1341 M1LVVAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

Mes mokame nuošimtį. 4 sykius į metusK. MICHALAUSKAS O.D
Jeigu jaučiate gal-

užtemimą, akiu pavar
gimą, ašarų bėgime, 

tai ženklai akių nusil- . 
pTrrjtnio, AtfikitrrT^ 

i’ tarimas už dyką,
I)r. of Optics

I h MICHALAUSKAS
3303 So, Morgan S t, 

Chieago, III

i.

i

akinius, tai ma
no specialia už

siėmimas.

Kazimseras Gučus
Vada visokius reikalus, kaip krinunališkuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popiuras.

Namų Ofisas:
$923 S. Halsted 8t.

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 1310

Mieato Ofisas:
|?v W. Dcarborn Si. 

VH-tOlkityBlilf?.
IcJ. Centrui 4411

Ar reikia paskolos ant jūsų praper 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti. 
mainyti savo namą, lotą ar farmų? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per 
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PETRAT1S 1

CENTRAL MANUFACTURIN8
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drovcr 63ir- 
Chieago, III. ,

Bankas atdaras: Dienomis nuo t? ry 
to iki 3 po pietų- vakarais seredo 
mis ir subatdinis nuo 6 iki 8 vai.

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

Š. SOKALSKIS,
29 S. La Šalie, Room 336, Chieago, III.

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi

eago je ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Ilalotcd St., Chieago 
Tel. Drovcr 8674

Liberty Bondsus 
dūli išmokėtą, bondsna ir war 
suvings -damps nuperka už cash 

! Ėmei and Co.» 740 W. Madison st., 
kampai st.,* kampas Halstcd sL 
Ruom 232, 2ras augštas, virš Famous 

IClothing Store, atdara vakarais iki
4 vul MediMiornis nuo 10 iki 1.

TAISAU NAMUS
Murinu, cementuoju, pleištui iuo- i 

ju ir viską taisau. Darbą atlieku 1 
speciališkai ir pigiai. Kam toks | 
žmogus reikalingas, kreipkitės.

B. P. HAJl’MI-C,
i 3014 S. UNION AVĖ, . . < II l('AC( >.
Į Telephone Drovcr 4429

DIDU.Ė KRAUTUVĖ įvairių au
ksinių bei sidabrinių daiktų, kaip 
tai dęimantų, laikrodžių, žiedų ir 
lt. Parsiduoda senoviška kaina.

v tt/

Taipgi taisoma laikrodžiai, 
nedinimas gvarantuotas.

Pelei- A. Miilcr
2128 W. 22 St.,

Prane Canal 5838
Skyrius 4906 AV. 14 st.,

Užga-

Chieago

Cicero

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

VALANDOS; 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

33Q3 S Morgan Si, Chieago, 111

po

Vyrišky Drapanų Kartenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siūlai ir overkotai, vertės nuo 
»$3() iki $50, dabar parsiduoda 
$15 ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
mašiu overkolų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomh Ir va 
karais.

S. GORDON
1416 H m? Chicaro. UI

Milda teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI ' 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj. Ketverge ir Subatoj 

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

• 1 c ir 2c kariškos mokestįa 
4 DIDELI AKIAI KASDIEN 
HALSTED ir S2-ra GATVĖS



įbata, Balandžio 12, 1910

Laikykite Pinigus Tvirtame, Iš
bandytame Valstijiniame Banne

ANT BR1DGEPORTO
< <»

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 W. 35th Street (3 blokai nuo Halstcd St.) Chicago 
kuriame Suvienytų Valstijų Valdžia laiko pinigus 

TURTAS $5,000,000.00
Wm. N. Jarnagin, 

Prezidentas
H. E. Poronto, 

Vice.Prezidentas
John W. Gorby, 

Vice-Prezlaentas
Frank L Webb, 

Kasininkas
J. K. Rolley, 

Pag. Kasininkas
F. C. Hocbel, 

Pag. Kasininkas
S. L. Fabijonas,

Liet. Skyr. Vedėjas
A. Pctratis, 

iteai Estate ir Insura
nce Skyriaus Vedėjas

jojo laikyti savo pinigus ant knygutės banke ir labai tankiai 
kavojo nesaugiose vietose. Tuomi trotijo procentus ir buvo 
pavojuje prarasti pinigus.

KARĖ PASIBAIGĖ
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus į ŠiA VISIŠKAI

ji Sergėkite savo

ŽINIOS H

su-

bicjų pusiu argunicntub kulbė-

NAUJIENOS, Chicago
i p roz — m

M

I
(

I CnlCAGOS

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Balandžio S d., Mildos svetai
nėj L. L. E. 12-ta kuopa suren-

L. Margelis.
turi žmogus dusią?” Žmonių
•uvo pilna svetainė. Pinniau-

katalikų bažnyčios mokinimą 
apie nemirštamą žmogaus 
šią, kaip ją Dirvas iš nieko

prieš gimsiant ir lt. Paskui nu
rodė argumentus laisvamanių, 
kurie tvirtina, kad žmogus netu-

nusistebėjimas, 
svetainės žmonių (jų buvo apie

Kumpis Kuris Yra -= Su Pančekiniu Apdaru

K IEKVIENAS kumpis, kuris yra tinkamas clel Armour Star, turi 
būti augščiausios rųšies. Mes atmetam tuos kumpius, kurie yra 
mažesnes vertės ir tiktai išrenkamo tuos, kurie yra geriausi dėl

Armour Star. Po šito viso peržiūrėjimo visiems žinomi kumpiai yra

r.

Neužsitikėklt srvo regėjimo pfr- 
miijrmi by kojdam neprityrusiam 
Hptickoriiii, utik.soriui ar kejiau- 
jiničiam pardavėjui, nes Jie- su
telk* jus akims tik daugiau blogo.

Ai 
![alfu

UITIS 
irk u

Jei

turiu 15 metų patyrimą ir 
ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą «t. 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reikk-^ 
mes tni jums pasakvsitn*. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS
1M1 So. Aahland Avė., Chicn<«, 

K»ropa?i 18-tos gatvės 
lubos, viri PJait’o ap!t<ko» 

Tčmvkdr i 'iiano parafeą 
Valandos nuo V tos vai ryi' 
X vul vakaro. Nedėlioja n 
vai. cy»o iki 12 valandai d

■g

ii'

AKI G SPECIALISTAS
Akjs Ėfnaaainuoja Dykai 

Gyvenimą* yra 
i tažčhs, kada pra 

kst. 
Mes vart

su Pančiakiniu Apdaru.
gas-įr gardus iki paskutinio tru
pinėlio. Pirkite visą Star Kumpi, 
nes tai ekonomiškumas. Star La

AR M O AlCOMPANY
O

CHICAGO

išgelbės Tik Fanuos DEVINTOSIOS KONCERTAS.

drAMonhiti i

4,189.08

1,087.21
Rezervuoti taksomis

Viso alsakoinyb
*1,1 12.666.48

dusimus t.ro 
ateiti ir Lu

,.ragyveninio, mm nesveiko 
ų dirbtuvėse užtikirin Jums

Capital slock sumokėta $200,000.00
Perviršis .......................... $10,000.00

Pinigus (suma) IŠMOKA ANT PAREIKALAVIMO.
Pas mus rasite mandagų patarnavimą ir rūpestingą atliki

mą dalykų. VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdiena. 
Sudaloj nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS, Seredomis 
ir Suimtomis nuo 6 iki 8 vai.

bi augaus pr 
ir suželdinti,
minga gyvenimą tik fanuos.

Skubinkitės pirkti formas, nes Ims didžiausias žemiu 
r niekad Amerikoj nebuvo. Kaip tik tapo laikai, 
ne bus luijaus išparduota. Dabar nasidare tokis trukumas pro- 
ul jau kainos yra mokamos dvigubos, net ir trigtibos už viso-

reikalavimas 
kad visa ąe-

JX

ūkis, pakol dar galite gauti pigiai. Pirkite tiesiog nuo žemės savininkų 
iš l.iduvių Bendroves (Korporacijos) Liberty l.timl and Inveslment Co. 
Prie minėtos bendrovės priguli apie tuksiantis lietuvių. Bendrovės už
duotis ,\ ra pagelbėti lietuviams įgyti geras farmas, pigiai su mažu jino- 
k jinai, ir <lu« Ii visa ; pagelbas pradedant gyvent ant formų. Bendrovės 
žemė \ ra labai panaši j Lietuvos ženu> ant kurios auga visokį produk
tai. kaip lai: bulvės, žirniai, kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, dobilai

randasi prie visokių parankumą farmieriams. Prie geru keliu (vieš- 
k>'2ii) geležinkelių, arti mokyklą, krautuvių, prie gražiu ežeru, prie pat 
miesielio, kuriame jau keli, lietuviai biznieriai atidarė biznius, o atei- 
naidi pavasari atsidarys daugiau biznių, ir bus visas miestelis lietuvių 
v.ild.'.nije, kur galėsite gyventi kaip Lietuvoje, visur lietuviškai susiknl-

au farmas, o ateinančią vasarą tuksiančiai žada važiuoti pirkti sau 
imas ir mumis miestelyje ir apsigyventi tarpe savąją.

Klauskite pllcsnią paaiškinimų, prisiąsdini savo vardą ir adresą, o 
t » prisiusime Jums knygely su aprašymais ir paveikslais apie lielu- 
šką koloniją. Adresuokite tiesiai į bendrovės ofisą:

LIBERTY LAND and INVESTMENT CO., 
J-31 South Halstcd Street, Chicago, III.O’.

taisome laikrodžius ir visokius pii- 
jubilieriškus dalykus.
Morgan st. Chicago, iii.

KAZ. iVIICHALOVVSKAŠ
t’žlaiko didelį pasirinkimą auksinių ir atik- 

'•U'.lu laikrodžių, deimantinių žiedų ir viso
kių kilų dalyką,- kurie prie auksorią krautu
vių priklauso.

Padarėli.;• labai numažintas kainas speci
aliai ant Velykų.

V:i:NAT1NI8 RRGL8TKUOTA8 HUSAS ahtiekokiub ant bkidgeporto 
SSUAUOKElMfiil 

Akiniai aukio rčmuoae nuo S3.00 Ir 
Kėčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
aujričiau. Pritaikome akiniu# uldyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių ikaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiai# Jvuirių liKU. kurio# ga
li būti praŽalintoa srerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždykų, jei veržti ar 
skauda akla. Jei jo# raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei nk|s silp
sta, netęsk ilgiau, o jieikok pageibo» 

•nptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykų. Atmink, kad mes kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kiakv.e- 
nani gerai prirenkain.

8. M. MKSIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei Jų* segate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Až buvau #P- 
ūekoriu# Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Gailu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai tsu 
Įrangas žmonių.

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

VYRĄMS IX*

tiž dūšia”. .. Betc

i*o isitikinę bec-
sar.čics tarpt* didelio būrio 
dušninku”.

Moekus. Atlikite visi, kurie ti
kybos klausimais interesuoja- 

lės. — Kp. Korespondentas.

pramogų. Kas karią buvo jos

N. Gugienės išlavintąjį Devinto
sios chorą. Jį visuomet pasilik-

dismenlai.
Balandžio 13, taigi ryto 

nauja proga išgirsti Devintosios 
chorą. Bvto Devintosios cho-C J

ras duoda metinį koncertą p.

Izikos gabalėlių Meldažio sve
tainę dar puoš nauja graži de-

paties choro dainų, solo (atliks j 
dgė (rugienė, akompanuojant

kylu John (’liurch kompanijos 
pianu, duetų ir U.

Suprantama, kad kiekvienas

laine. Choro Rėmėja.

Subatoj, balandžio .">, Aušros 
svetainėj Lietuvii^ Socialistų 
Jaunuomenės Lygos pirma kuo
pa laikė savo mėnesinį susirin-

ta prie naujų nutarimų. Nutarta: 
paaukot 10 dolerių 5š kuopos 
iždo Žarijai. Čia kilo nemaža 
diskusijų. Lygiečiai, kuriems a-

dirbę nuo pat J<>s susi tvėrimo, 
kad pastačius kuopą ant tvirtų 
pamatų ir sustiprinus ją finan
siškai, griešlai stovėjo už lai, 
kad nebūtų aukojama p,‘migai 
kokioms ten žarijoms. Pavyzd
žiui, d. Juknis savo kalboj aiš
kiai nurodė, kad nėra reikalo 
aukot žarijai, nes visviena ji iš 
aukų negalės pasilaikyt ‘ir ne- 
paspėsim mes aukot”.. Audic-

aukų pasilaikęs. Balsuojant bal
sai pasidalino lygiai ant pusės. 
Tuomet reikia pirmininko bal-

Pančekinis apdaras kuris yra 
ant kumpių aptrauktas užlaiko

ir produktus geriausiais — 
Kumpiai toki koki jie turi būti 
Užtat Armour Star Kumpis, ge

ras apsaugoja, ja kol jis atsiran
da ant jūsų stalo, jis yra sultin-

dėlių atsargumu parinkti tiktai 
geriausi kaip ir Star Kumpiai ir 
tokios pačios didelės vertės, pir
kite šiandien.
Paklausk savo mėsininko apie 
Armour Star Kumpį ir Lašinius.

11196=08 Michi<nn Aventie• l

Raportas prieš pradedant biznj mil Kovo. I d.. 1919 
Auditoriui of Public Accounls of Stato of Illinois.

TURTAS ATSAKOMYBfiS
Paskolos ir diskainilai $839,517.93
S.V.Bomlsai ir Certif. -121,6117.56
Munic. ir Korp. Bonds 152,9lj0.(>6
Ovcrdraftai .................
J’ikčieriai .....................
Kares taupymo ir Rev

Cash ir iš kitą buką 
priklausančiai .. 327,853.53

Vjso turtas <$2,050,230..> I 
Sausio 2, 

Kovo I,
Gryno

ASA VVJEBSEMA, Prezidentas NICJIOLAS \V.
GEORGE DALENBERG, Vic-prcz.EREDEIUCK J.

Direktoriai ir patarėjai
Chas. H. Brandi, Tlieophilius Schinidl, Asą \Viersenia, Nicholas \V. 
yViersenia, Hcrinan L. Barnes, George Dalciiberg, Calrincs Dellaan, 

Frcderick J. \Vierscina, Echvard W. Thomas.
A STATE SAVINGS BANK

WIERSEMA, Kas.
W1ERSEMA, p.-k.

Apsauga Padėtiems Pinigams.
Security Bank

Miiwaukee Avė. cor. C^rpsnter S€ 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
IDepoasito Dėžės

IVIaiaioi’Ofca SSvetiimŠEdiia l-iraigai.
Atdara panedaiiašs ir subatomiG iki 8 va!, vak

6 regėjims.
sni

tbtdmometer. "Y- 
patinga domn at
kreipiama i vai-f

nuo 9 lyto ikikus. Sr iii 
jicdčldien. nuo 10. iki 11 dieną,

S. A>ihl«nd nv. kamp. 47 at 
Telęphoue Yard3 4317 

Boulevard 6487.
.■ Wk'JdhtW!l»' • *} ,WB

DB. S. n GLftSEB
Praktikuoji* 27 metai 
Gyvenimas ir Ofi?iw» 

3I/J Š. Morgan St., kert i 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moterišką ir Vyrišką

4

I

Gydytojas ir Chirurgas
1553 W. Madison it.

Suito 600—612 
Phcne b’aymarket 256’/ 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted Si.
Pbone Caūal 4626 

Naujienų Narne 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais lik Madison 
ofise.
llezide.’ cijos telefonai 

nesi 6126.

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

daliomis nuo 9<--2 popiet
Telephona Y*rds ->Č~

B s » v s g j
Gerai lietuviams Žinotu:: 

tų kaipc patyręs gydytoj 
Ir akužerto.

Gydo aitris? !»• chroniškas Ujr 
sų, mote 
tnetoda;
taisus.

Ofisai
St. netoii Fck 3t.

VALANDOS: Nuo
8 vtkarais. Telep

, chirurgą' I

vy
ai r-ar.t.

e

101hT.-ibaratoriJa

r*t ir vaikų, pr< 
X-Ray ir kitokiu

V AL ANUOS: 3

9 Dr. D. J. BAGOCiUS f
| , LUtuvifi Gydytojas Ir 

Chirurgai*
k Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
§ Rezidencija 10731 S. Michigau 
g Avė., Roseland, Ui.
w Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pidlman 342.
Vai.: 9 ryto iki 11 d. 

B 2 po pietų iki 4
« 6 iki 9 vakare.

MūMd. $33 8. AfiMiu

DR. A. A. ROTE
R!.WS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Moterišką,
Vatkig f.r vtfit

Ofbra: 8. V Ch;e«sff»
VALANDDOt K

DR. V1RG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pidą.

3001 West 22nd Street
Tel. Lawndale 600 

Gyvenimas: 2111 Marshnll Blv. 
Tel. Rockwcll 1681.

n

G E N ER AUŠRAS KONTRA KTOR i US

P. R. KUKUTIS
3114*South Halstcd Stpect

JEIGU turi lotų, tai statyk narna, nes namų 
JEIGU tavo senas namas reikalauja pataisymo, a 

pataisysiu už mažų atlyginimų.
JEIGU nori savo kambarius išpopieruoti ar išpen- 

tuoti tai užsisakyk dabar.
JEIGU tau stoka pinigų aš paskolinsiu.

PARŪPINU STATYMUI PLIANUS DYKAI

Matyk mane ir pasitark visuose reikaluose

P. K. KUKUTIS
7 West 23rd Street Chlcago, Iii.

f Rsi'fiiatiznm Sausais, t)
y Jį
a Nesikankykite savęs skaus-
X niai.% Reumatizmu, Sausgėla, 

Kaulą Gėlimu, arba Mėšlungiu 
r —raumenų sukimu; nes skau
di dujiniai naikina kimo gyvybę

j J ir dažnai ant patalo paguldo.
M CAPSICO COMPOUND mo- 
X slis Jengvai prašalina viršmi- 
A nčtas ligas; mums šiandie dau- 
r gybC žmonių siunčia padėka- 
£ vončs pasveikę. Prekė 50c per 

pačia 55c arba dvi už $1.05.

| Jiistin Kulis
3259 S.Halstsd St., Chicago, III.

F Knyga BALTINIS SVEIKA
IS TOS”, augalais gydyties, kai
li’ nu 56c. \ i

et

: Gydytojam, Chirurgo, Mtdforia 
s 1920 So. SU Chka*o.
| Kalba llfiUtviškid, latviškai Ir 

rusiškai.
( Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
li kare. Jei. Cunal 4367.

b

& Telephone Yards 5834. $

lot. M
Prlėnnmo vslando* uno 8 Ik! 13
Iš ryto ir nuo 7 ik! 9 vai. v<|ū g
3325 So. Ilalfited SL, ( hicajro. f*

>s

Tel. YurdH 8654L AKU&ERKA j]

Mr$.A.Miclwl8wlczi|
Baigas Akušerijoa Ke- L 

DfJfil praktika-! | 
viul Pcunaylviiit'ijoa I 
hnapitalėao Ir Phila- 
aelphljoj. Raukini n-

Mlfndymt)
įHtolavac
S lm> n- -

Lh/trdu rodf į

ecjįlcoiut.
HaLited Str.

Nuo f> ik| 11 ryja. Ir W Hh Tak.

ihm^^^b^bhhiM^ihmhhkIhi
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3246 South HALSTED STR. South 3248

. . Mes Esame Priversti Padidinti Sumą Pinigų, Kad Išmokėjus Reikalaujantiems Kreditoriams imi

| Apsisaugokite-Pasarga. |
= Nemėginkite šitą Išpardavimą E 
= lyginti su kitais taip vadina- = 
E mais išpardavimais, čionai yra = 
= nepaprasta proga, kas nors ne- E 
= paprasto, taigi negalima lygiu- E 
= ti su kitais. Mes turime vieną = 
E priežasti nuleidimo ant drabu- = 
= žiu. E
hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIlTl

*

M# ■■ dfflfr ABELNA APYVARTA ŠIO SEZONO NAUJAUSIO TAVORO. VISI GERIAU-
flL ŠIŲ It.ŲŠIŲ DEL VYRŲ IR VAIKŲ DRABUŽIŲ, ČEVERYKŲ, SKRYBĖ-

U &S ura Ii LIŲ, APATINIŲ MARŠKINIŲ IR DARBINIŲ DRABUŽIŲ. ŠITAS VISASBįIjB Aį STOGU AS BUS IŠDĖTAS PRADŽIOJE ŠIO SEZONO (VELYKINIAME IŠ-
W|F ■ J PARDAVIME).

1 f

DABAR PRADŽIOJE SEZONO KUOMET KRAUTUVNINKAI NUSTATO KAINĄ SU DIDŽIAUSIAIS UŽDARBIAIS 
IR KUOMET KIEKVIENAS ŠMOTELIS VILNOS. VATOS IR SKUROS KAINUOJA 75 NUOŠIMČIUS DAUGIAU NE
GU PAPRASTUOSE LAIKUOSE. ŠTAI ŠITAS NEPAPRASTAS ŽINGSNIS PASTOJA KELIA NES AUGŠCIAUSIOS 
RŲŠIES DRABUŽIAI PARDUODAMI UŽ MAŽIAU NEGU MARKET KAINOS YRA ŠIANDIEN.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiK 

| MUSU GVARANCIJA, Į 

E Kiekvienas musu sakinys | 
= yra teisingas ir nieko nėra ę 
= perdėta. Jeigu jus nebusite = 
= užganėdintais iš drabužių = 
i jūsų pinigai sugrąžinami at- =

VELYKINIS IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA

KETVERGE, BALANDŽ10 S 0 D.. BALANDŽIO 19 D.
TAI BUS DIDŽIAUSIA TAVORINĖ REVOLIUCIJA KA ŽMONIJA ESĄ KUOMET MAČIUS ŠITAME VELYKINIAME IŠPARDAVIME PRADEDANT KETVERGE, BALANDŽIO 
lOta (pasižymėkite diena) IR TŲSIS PETNYCIOJ, BALANDŽIO litą, SUKATOJ, BALANDŽIO 12ta, NEDELIOJ, BALANDŽIO 13ta, PANEDĖLYJ, BALANDŽIO 14ta, UTARNINKE, BA
LANDŽIO 15ta, SEREDOJ, BALANDŽIO 16ta, KETVERGE, BALANDŽIO 17ta, PETNYCIOJ, BALANDŽIO 18tą, SUBATOJ, BALANDŽIO 19tą. TIKTAI DEVYNIOS (9) DIENOS KU 
RIUOSE MES TURIME IŠPARDUOTI STOČKA VISIEMS ŽNOMŲ KRIAUČIŲ KAIP TAI IIART, SCHAFFNER & MARX CLOTHING, MANHATTAN MARŠKINIUS, FIERICH 
F0X HILKER CEVERYKUS IR GERIAUSI UNION DIRBTI DRABUŽIAI.

JUSI) TAUPUMAI YDA BEVEIK NEĮTIKINAMI, 0 MES JUMS PRIŽADAME PRIPAROBYTI KIEKVIENA DALYKA TAIP KAIP PAGARSINTA,
JEIGU JUS ĮSIVAIZDINSITE SAU TIKRAI KA TAS VELYKINIS IŠPARDAVIMAS REIŠKIA JUMS ŽIŪRINT EKONOMIŠKU ŽVILGSNIU, TAI JUS LAIKYSITE SAU UŽ PRIE
DERME ATSILANKYTI IR PERSITIKRINTI KOKIE BARGENAI RANDASI. MES SIŪLOME JUMS GERIAUSIŲ RŲŠIŲ DRABUŽIUS KURIE NEŠIOJASI GERAI IR IL

GAI; GERIAUSIAS MATERIJOLAS UŽ MAŽIAU NEGU MARKET KAINĄ ŠIANDIEN.

=====—.------ Musų Vienintelis Tikslas, Tai įgyti Reikalingus Pinigus- —===.
RAINKOTAI IR LIET

SARGIAI.
$10.00 Kainkotai. dideliame pasi
rinkime; daugybės stilių ir materi- 
jolų. Geriausias pasiuvimas jus

Išpardavimo kaina 
$i3.U0 kainkotai 
Išpardavimo kaina

.... $5.25
. ’7.5ū

$8.65
$11.50

i dubeltavom

. $2.95
'“""$1.95

Išpardavimo kaina 
$18.00 Kainkotai. Šiame 
Velykiniame išpardavinu 
$1.00 Liet sargia i. su 
ir vienom springsom ; 
drūti ............................

SIUTAI IR OVERKOTAI.
$20.00 ir $25.00 Siutai ir Overko- 
lai visokios rųšies materijolo ir 
spalvų modeliai single ir double 
breasted, lygus arba 4 Q "7E
trench stilių. Išpard. luti J
$30.00 jaunų vyrų siutai, su dviem 
guzikais. single ir double breasted 
su gražiai šaliniais 4 r
kišeninis............................ ZZrTu
$35.00 siutai jauniems vyrams ir 
senesni modeliai, tamsios spalvos, 
visiems žinomų rųšių duoda labai 
gerą užganėdinimą. QQ rn 
Išpardavimo kaina .... ZOiJU

$45.(M) iki $48.00 ex1ra geros rųšies 
siūlai, specialiai ant Šito QP rn 
Velykinio Išpardavimo.. uUavu

VAIKAMS IR JAUNUO
LIAMS DRABUŽIAI,

boeker, visokio didžio pasi- 
rinkime: kaina liktai...........UJg

kaina ... 
$2.25 ir :

vilnoniai viso-

1,17
didelio didžio su vilnoniu 4 PQ 
pamušalu. Kaina................... I iv J 

1 1 metu amžiaus. Ant 
išpardavimo tiktai . . . . " 1.49
uos sorge, iki IS metų am- 4 QQ 
Žiulis. Išpardavimo kaina . . I t v v 

$7.50 vaiku siutai, geram pasirin
kime visokio materiiolo su dirže
liais ir be. Išpardavimo A PC kaina .............  4i0j

$9.50 vaiku siutai, vilnoniai su tri
mis siulėmis užpakalyj; vė- C HC 
liausio stiliaus. Išpardavime viU’J 

$11.00 vaiku siutai. extra rošies.
visokio didžio specialiai iš- y OE 
pardavimo kaina ................I IVJ

VYRŲ KELINĖS.
$3.00 vyru kelinės, drižiuotos ir

me pasirinkime. 1.95

$8.50 iki $9.00 vyrui kelinės, g •■•os 
vilnos, apystoros. P QE
Išpardavimo kaina .............UiJJ

ČEVERYKŲ SKYRIUS.

ka dirbti, visokio didžio. O PO 
Išpardavimo kaina .......... .. vaUt# 

$6.50 vyri] < 
šniūreliais ar

su

4:85
$5.00 vyru
514 iki 714. ( n n E
Išpardavimo kaina .............

$9.00 iki $9.50 jaunu vyru English 
\Valkers tamsius su gražiais P PE 
viešais. Išpardavimo kaina vilu 

$7.50 vyrų tamsios spalvos gražaus 
stiliaus ėeverykai, visokio A (lt 
didžio. Išpardavimo kaina

rūšių. Išpardavimo kaina

SMULKMENOS.
vvrn kalniečiai naujos mados,

17k
Išpardavimo kaina ............... vQ

25c vyrų mereerized panėiakos su 
dubeltavais kulniais. 1^)1
Išpardavimo kaina ........... I ^2C

numos l-'ood rūšies, pusšilki- 
nės. Išpardavimo kaina ..

75e vyrui eashmcre Maulųittan A E 
panėiakos. Išpardavime .... ■ vQ

$1.25 vyru vilnonės panėia- 7E 
kos. Išpardavimo kaina.... I vP 

siūle. Išpardavimo kaina .

$1.50 vyru nedėldieniai marškiniai 
Kai rmounts ; didžio 14 iki 15."7Q 
Išpardavimo kaina .............. I vg

$2.00 ir $2.50 Manhattan ir Fair- 
mounts .marškiniai; geros Mibas 
ir franeue.škG malerijolo su šty- 
vais nmnku'lais sulig nau- 4 Tirt 
jausios mados. Išpardavime Iii U

$6.00 ir $7.00 vyrų šilkiniai A QE 
nedėldieniniai marškiniai.. TiUJ

APATINIŲ DRABUŽIŲ
SKYRIUS.

$2.00 Vyrų Union siutai dėl 4 A H 
pavasario. Išpardavinu’ ... i iiU 
$2.00 vyrų Union siutai dėl vasa
ros su trumpom rankovėm 4 QQ 
Duo Kili. Išpardavime. . . . I kvU 
$5.00 vyrų siūlai vilnoniai Duo 
Fold ar Superior. Q PC
Išpardavimo kaina .............viUw
$2.25 Vyrų apatiniai marškiniai ir 
kelinės, vilnoniai, visokio 4 A E 
didžio. Išpardavimo kaina I »iv 
$1.50 vyrų Union siutai dėl 
vasaros. Išpardavimo kaina
75e vyrų apatiniai marškiniai ir 
kelinės, dėl vasaros ar žiemos.EE 
Išpardavimo kaina ..............

$1.65 vyrų ružavos Ovoralls. 4 HQ 
Išpardavimo kaina ............ • iZu

$1.00 vaikų Blouse (jekutės) PQ 
baltos ir margos. Išpard. Ovg

$8.00 vyrų Sveteriai, geros E QC 
vilnos. Išpardavimo kaina vtuJ

vėliausios mados, labai geri P Eft 
ir stori. Išpardavimo kaina UlJu 
$7.00 vyrų Sveteriai. A O £
Išpardavimo kaina .............urivJ

$5.00 Skrybėlės, d i- 09 ne 
delis pasirinkimas..

SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ 
SKYRIUJE.

kaina .
$3.00 vyru

$4.00 jaunų vaikinui Skrybėlės; di
deliame pasirinkime sulig naujau-

.2.65
visokios

S...2J5nešiojamos, 
kaina ....Išpardavimo 

$2.50 .jaunu
kili rūšių ir stilių. 4 QE
Išpardavimo kaina ............. I iVv
$1.50 vyrų Kepurės naujausios 
mados ir materijos. / Q7 
išpardavimo kaina .......... u I P 
$1.00 vyru Kepurės.

$1.00 vyru Four-in-hand

30c Vyrų Arm Bands dideliame 
pasirinkiim', naujausios ma- Q4

74
24P 

$2.50 vyrų Khaki kelini' 
didžio pasirinkime. .1.85
$2.00 vyrų Baltos Painters 4 4 Q 
Overalls. Išpardavimo kaina I b I
$8.00 vyru Travelinj* Valizos, juo
dos ir rudos. (j

. 4 3^5$6.00 Vvru Valizos. ’ • c

Išpardavimo kaina . . .

imu )i iium t i iii!iiiu:i imu 111 m uit j n i imi 111 m: i •“ MM
= $4.00 Vaikų (’everykai; visokio di- «£ 
= džio su žiburėliais ir guzikais; E

McKay sinti, 0Q PC E
= išpardavimo kaina .........  yZiUJ zį
= $12.00 Vaikų Siutai; vilnoniai jnė- E 
E lyno sergi*, specialiai ant šito Ve- E 
E lykinio išpardavimo 00 PC E Ę tiktai................................ JpOibd |
E $5.00 Vyrų nedėldieniai 0Q PE E 
E marškiniai; Išpardavime YviUJ = 
E 95c Vyrų mėlyni chambray PQ 
E marškiniai; Išpardavime po E 
E $2.00 Lietsargiai. 01 4 R -
E Išpardavimo kaina..........I =
S $1.75 Vyrų Union Siutai Oi QQ = 
— B.V.D. Išpardavime po. . ▼ * =
E $2.25 Vyrų Union Siutai O j AE = 
E B.V.D. Išpardavime po.. ▼ ■1 =

• $3.00 Vyrų Union Siutai 01 QE = 
E B.V.D. Išpardavime po.. V ■ =

= PIRMIEMS ATĖJUSIEMS. = 
PIRMAS IR PATARNA

VIMAS. Į
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiii

THE IRIDGEPORT tai. dideliame pasirinkime materi- 
jolo ir spalvų, geros vii- 017 L*) 
uos. Išpardavimo kaina I i luJ 

$1.50 Vyrų kaklaryšiai; naujausios 
mados; 50 tuzinu šitame 01 4 
loti'. Išpardavimo kaina . . y I c LU 
$1.50 Vyru juodos saliuos extra 
stori marškiniai (M 4 P
Išpardavimo kaina........... ylalu

geros rūšies m.i: škiniai. p 4 4Q
Išpardavimo kaina........... lip 11 i L

kasATvai(Raras 3246 S. Holsted St. 3248 kas Vakaras£

LAISVĖS PASKOLOS
TAIP GEROS

KAIP JUSĮJ PINIGAI
GERA JUM PROGA DABAR

Kiekvienas dalykas yra pažymėtas teisingom skaitlinėm” J 9-Dieny lšpatdavinm-91 
miHiiiiiiiiHiotiiiiiiniiHiiiiiiHiHiHihiiniiuitin
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r ūkstančiai žmonių

3 Partola saidaSuvalgo
ii.inkus prieš einant gult, kuo- \ TM
iucl jų pilvas netvarkoje. Tuo vvVJ
mel jų kūnas lai atsinaujina, 
virškinimas patampa normaliu

ir geru, ir vėl jie džiaugiasi pilna sveikata.
PARTOLA lai pažymėtina priemone kraujo ir pilvo iš- 

valynimui. Ji taip švari, kad negali pakenkti net vaikiukui ir 
luip gerai veikia, kad pilnai palengvina nuo seno kenčiantiems 
vyrams ir moterims.

Krcipkbt (lomą ant kepenų karšėiavimasi ir vidurių netvar- 
PART01.A apsaugos .luini nuo šių ligų. Pasirodžius ant o- 
šašeliams, žinokite, kad Jūsų virškinimo aparatas užterš-

Jeigu Jum myga po širdžia, ir kankinatės nuo nevirškini
mo. jeigu nervuojatūs, vemiate, nevitkdami vartokite PABTO- 
LA, idant prašalinti iš kimo nuodus.

liūtiškai ir
('pi ilcis

geriausias vyrų, j

lietuviškoje šeimynoje\ lene
tarėte būti PABTOLOS dėžutė.

Dėžulė kainuoja $1.00.

DYKAI

Chicago ir Apielinke
(Tąsa nuo 5 pusi.)

so, kad išrišus klausimą. Pasta-

liąją pusę”, ir K) dolerių lapo 
paaukota.

Išrinkta speeialis kuopos ko
respondentas, (juomi esu aš), 
kuris kaip susirinkimas instruk-

ką, kaslik kuopoj veikiama. 
Taip, aš pasistengsiu, jeigu lik 
“Naujienos” suteiks vietos ko
respondencijoms .(Be abejo-

rašysiu ir apie neveikimą, jeigu 
bus reikalo.

Jų partijos konvenciją, kuri ža
da įvykt apie pabaigą šio mėne
sio. Tai nei buvo ori: tinstąs iš

į paskyrimui JkamUdato, kuris

Kruscs, kaipo nacionalis se- 
kretorhis. .Išrinkta darbininkai 
buriančiam vakarui, (kuris į;- 
vyks subaloj, balandžio 12. Be- 

' io, nubalsuota plunka leidžia
ma visų Lietuvių Socialistų 

i luiu.uonumės Lygos kuopų nu- 
bilsavimui, būtent, kad sujun-s pasiunčiamo su kiekvie-

ii
* . ėlas blankas pagamino pirmo-
i sios kuopos organjzatorius, J.

nu ratuotos uzsaKymu (tau 
naudingą dovaną.

APTEKA PARTOSA 
160 Second Avenue 

New York, N. Y. Dept. I 1 1 Į'i ivalėtų balsuoti už.

IF” . f

i Lietuvis
Pirko

Aptiekorius 
Aptieką

1]
Nuo bėgimo ant 18tos ir Canalport Avė., Chi-

| e-»g0, Ii?'Jo No. 531 W. I8th St. lies EfJc1weiss ‘
1

Company, kur galima bus dabar gauti visokias
I

žoles, gyduoles ir Kur bus duodami patarimai

kaip vyrams taip ir ii
I

ioteriins. Su pagarba,..

A. YONAITIS.1 •

! Susirinkimas buvo ytin skaitlin- 
•. Norintiems įstoti kuopon 

, į ranešu, kad susirinkimai atsi- 
' būna kiekviend mėnesio pirmą 
sabalą Aušros svetainėj. Jaunuo

Ant. J ūsas.

WEST SIDE.
I Reikalauja, kad butų sušauk- 
:• 'as visuotinas lietuviu seimas. ! lilill lHHL .

buniniamo susirinkime, baland- 
• žio (i d. po išklausymui draugi-

konlerencijos, kaip 
reikalauti,

Draugijų 
vienu balsu nutarė 
h. a d butu sušauktas visuotinas c

Amerikos lietuvių seimas, ir

ninkai padare sumanymą rinkti

gos Lietuvos ir dalis socialistų 
pritariu tam darbui,

gėti lietuvius darbininkus, kad 
jie nesiduotų save suvedžioti, ir 
besirašytų po panašiomis peti
cijomis, nes čia yra nešvari kle
rikalų ir tautininkų politika, su 
kuria norima lietuvius darbi
ninkus pažeboti.

Mes gricšlai protestuojame 
prieš tokius savavališkumus kle-

žįstame Lietuvai tokios laisves, 
kokią jie mums perša.

laisva, ne parašais, ant popicros, 
bet aklyvišku darbu.

Todėl lai gyvuoja Lietuvos 
darbininkų valdžia!

Rezoliucijos Komisija:
St. Narkis, 
užJ. Mickevičių

NUBAUDĖ YIETUVĮ 
BUČERIŲ

Užvakar superior teisme buvo 
nagrinėjama byla lietuvio buče- 
rio Juozo Doračio, 318 Kensing- 
lon Avė. Jį skundė Mrs. Auna 
Cippars, reikalaudama $10,000 
atlyginimo, nes jis buk ją sumu
šęs kovo 3, 1917, kada ji nusis- 
kundusi apie pirkinį.’Jury prieš

ralį kaltu ir priteisė, kad jis tu
ri užmokėti moteriai $1.00.

DIDŽIAUSIAS ŽMONIŲ 
PRIEŠAS.

I ž vi n 11 s P rašo da
bortiniame
ga nepaiso
daro skirtumo, kokios tos ribos

nationaliu rūbų. NeC c

anai. Tokiu bildu visokis veiki
mas prieš žmogaus didžiausią 
priešą, apsaugojimui nuo ligų ir

ili

KLEIN BROS.
HALSUI) fc2(IIh STS..

Hoffman Prirengiamoji Mokykla
Mis išmokysime jus skaityti, rašyti ir angliškai kalbėli į la

bai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir imi- 
\ersilcią. Musų mokytojai yra progresyviai ir draugiški. Alei 
kilę ir pasikalbėkite su musų mokiniais lietuviais, kurie viską 
I a'.akys apie musų devynių melų pasekmingą karjerą. Musų 
lietuviai mokiniai suorganizavo draugystę, kurioje įio vadovys
te p-no J. Laukio mokinasi lietuvių kalbos ir lileraluros.

Ateikite pasikalbėti su prof. Ikaiman, musų principalu. Jis

1 'iausia. Belo, draugija mano, 
kad toks seimas turėtų būti šil

kuo galėdama

mingiausia.
Draugijos rast.

— Krank Balchunas

Daug ligų gali susirinkti į vidu
rius ir gali jų išvengti. Jei jus 
užlaikysite vidurius švariai, 

kad jie galėtų atsakančiai atlik
ti savo veikimą, 'Trinerio Ame
rikoniškas Karčiojo vyno Elik
syras vra atsakantis tam tikslui * k
vaisias. Jis užlaikys jūsų virš
kinimo sistemą geroji' tvarkoje,

ROSELANI)
pranyks. Visose vaistinėse. Jei 
jus pavartosite Tri nerio Lini- 
mtulą ant skaudamų vielą, jus

Lietuvių Tautiškos Kapines
Laukimas čigoną.

><» ne vienai lokiai sektai, bet jos yra visti Chicagos ir 
ių lietuvių, ir jomis gali naudoties reikalui esant visi Jic- 
e skirtumo tikėjimiškų ar kokių kilu pažvalgų norėdami 
ivo muilins ailimus ar pažįstamus; patarnavimas yra sa

rs visiems lygiai.
parsiduoda vertės $50 ir augščiau. Jos randasi prie Kcen

čigonai, Čigonai atvažiuo- 
a! džiaugiasi roselandiečiai 
ir apiulinkės lietuviai išgirdę,

veiks nuo reumatizmo, neural
gijos, lumbago, sutinimų, ir II. 
Visose 'vaistinėse. Joseph 
Tiiner Ccmpany, 1383-1313 S.

avė., vienas blokas į pietus nuo Archer avė.
Bcikalui esant galima kreipties į užveizdij kapinėse ypatiškai ar

ba telefonu: \Villow Springs 20 II. Ar Chicagojc 3301 So. Halstcd 
St. Phonc j^Mtlevard 6775. —•

žiuoja Bosclandan p. Šimkus su 
de Birule ir atveža visą vagoną 

Čigonu.

Reumatismo' Worm’i>
Reumališko ir Abelno Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai VžtikrintOH Gyduolės nuo BKUMATIZMO Visose Formose 
Gražinamu Pinigai, Jei Lž.ganūdimmčių Pasekmių Nebus į 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tjk per
z CA£L F. W0RM

3100 SOUTH HALSTED Sl'HEET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačią — $1.

S y <4 ik i ikds ir Turkiškos Vau&s

12th STREET
Tol. Kedzic 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Ari, St. Louis Avė. 

CHICAGO. 1LL.

aUCSJAN 
renius h

<j
'(ų‘W^WlTH

o f P. salėj, 11037 Michigan avė., 
kaip 8 vai. vakare.

Olraii', koman, čigonėliai ir 
čigonėlės! Nelik rosekmdiečiai,

maniečiai ir dagi saulčikagie- 
čiai laukia jūsų. Mes mylime 
dailius dalykus, muzika ir dai- 
ną, o jus mokate puikiai padai
nuoti ir dainuodami čigonėlių 
gyveninio laimę ir vargus išvaiz 
(liuli.

J u veikom, čigonėliai!

NORTH SIDE

Revoliucija

į savo mėnesiniame susirinkime!

nutarė išnešti sekamą rezoliuci

šiuonii pranešu, kad aš krauslau 
rakandus iš vienos vietos į kita ir 
atsakančiai padarau darha ir už že
mi) kainą ir taipgi Į kitus miestus. 
Turiu gerą automobilių, kam reika
linga aš patarnausiu (aliai gerai.

Anton Venckus,
819 W. 33rd si., (iliiuago, Ui. 

Phone Drover 8071.

Pranešimai
LMPS. f) k p. moterų choro 

koncertas bus nedėlioj, baland
žio 13 d. Visos kuopos nares, ku
rios pasižadėjote dirbti, būtinai

VYRAI! Mes parodome naujus Velykų siutus garsios Drau- į 
gijiiiės irKuppenlieimerio ’SJ’fiZIK'

išdirbystės, prielankios vertes ............. j|<j |
A f

GRYNAI VILNONĖS MĖLYNOS SERGE SIUTAI, 
$20 IKI $40.

šitie greito kaliom, mėlynos serge Ims greitai oarduodami nagai 
mu.su dabartinę kainą. Siutai nepaprasto siuvimo, audeklo <r abelnai 
aplinkinės klesos — storiems, palinkusioms, liesiems ; mieros iki 52;

po $20.00, $25.00 ir iki $40.00

AS patyręs Lietuvis pardavėjas! 
dėl abelnp pardavimo visoje krautuvėje. Geras i 

Atsišaukite tuo jaus.

Vyru Puikus Velykiniai Siutai
Su Dvejom Kelnėm

$25 SUTEIKIA SIUTĄ SU 2 POROM KELNIŲ
Gerui pasiūti siutai iš pasilikimu1 audeklo, laipinantis juosnienv- 

je siulelą modelį ir saugią Muilą, grynai verpiu vilnų materialas. 
Kiekviena pora kelnių dvigubina dėvėjimą. Atminkite, Afl
2 poros kelnių su kiekvienu siutu, už ...........................

DVEJOS KELNĖS FLANELINIS SIUTAS, $30.
Visuomeniškas juosmeninis siulėlas umdelis, vienpusiai arba 

abipusiai sagstomas, puikiausio siuvimo audeklo, turilingai rudi, ža
li, arba mėlyni; reguliariai $35.00 Siutai su vienn AA
arba dviem porom kelnių, už .........:.....................

Vaikų Velykiniai 
Siutai

VAIKAI. Velykų mėlynos serge 
siutai, juosmen. siūleli arba karei
viški) modelio, su arba be juostos; 
praskieptais kišeninis — kelinės kir- 
plos ex(ra pilnoj platumoj; mie- 
ros iki 18 melų am
žiaus, už .................... I U

Puikesni serge siutai
$12 50. S 15.00 ir S 16.50

^aripty fBranč (flntbra 
..Vaikams dailus 2 kelnėm siutai.

Vaikams dailus siuląi su 2 porom 
kelnių gražiai pasiūti, naujausi, 

juosnieniniai slidiniai modeliai; niįi- 
Iciiolas ir formos pagal bile norą. 
Kiekvienas siutas su e.vlra blizgu
čiais, visos mieros iki IX
Kiekvienas siutas su e.slra bliz; čiais, visos inieroi 
metų amžiaus, po

D— Y—K—A—I!
VAIKAI, $1.0(1 kepurė už dyk;} perkant Bile vaikam siutą už $10.00 .1 
daugiau.

r " T 111 1 ~*................ ...............................*"*...... ..  1 ........................ -........ »

MOTERS! .Niekuomet pirma nebuvo tokios puikios ir gudrios stailos 
’ moteriškuose aprėdaluose kaip šiam? sezone ir Klein Bros 

krautuvėje randasi kiekvienas (fasonas) mada visuomeniškom kainom. 
Del geresnio laipsnio aprėdalų prieinamomis kainomis, nėra geresnės 
vertės kaip Klein Bros. Ateikite ir pamatykite pačios.

Cicero

mi susirinkt taiku ir atsiimti; 
prisiųstas iš centro knygas.

— Valdyba

SLA 176 kp. (Brighlon Park) < 
ir TMD 8 kp. mėnesinis susirin-: i 
kimus įvyks nedėlioj, bal. 13, į 
T. Maženio svetainėj, 3831 So. j 
Kcdzie avė. Nariai prašomi su- 5

tą ir alsivcskil naujų narių.
Rasi. J. A. Povilaitis

ja linų Lietuvių Tautiško Kliu
bo mišraus choro repeticija į- k
vyks siubaloj, bal. 12, Mildos 
svetainėj. Daininkai ir daini

ninkės prašomi susirinkt kaip 
7:30 vai. vakare. - -Valdyba.

Jaunų Lietuvių Am. Tautiš- J 
ko Kliubo mišraus choro repe-l

Mildos svetainėj, 31 12 So. Ilal- 
sled SI.. Dainihkai ir dainjnin-

— Komitetas.

Cicero. — Liuosvbės Namo

Draugijos bei kliubai yra pra-

pramogą. Komitetas.

<1-

Kviečia Rengėjos, il>n,kl,II,<,s 7:30 vai. va-

Liet. Socialistą, Apšvietus Kliu 
bo lavinimosi susirinkimas J-.

Slanl’ord Parko svetainėj, prie

kare

LSJL 
bendras

Kviečia Komitetas.

1 k p. ir LSS. 1 k p. 
lavinimosi susirinki-

12 PI, ir Union galviu. Nariai Aušros svetainėj, 3001 So. 1/luL

Komitetas, j

susirinkimas įvyks ba-i

.1.'<.irrgalaičio svetainėj, 1837 W. 
Ii 11 h St. Draugės mr.lonėkite 
būti laiku ir atsiveskite naujų 
narių prirašyti.

Rašt. A.. Dočkienč.

LDLD 19 kjv. mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, bal. 

13, Mark White Sųuare Parko 
svetainėj (inžin rumyj) prie 

29 ir Halstcd gal'.im Pradžia

Specialistas ir jojo vėliausios 
Europinės metodos.

' Paimk
Pri'-š North Amerif-m Cafe

39 s<x. State St., Kampas E. iroe 
Ekzaminavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 v kare 

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Ausų, Nosies, Gerklės ir PlaučiųAkię,
A : luinas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali bul pruša’intu ir daugvlsjt alsitikimų iš- 
gydyta, jeigu gydys*teisingai. Aš per duUg me* 
(ų gydžiau pasekmingai šias liga*.

ti lpo užrašas išgydytų ligonių yru aiškus yri 
r<»d\iiia> aiano gabumo.

a! u tisau kreiva« akis be. skausmo vienu 
Mtv <lymu

P< dulkau akinius teisingu.
Povilai ima y nemokamz*

W, M. LAWHON, M. D..
Chicago, IU.219 S. Dearborn St

Brighton Park
mokyklos lekcija bus nedėlioj, 
bal. 13, Aušros svetainėj kaip 
9 vai. ryto. Atsilankykime laiku.

Komitetas.

No. 1 mėnesinis susirinkimas į-

LMPS. 9 
policija i

Meldažio

prašomo:

k p. Choro generole 
vks šiandie, bal. 11,

kerbiamos choristės

So. Chicago, III.

subaloj, balandžio 12, B. Ku
činsko svet., 8750 Houslon a ve., 
kampas 88-los. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Kalbės Kukutis. 
Darbininkai ir darbininkės vra

ti. Įžanga dykai.

susirinkimas i

vai. po pietų, Davis Sųuarc 
Park svetainėj, 15 ir Paulina 
gal. Draugai ir draugės, malo
nėkite susirinkti laiku, nes luri-

mui. Nut. Basi. D. Moluz

. ( ** 4
Gary, Ind. — LSS. 209 kp. 

rengia pramogų vakarą nede-

darys kaip 2 v. po pietų, loši
mas prasidės 7 vai. vakare. Vi
sus kviečiame atsilankyti.

VVest Pullman. — LDLD. 38 
kuopos susirinkimas įvyks su-

aniei Halstcd

Grigalaičio svet., 1837 W. 1 1 ■ lic, kurie dar neužsimokejo už 
st. Draugai prašomi ateiti lygiai; 1919 melus. Visi bukite, nes

naujų narių. —Valdvtba. v

mu.su


aii i f ri o :; . <: h ■( .■ n v; <> 11 Subata, Balandžio 12, 1919

Kenosha, AVis. — LMPS. 72 
kp. mėnesinis susirinkimas į- 
vyks ncdCdioj, bal. 13, kaip 12 
vai. dienos, Socialistų salėje. 
Visos narės kviečiamos atsilan
kyti ir naujų atsivesti, turime 
aptarti daug svarbių reikalų.

Sekr. M. Kimenienė.

ĮIEŠKO darbo
P A.I IEŠKAU darbo už šoferi, aš 

turiu penkių metų patyrimo, galiu 
pats pasitaisyti bile kokį kari), pa- 
sažierinj i rba truki). Galiu iš va
žiuoti Į mažesnius miestukus, aplink 
(’.hicagų. kam tokls žmogus reikalin
gas. atsišauk?te 6 valandų vilkine. 
Ant antrų lubų

S. AVALUCH
2957 S. AVallace SI. Tel. Ynrd 6292.

KEIKIA DAKlHNINKy
REIKALINGA vyrą anl bordo su 

\algiu į Lietuviškų liotelj, gera vie
ta dėl pakeleivių pernakvot.

Lietuviškas llolelis, 
16(16 So. Halsted si., Chicago

^TOCK’AI—AeRO^ NAMAI-ŽEMĖ NAMALžEMe E X T R A

' REIKIA šiančio šeimynos, kuri ga
lėtu ateiti pas mane gyventi. Atsi
šaukite adresu:
229(1 Mihvaukee avė.,. Chirago

i'eRKAMė Lilierly bomlsus, 
įmokame 1'iigŠČ‘misi'i "’okeslį. Ga
lima pigini gauti gražnų.

MaIoi.N i.AAh jr.SvuLRY (.O., 
1116 Milvvaiikec avė., Chirago

So. Englewood. — LSS. 170 
kp. susirinkimas įvyks nedėlio
ję, balandžio 13, drg. S. Peče
liūno bute, 8163 Gilbert 
court. Nariai prašomi susirin
kti lygiai kaip 10 vai. ryto, tu
rime daug svarbių reikalų ap
tarti. Sekr. P. Kemešauskas.

PAJIFŠKAU darbo prie moteriški) 
rubu siuvimo už pagclbininkę; tu
riu gera na*' ••’nuj; kam reikia mel
džiu atsišaukti.

Kale AVashniutė,
3351 So. I.owe avė. Chicago

Tel. Drover 6268

East Chicago, Ind. — L. A. U. 
Kliubas rengia prakalbas neda
lioj, balandžio 13, 6 vai. vaka
re, K. Grikšo svetainėj. 150 ir 
NoPlheote avė. Kalbės .1. K. Ge
ležėlės. Draugės ir draugai, 
kiekvienas atsilankykite.

—Komitetas.

10 <1 K ALA UJU darbo i bučernę 
už bučerių. Aš esu pirmos klesos 
bureris, apsipažinęs su šiuo darbu 
per 15 melu. Kam reikalingas Inkis 
žmogus meldžiu atsišaukti

FRANK G. llENRISON
2207 — 137 St., Indiana llarbor, Ind 

Tel.. Ilarbrtr Ind. 935.

REIKIA Te VU
ATSAKANTI pamilija katra nelu- 

•’i vaiku uali gaut už savo 2-jų me
lų mergaitę siralą. Atsišaukite ; er 
ai ką.

John Kazlovvski,
2352 N. Itobey st., Drug Store

REIKIA DARBININKU

AUTOMORII LAI

PARSIDUODA geras automobilius 
Irokas 2 tonu, už *8<MI. v’\ai naujau 
Kas norėtumėt pirkti lokį (rokų, aš 
gvaranluoju, kad dar geras suvis. 
Atsišaukite sekančiu adresu:
819 \V, 33rd SI, Chicago, III, 

Phone Drover 8071.
-A - ■ -ITT " - ~ ' .—»■>— •••» •—» • ••• —■    —• ■

PARSIDUODA pigiai 6 cilinderių, 
7 pasažierių Patrrson išdirbystčs 
vasarinis automobilius, pilnai gera
me padėjime, apsišaukite nuo 7 va
karais arba nedėlioj.

S. Mitcbell,
33 lt So. Anbnrn Avė., Cbicago, III 

Phone Drover 9183.

PARSIDUODA 200 šėru Burk Run 
Oil and Hcfining Co. Kompanija 
parduoda po -2.01) ščrų, o aš par
duosiu po *1.60 ir galima pirkti po 
HIO šėru. Ir šitos kompanijos šė
lai labai kįla ir išmoka gerus divi
dendus. piačlnus visk;) paaiškinsiu 
anl vietos. Meldžiu atsišaukti .'aiš
ki! arba ateikite po šiuo adresu:

J. B., 
711 AVest 341h SL, Chmauo. I'1-

NAMAI-žEMe

i'ARSlDt ODA trijų florų namas, 
Šate yra tuščias lotas.' Namas yra 
su guru šildomas, gera vieta dėl biz
nai. Namas randasi 460 AV. 291h si. 
Parsiduoda labai pigiai, nes mes 

(..,un<e per.seni užlaikyti. Savininkas 
gy vena šiuo adi . su

John Janu,
1750 AV. 51sl st., Coriier AVood Slr.

PARSIDUODA 2 jiųgšhj puikus 
murinis namas po 5 kambarius, ra
udos neša $27 i mėnesi, kaina -1800; 
namas randasi nėloli šv. Jurgio ba
žnyčios; tas namas turi būt parduo
tas į trumpų laikų. Atsišaukite pas 

Sirumskį,
3346 So. Halsted si., Chicago

PARDAVIMUI

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA 130 akrų puikios 

žemės AVisconsino valstijoje; 30 ak
rų dirbamos, o kiti girios. Norinti 
pirkti tikę pasiskubinkite ir nepra- 
ieiskite šios progos. Del platesnių 
žinių kreipkitės laišku arba ypa- 
liškai šiuo antrašu:

CHAS. YARUM,
21 15 So. AVeslern Avė., Chicago, III.

FARMOS!

PARSIDUODA 1 pagyvenimų mū
rinis mimus su gerais inlaisymais, 
randasi labai gražioj vietoj <ini 
Bi idgeporto, ramios neša Lt procen
tų, parsiduoda $3800; užteks m.»00 
inmokėjimo.

PARSIDUODA visai naujas mūri
nis namas su puikiausiais inlaisy- 
mais, 2 pagy venimu ir galima 3 bei- 
smante padaryt pragyvenimų su di
deliu, plačiu lotu; randasi labai gra
žioj vietoj, parsiduoda su $1000 )n- 
mokėjimo, o likusius randa išmo
kės.
Liberty Land and Inveslmenl Co. 

3301 So. Halsted st., Chicago. III.

PARSIDUODA visai naujas biz
niavus namas ant Halsted. $9000 >i- 
‘.iiau negu kainavo oabudavot. Par
siduoda visai, su mažu jmokėjiinu. 
Greitai klauskite pas
Liberty land and Invcstmcnl Co., 
3301 So. Halsted St;, Chirago, III.

L. M. Apšvietos Draugija ren
gia svarbią prJckciją nedėlioj. 
balandžio 13. Aušros svetainėje 
3001 So. Halsted St. Pradžia 2 
vai. po p’ietų. Prelegentu bus 
Dr. A. Graičiunas. Moters kvie-, 
čiamos skaitlingai dalyvauti.

— Apšvieta.

East Chicago, Ind.
LSS. 201 kp. susirinkimas j. 

vyks nedėlioj balandžio 13 •!., 
10 vai. ryto paprastoj vietoj. 
Gerbiamieji draugai, ateikite vi
si. nes yra daug svarbių reikalų.

A. Kazlauskas.

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

rie y ra apsipažinę su žmonėmis n 
turi ‘diiug pažįstamų. visi galės pa
dvigubint savo algų nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY I-A N D A IN VEST. CO. 
33111 So. Ihdsted St., Cbicago, III.

REIKALINGA šeimyninkė prie 
mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė b? vaiku. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY

1718 So. Halsted St., Chicago, II).

PARSIDUODA labai pigiai .veži
mas, “bogė”, “brička* 3 setai pakin
kiu cxtra vienienai ir lt. Atsišaukite 
pažymėdami No (> 173!) So. Halsted 
SL ( hieago, III.

PARSIDUODA aplieka geroj lietu
viškoj apielinkėj. AVest SidCj; biz
nis yra gerai išdirbtas per 8metus. 
Parsiduoda iš priežasties nesveika

J. Mickevicz, *
2342 So. Leavitt st., (’hieago

PARDUODU barbernę. Priežas
tis pardavimo — turiu du bizniu.

Platesnes žinias patirsite anl vie-

1117 AAest 31 st SI. Chicago

No. 21. 80 akru farma su budinkais 
Kaina $2,000, $5()0 Įmokėl, o liku
sius ant išmokėjimo per 10 meili. 
No. 4. 10 akru farma su budinkais 
5 akrai dirbamos. Kaina $1,000; $1110 
imokėli, o likusius anl 5 melų išmo
kėjimui.
No. 5. 101 akro farma su bnd’n- 
knis. 5 akrai dirbamos. Kaina $2,900 
$400 Įmokėti, o likusius po šimtų į 
melus.
No. 17. 10 akrų farma su buliukais, 

14 akrai dirbamos. Kaina $1,200; jmo- 
Į kėli $40(), o likusius po šimtų j me

tus. Turime ir daugiau visokių 
formų. Ateikite arba rašykite pas: 
No. (>. 40 akru farma su budinkais. 

(2 akrai dirbamos, v i e n a karvė, 
j 2 kiaulės ir 12 vištą. Kaina $800, 300 
dol. įmokėti, o likusius ant 5 melų 
išmokčjiinni.

C. GODLESKI,
1.22 So. Michigan Avė., Room 908

PIGIAU NUPIRKSITE
Visi sekanti namai turi būt par

duoti šių savaitę.
Parsiduoda 7 kambariu medinė 

šluba, visa geram padėjime, randa
si ant Lowe avė., anl Bridgenorto, 
ramios neša $20 ’ mėnesi, kaina 
s1\?00.
Libertv Land and Investment Co., 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

Chicagos Liet. Draugijos Sav. 
Paš. mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioję bal. 13 d.. 2 vai. 
po pietų, Zsvięzek Polek svet., 
1315 N. Ashland Avė. Bitine No. 
2. Visi nariai kvi čiami atsilan
kyti / — Valdyba.

lloseland. — LSS. 137 kp. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, ba
landžio 13 d., 10 vai. ryto. Auš
ros mokykloj. Visi nariai ma
lonėkite būti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. 
Belo gausite knygas ir Musų 
Tiesę. — Org. D. K. S.

LSS. 231 kuopoj extra susi
rinkimas įvyks nedėlioj baland
žio 13 dieną, 1919 m. Draugai, 
malonėlkite atsilankyllii būtinai 
visi, nes šis susirinkimas yra 
šaukiamas labai svarbiu reika
lu. Susirinkimas bus parastoj 
svetainėj, 4630 Gross Avė. Prad
žia lygiai 10 vai. ryto.

, Sekr. A. Audickas.

REIKIA Darbininkų prie cukri
nių burokų. Vedusių arba pavie lių 
ypatų. Augščiausia mokestis moka
ma Michigan. Dykai namas rendai, 

dykai kelionė su perki uostymu. 
Kontraktas be atidėliojimo, kaip tik 
mes esame prisirengę prie ankstyvo 
darbo. Pasimatykite su musų agen
tais Chiragoje Šiose vietose.
‘; s Al. AVeber’s name, 1642 Orchardd 
Si. bile dienų nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas J. M l.op»r 1721 \V Harrison 
SI., bile dienų nuo š ryto iki 9 vak. 
.’luis, K issay s ofise, 9328 Cottage 
Gi įve Avė., bile dienų nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andrew Mikek, 1114 AV 
I8.h SI., bile d’enų nuo 8 ryto iki 
8 vakare. Pekele ir Sons ofise, 1957 
AV. Grai.d Avė, Nedaliomis nuo 9 
iki 11 rvlo,

MICHIGAN SVGAB Co.
Saginay, Mieli

PARDUODU bučernę ir groserne 
labai geroj vietoj. Biznis eina labai 
evrai 1 diena taraavojama mažiau- 
ia už $100.01). Subatomis $200.90 ir 

daugiau. Biznis ca.sh — knygučių 
nėra. Priežastis pardavimo liga. 

Meldžiu atsišaukti greitai, bus par
duota už pirmų teisingų pasiulijimų. 
256 AVest 51st St (’hieago.

Tel Boulevard 4114.

*>
PARSIDUODA žuvininko biznis.

dail > vasarini.; n* mcl:*'
‘i;>’įa:“ ir v!r|ųve ir rakandus. Dai
• vs daržas a T’cr’ns stipriids šla-

ga’ima
: ' ‘s. SI”’“) rimd”' i cnt pa* • /.!'- 
i n’ » vi'l’ivy j miesto larn diT?- 
f briko. Fžnrn v.'inLis t ::kc (’n-

Dramatiško Ratelio bei Dramos 
Draugijos nariu susirinkimas iv- ks

• pelui'čtej a’andžio 11, Meldažio 
svetainėje 2213 AV. 2v-rd Place. Ne
riai prašomi susirinkti lygiai 8 vai. 
vakare.

— Valdyba.

ASMENU JIEMCOJIMAl
r-p—l,—— — — i-—i■—

MES TRIS švogeriai Jonas Dobn- 
šinskas, Kaz:mieras Tamulevičių ir 
Simonas Mickevičia, pajiešknme 
Juozano Mickevičių, paeina iš Kau
no gubernijos, Raseinių pav.. Medž- 
girio parapijos, Bebirvių sodžiaus. 
Pirmiau gyveno Kenosha. AVis. Jis 
pats arba kas ž’note meldžiu prane
šti, nes turime •abni svarbų reikalų.

J. Dabašinskas
1117 South 49-th Avenue, Cicero, 111

P.AJII šKAU savo sesers Anie’os 
AVenslovienSs, Kauno gu., Kauno 
pa'deto. E"'u»'do^ narai*.. Po tėvais 
vadinosi Kiaukukė iš Pagirnierka.
Girdėjau kad gyvena IndiaiuH'ol, 

Indiana valstijoj. Prašau atsišaukti, 
ar kas žinote pranešti šiuo adresu:

ANTANAS KIAUKY
(>004 Lafayettc Avė., Chicago, III

P? J IEŠKAU pusbrolio Aleksan
dro, Juozo ir Julijono ir pussesers 
Uršu’ės. Visi keturi yra tikri bro
liai Palubinskių. Kauno gub., Rasei
nių pav., Kelmės voloslies ir Lan- 
gabų kaimo. Girdėjau kad vvv°mi 
Chicago, III. Malonėkite atsišaukti, 
ar kas juos žino pranerti už kų 
busiu dėkingas

ALEKSANDRA KRIGERIS 
Chester, Pa.

PAJIEšKAU pusbrolių Stanislovo, 
Antano ir Jono Spirkov'čiu, gyve
no Wor -ester, Mass. Meldžiu jų pa
čiu atsišaukti arba kas žinote ne
neškite jų antrašus, busiu už tai dė
kingas.

Alolph Spirkovicz, 
8017 Wodlawn Avė., Chicago, III.

RU’K’A lietuviško aptiekoriaus, 
'•• I "alėtų vešli visų biznį, gera mo
kestis.

J. Afockevicz,
2312 So. Leavitt st., Chicago- ——— -y.-..           , ,

Itl’IKIA merginos dėl prosinimo 
pr:e valymų ir dažymų drabužių.

Snraush Dye AVrok
4851 So. AVells St., Chicago.

REIKALINGAS PAMUŠALŲ STR1- 
GUOTOJAS, 

UŽPAKALIO ISIUVfiJAI, 
STIČIUOTOJAI

:r vijoki kili darbininkai ant vyriš
ku brus’otų.. Aš moku augščiausią 
užmokestį. A t' išaukite.

I. GOLDFRG
1624 N. AVood St., Tel. Armitage 4851

REIKALAUJA agentu visų laikų 
arba vakarais ir nedėldieniais pa- 
••<|vi(|;«)b'iotr sau didesniam uždar
biui, iš kur atrasi progų sau pasi
daryti gražaus extra pinigo — pel- 
r ’ nešanti propozicija agentams ir 
publikai. Adresuokite

National Land Investment Co.
Room 1328—220 So. Stale Street

Rb'IKA* INGAS vaikas 16 metu 
amžini^ dirbti > Ice Cream Pai lor. 

’ 'sišaukite.
351'0 So. Halsted St., Chicago.

REIKIA merginų prie lengvo dirb- 
t'ir’ės daibo. Pastovus darbas, gera 
mokestis.

OI SON RUG CO.,
1508 W. Monroe St., Chicago.

REIKIA 3 tvirtų merginu, prityru
siu j.rie siuvamų mašinų sinti carpe 
tus ‘banding’. Pastovus darbas.

OI.SON RUG CO.,
1508 W. Monroe St., Chicago.

REIKIA audėju cnt ‘fluff’ divonų. 
Mokame aukščiuus’a kaina, mieste. 
Pastovus darbas visų .metų.

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

PrIKIA šeimynos, kurios šeinr- 
ivnkė ansiimtu prižiūrėti mano Šei
mynų, tris vaikus — 8 metų, 10 m. 
ir 11 nmt»’ Gali .turėt savo pora 
vaiku. Atsišaukite pas

Leon .laiiisz,
2290 Milwaukee a ve., Chicago

REIKrA indi’ nlnvAin dienomis.
Blocks Restaurant,

1356 So. Halsted st., (’hieago, III.

REIKAI INGA šeimininkė nri<‘ l'c- 
hmiškos Šeimynos* aupusi mergina 
arba našlė, pastovus darbas, atsi
šaukite tuojaus.

J. Chcrbauskis, 
698 Oliver avė, Aurora, III.

. P.,į., !. -i , ]. Ijp! r,i

savininkas Išvažiuoja ant ūkė 
\| /alima nndė|im''>«.

J. A. NAVICKAS 
Kensinglon Avė., 1 "ke (’alumet 

Pūliniai], III.

M

PARDAVIMUI saldainiu sau kuo- Į 
va, i igaretų, cigarų ir smuikinei!”. ' 
Pigi remia — $15.00. Parduosiu pi
giai. ’ ieluviu apie*,ūkė.
559 AVest 18fli St. Chicago.

FARMA! FARMA!
DIDŽIAUSIS BARGENAS

PARSIDUODA 80 akrų farma už 
$2.500. Namas su trim dideliais ru- 

i mais, klėtis, kūtė, du cementiniai 
skiepai ir sodnas su 24 obelimis, 
2 višnios, 4 ąlivos 4 vynogradai ir 
visokių vuogų medžiai. 50 akrų iš
dirbta žemė ir 30 akrų aptverta dėl 
ganyklos. 2 mylios nuo miesto ii 

, yra AViseonsin River netoli nuo mu 
sų miesto, žemė gera. Lietuvių ap

gyventa. Priežastis pardavimo: 
nėra kam dirbti. Vaikai nenori dirb 
Ii ant farmos, tėvai seni ir negali 
dirbti. Kas norite bargeno pajau
kite per telefoną arba ypatiškai at
važiuokite šiuo adresu:

AVM. THOMAS 
11361 S. Michigan Avė Chicago, III.

Tel. Pullman 759-------------------- ,------ -----------------
PARSIDUODA mūrinis namas ant 

“ >m»išt”, 2 melainkaip statytus, tuš- 
č as lotas šalę ir staldas dėl trijų 

j krnrvl”. Parsiduoda labai pigiai iš 
p’-iežasties išvažiavimo ant ukes. Par 
duosiu uigiaii neaų prckiuoia. U tuk 

i stantį Į’nokė'i. Kkusius ant lengvo iš 
inokėiimo. Namas pats išmoka. Sa
vininkų galima matyti vakarais ir 
nedėlioms (Urna po No. 3009 W. 53r<l 
SI., 1-mas Ulonas.

BARGENAI 
2ARSIDUODAI

2928 AV. 40th PI. naujas mūrinis 
3 pagyvenimų po 5 ruimus, namas 
su visomis' v'gadomis, ant lengvu 
išp’okčiiimi už .................... $6.300

10510 Edbrook Avė. 2 pagyvenimo 
puikus beismentas už .... $3,650

10443 So. State St., Naujas 2 Da
gy veniniu po 5 ruimus .... $3,67;) 

10510 Edbrooke avė., 2 pagyveni
mu. po 5 ruimus ................ $3,675

3812 So. Parnell avė., 3 pagyveni- 
•”u po 5 ruimns, puikus n ona1 

. . $3,600 
Namas r.u 

akro daržu, viena karvė.
už ................................

12511 So. AVallace si 
’»uikiu arti 
daug vištų ir visos tulšis, už $3,450

3009 AV. f“ * ‘ VT !‘.........“,“‘“
namas ant 2 lotų, dž .

Dulton 7 ruimų namils, barnč su 
2 akru daržu. 5c fčrai .... $2.17n

*;;28 — 13! h A Ve., Gary, lnd.._? 
agy veniniu namas už .... $2,25() 

134 So. 121h Avė. Mayyvood, ant 2 
'ot”, puikus namas už ......... $2,5a0

Meldžiu apžinrėti namų iš lauko. 
'•?t meldžiu neiti į vidų; kaip kada 
. endaunir.kai lankiai atlankomi 
'er bareenų medžiotojus uesinorė- 
huni buti perdaug Irubcliuojaini 

■ iekia už šluotos ir už tokią nelai
mę aš nebusiu ^saJumtis. Jeigu 
munas iš lauko paliks, tada su ma
nim sii'itarę u*’*' :me išžiūrėti vi 
lu kada aš s'kiu busiu.

Puikus automobilius parsiduoda 
’ž ca.sh arba ant išmainymo ant lo

jo.

53rd st. Naujas mūrinis
85,400

PARDAVIMUI šildvtojas pečius ir 
sit’arkstomas vežimėlis (go car!).' 
917 \Vest 35(h St., Chicago, III.

NORIU PIRKTI ūkę. Turiu išmo
kėtų namų ir ninigu; anl geros akės 
mainant galėčiau pridėti. Kas turi
te ūkę ant pardavimo, malonėkite

PARSIDUODA aptieka ir reika
lingus darbininkas, iš priež'’*,,'es li
gos, susi'okuojama orekė. Uždarbis 
i mėnesi $600—$700. rendos $30 į 
mene d. Krei' ki*As ’i'io adresu: .

Mr. Doniiniek (iiaczas, 
2359 ?o. I eavitt str. Chiiago, III 

Phone Canal 4916.

Simonas Žibąs,
327 AV. 2IIh si., Ch III.

PARDUODU dvieju kambarių na
minius rąkandus, I mėnesiai pirk
ias virimui ir kepimui asinis p**- 
čius. Galima kūrenti kietomis ir 
nrnkštomis anglimis. Parduosiu ir 
atskirai. 2-rai aukštas iš užpakalio.

loe. Katauskas,
916 AVest 181 h PI., CHICAGO

’vų'pyt BARC-FNAI!
PARSIDUODA 6 kambarių medi

nis namas. Randasi anl Lo\ve g;”, 
kaina lik $1,300.00. Inmokėti tik 

$300.00. likusius kaip remta.
PARSIDUODA 2 augšlų mūrinis 

narna', su augštu beismantu, 2 na
cy veniniai po 5 kambarius. Vidu
ry j i.š’aisy ta paeal naujos mados »- 
'■r*',imi':. P'mdasi ant l.owe gat. 
Prekė l’k $3800. Inmokėti $500, Ji- 
ki'^iuc hpin ’-enda.

PARSIDUODA 2 augšlų namas, 2 
pagyvenimai’ po 
iiiillnni '•inkom,

i kambarius. Su 
toilelais ir kitais 

P!o«i":s intaisynuds. Namas randa
si 3022 S. Emerald avė., Kaina $3200 

PARSIDUODA naujas 2 augštu 
ppirin’s namas su beismantu, 2 pa
gyvenimai po 6 kambarius, su elek
tra ir geso šviesa, su veidrodžiais 
'ienose Įmūryta, su puikiu bufetu,

TIKTAI ŠI MP.NESI
Už $55 nupirksi puikų tikros sku-

ros seklyčios setą, vartotų tiktai 30 n>aio|o florai; baltos maudynės, bei- 
dien”, vertas -175. Mes esame pn-1 skalby kla ir kili ' naujausi
versti taipgi pratuštinti daug kitų intaisymai. Neoraleiskite progos, 

‘ pamaty kitę šj namų.
' ’D" • PARSIDUODA naujas 3 lubų aug

učio mūrinis namas, su augštu bcis- 
r’Cnlu ir stogu. Su e’ektra ir '">-o 
švie a, baltom maudynėm ir kitais 

' naujos mados intaisvmais. Namas 
?., Kaina

‘•eklyčios setu vėliausios statės. 
Taiv'ti vienas ir fonografai 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
I ibe’ ♦' Būv'ls.

AVEST’ RS STORAGE CO.
2810 W. Harrison st.

Atdara nuo 0 rvto iki 9 vak. Nedė-■ . ..ndasi ant Emeraid \avlė 
įlomis nuo 10 iki 4 vai. $730(1

PARSIDUODA 50X125 pėdų du lo 
’ni ant Halsted gatvės, tarpe 32 ir 
'“I galviu. Gera vieta garadžiui, 
krauf"v<>i ar kitokiam bizniui. Pre
kė $6300.

Vi*d viršniinėti namai parsiduoda 
su mažu Įnešimu, ir lengvu išmokė- 
j imi Del platesniu paaiškinimų 
m?ld":'» kreipties dus

MICHAEL J. KIBĄS,

♦P'RDUODA naminiu*; rakandus, 
Atsi'aukite vvei’ai. Galite rasti na-
912 AVest H9th st Chicago

PARDAVIMUI didelės Vietrola 
mieros cabinet Phortbgraph, graji- į 
na visus rekordus, nebuvo vartota ! 
”ičr»*sį taiko. Grajina 3 arba I re- 1 
1 *'i'!'is vienu užsukimu.
8544 So. Green SI., Chicago, III

EXTRA 
*20<) dulniltų

BARGENAS.
springsu Phonogra- 

fas, graj'ifia visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. Tidpgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, į 

arba nlsk'rai, puikus seklyčios se
tas. valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo kambario setas, daveiiDorl, ■ 
aksomo divonai, rankomis piešti pa' 
veikslai ir lt. parduosiu už bile tei
singą pashdymų. Nepraleiskite šių 

barbeno
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

Tel. Yards 6891.

NEPAPRASTAS PIGUMAS!
Mn.-ijis mum namas 2 fialai no 

(i kambarius, 2 lotai, didel5 medžiai 
a’Tnk. Intaisylas pagal šių madų, 
narduoviii už pusę kainos ant lengvų 
•'mcki'iimų. Namo vieta: 46-ta ir 
So. Alba n y A ve.

Anų. Sahhikas, 
1111 So. (’alii’orrda avė. Chicago 

Tel. Mc Kinte v 5968.
. NAUJAS muro namas ant 42-ro 

Ple 'e. arti Kedz’c 2 f’atai no 
6 kambarius, ąžuolinis trimingas, 
parsiduos už $4600.00, cash $1600.00.

DIDELIS imn’n namas. 4 fialai poĮ PARSIDUOD A . , ( |lf........................................... . ......
I ’ o vienų pigiai. Kreipkitės nedė-' kambarius. 1873 \V. 22nd Place, 
Uioj. 2 lotai parsiduoda už $5300.

Auu. Saldukas, 
Ist front 4 U I So. California Avė

is. Baltas,
3044 So. Union Avė

5000 akrų žemės Wi s. (Ii Ižiausioj- 
’ietųviškoje kolonijoje, žemė der 
tingiausia visoje AVisconsino valsti
joje, arti miestu, mokyklų ir kata- 
’ikišku bažnyčių. Darbu yra užte
ktinai čiopai, vasaros laike jus ga
lite dirbti anl savo fanuos, o žie
mos laike fabrike, netoli nueit j fa
brikų. Nereikia daug pinigų turėt, 
•alima pradėt su mažu pinigu ir be 
jokio vargo. Žemė parsiduoda nuo 
’;1() iki $20 už akerį, ant lengvų iš- 
mokesčių.
United Land and Investment Co. 
117 N. Dearborn St., Chicago, III.

KARMOS
40 akrų farma arti Chicagos, ge

ra žemė, gražus 5 budinkai $2.250
72 akrai viena mylia nuo miesto 

AViseonsin, su budinkais .... $3,450
10 akrų Michigan. arti mokyklos 

T miesto, su budinkais .... $1,600
115 akru farma, puikus budinkai 

ir gyvuliai, arti Chicagos, pigiai. 
Del platesniu žinių kreipkitės pas

Chas. Z. Urnick, , 
Room 1328 220 So. State st.

Chicago, Hl.

40 akru žemės su budinkais, gy
vuliai ir tarmiškais įrankiais, ko
kių tik reikalinga prie farmos. Pre
ke $30()0, i mokėt $1500.

United Land & Inveslmenl Co. 
117 N. Dearborn SL, Chicago, III.

PARSIDUODA mūrinis namas ir 
užpakalyj lota^ir medinis namas. 

Remtos neša $40.00 Į mėnesį. Prie
žastis pardavimo, savininkas serga 
’r anleidžia miestą. Parduosiu už 
$4,400.

MIKE PEČIULIS.
916 AV. 181b Place, Ist floor front.

PARDUODU ant Bridgeporto na
mų šešių pagyvenimų su namu už
pakalyj, vienu pagyvenimu, abudu 
mūriniai, augšti beismantai; arba 
mainau ant mažesnio namo arba 
ant mažos farmos. Rendos neša 
$90.00 į mėnesį. Kaina $8300. At
sišaukite nedėliomis iki 11 vai. ry
to. Savininkas ant 3čią lubų iš už
pakalio, J. K.
3533 So. AVallace st Chicago

12() akru žemės AVis. su puikiais 
budinka’s ir visomis Tarmiškomis 
mašinerijomis, kokių lik reikalin
ga prie formos, 37 raguočių, 4 ark
liai. 6 kiaulės, 25 vištos, kaina 
$11000. Parduodam arba mainom 
ant miesto propertės.

United Land & Investment Co. 
117 N. Dearborn SL, Chicago, III.

$8400 vertės namų mainau anl 
grosernes. Atsišaukite pušku j 
Naujienų ofisų pažymėdami anl lai-

Chicago ško No. 7.

PARDAVIMUI 2 augšlų naujas 
paskučiausios mados murinis na
mas ir vieno augšto naujas medinis 
namas. Abejuose sankrovos prle- 
kv je. Parduosiu abu arba pavieniui 
pigiai. Naujoje lietuvių apgyven
toje npielinkėje. Pnsinudykile su 
savininku ant vietos.

LOUIS EREI., 
2659 AVest 43rd st., Chicngo

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Scottville, Michi- 

Uan kur yra Didžiausia Lietuvių 
Farmerių Kalonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras Farmas kad Apgyvendinuis jas 
lietuvius ūkininkais. Turime ant 
parudavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimu, Ukes gyvu
lius ir padarinęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
lai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
Ims linksma gy venti ant gražių gerų 
tikiu kur laukai ligos su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
iievų 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 ufces gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesnios žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Katalogo ir 
žemlapj Kolonijos Adresas.

A. Kiedis A Co. 
Peoplcs State Bank Building. 

Scottville, Mich.

SO akru žemės, 40 akru dirbamos, 
'ie budinki), didelis sodnas, arti e- 
žero. Prekė $1900. Ininoket $10().

United Land & Investment (’o.
117 N. Dearborn SI., (’hieago, III.

BAPGENAS, mukus 2 fialų an' 
gero loto, 5 ir 6 kambariai, randasi 
T>43 So. Union avė., kaina tiktai 
32600.

Taipgi 2 fialų, 6 ir 6 kambariai. 
'422 So. Union avė., kaina liktai 
Š2750.

Taipgi 2853 So. Union avė., 2 
lutai. 4 ir 4 kambariai, kaina tik
ai 2150.

FRNIS E. FEENEY.
03 AV. 31 st St.. • Chicago.

PARDUODU pigiai Riba mainau 
! namu, vienas ant 6 familijų, mil
inis, antras ant dviejų medinis. 
\as kokį norėsite Bridgenorto apie- 
inkėje. Mainysiu Į bučernę arba 
rosernę. arba ant kelių lotų, arba 
utoinobiliaiis. Prašau atsilankyti. 
risas priežastis patirsite ant vielos, 
l’as nieko nekainuos.-

Savininkas A. Jankauskas, 
1111 So. Richmond st., (’hieago 
Netoli Crane Co. Tel. MeKinley 2727

120 akru žemės, Mich., su budin
kais, gyvuliais ir visomis farmiško- 
uis mašinerijomis, kokių lik reika
lu */a prie farmos. Prekė $601)0. |- 

mokėt $3000.
United Land & Investment Co. 

117 N. Dearborn SL, Chicago, III.

PARDAVIMUI gera farma 7() ak* 
■u arba galima mainyti į namų. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Ari- 
šokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži viela priein
anti prie kelio, arti prie miesto — 
2 mylios. Galite atvažiuoti vakav 
rais nuo 6 ik’ 10 vai.

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

iš priekio

PARSIDUODA namas ir lotas la
bai pigiai. Atsišaukite
3340 So. Hoyne avė., (’hieago

133 akrai žemės. Mieli., su budin
kais ir visomis farmiškomis maši
nerijomis, 26 raguočiai, 4 arkliai. *1 
kiaulės, 45 vištos. Prekė $1050(1. Ga
lima išmainyt ant miesto propertės.

United Land & Investment Co.
117 N. Dearborn St., (’hieago, III.

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA farma AViseonsin 

arba išmainau ant namo (’hieagoie. 
10 akrų su budinkais ir su visomis 
mašinomis ir gyvuliais: 5 karvės_2 
veršiukai, 2 kumeles. 4 kiaules. 5() 
vištų. Parduodu labai pigiai. Atsi
šaukite šiuo adresu:

CLFMFNS MIKUTAITIS .... 
903 AV. 33rd St. Chicago, III.

Valandos nuo 6 iki 9 vakare

80 akru žemės su budinkais. 10 
akrų dobilu. 5 akrai rugiu, didelis 
sodnas, arti ežero. Prekė $2500. 
Inmokėf $200.

United I and & Investment Co. 
117 N. Dearborn St., Chicago, III.

15 AKRŲ
TURIU PARDUOTI pigiai 15 ak

rų puikūiusios trąšios iuodžemės, 
v«<ą išdirbta nrie Rock Island R. R. 
tiktai 22 mylios nuo Chicagos ir .50 
minutn ,nuo vid^rmiesčio. PUIKI 
viela vištų ir daržovių fannai. Par
duosiu šių niiikte žente tiktni uŽ- 
$190 akrą lengvais ny>nl*!siniais iš
mokėjimais. Pavasaris čia pat ir 

jums apsimokės pasiskubinti grei
tai. Del platesnių žinių ateikite ar-

1 ha rašykite Į
J. BENDICK,

166 N. 1 n Saite SL. Room 10. Tel. 
Main 2043. Residencė Tel. McKinlev 
4420.

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

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

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO.

and Shecl Metai VVorka 
2106 W, 241 h M Tel Canal 4KO2

NAMA1-ŽEMB

IS PRIEŽATIES kito užsiMnhno 
esu priverstas parduoti, parenda- 
voli arba paimti gerų darbininko į 
partnierius ant failuos, kuri randa
si 2 mylios nuo miestelio, kuriame 
randasi agurkų fabrikas, minint ir 
Šloras; ’/j mylios iki mokyklos. K) 
mylių ligi didelio miesto 18 mylių 
nuo ežero Michigan, kur iš Chica
gos galima greitai ir pigiai nuva
žiuoti. I'arma turi 40 akerių žemės,, 
kurioje viskas gerai auga ir geriau
si agurkai ir agurkų fabrikas duoda 
vis;) sėklų vėlini. Taigi geras dar
bininkas užsodinęs didesnę dalį a- 
gurkais gali uždirbti 3900 dolerius 
gryno pelno i ateinančius 5 mėne
sius. Ant farmos stovi 5 kambarių 
stuba ir kiti visi reikalingi budin- 
kai ir Įrankiai dėl žemės dirbimo. 
Prie mano biznio m;m buvo labai 
reikalingi pinigai. Tai bunka pas
kolino $1,009 ant los farmos, alc 
dar man y ra reikalinga $50(1. t aigi 
parduosiu farmą su visais įrankiais 
už 1.500 dol. $500 tuoj, o likusius 
’l)9() dol. į bankų po $200 į metus; 
arba parandavosiu 2 metu už $500, 
arba 5 melus už 1000 dol. Taigi kas 
turite $500, lai galite likti savinin
ku šios puikios fanuos. Mane ga- 
l’’e matyti ypatiškai pėlnvčioj, ap- 
ril 11, vakare nuo 7-tos ligi !) vai. 
vakare arba subatoje, april 12, ir 
nedėlioję, april 13, per visų dienų 
šiuo adrisu (Kas neturite $500 mel
džiu neklapatyli musų):

Smith,
219 So. Dearborn st.. Room 210 

Chicago, Hl.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

1.37 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, de) biznio ir namų. Vie
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 164.3^

SARA PATEK, PirminTnkė 
________;_/

AMERIKOS UKiU^H MohVkl.s
Moklhahia: aiigUSKos n Hrfuv 

*talbų. aritnief iko\ kny mvedy ''ės
lfnhg)'sil‘H<i\ I\ įtins uirkl u. « 

'eisiu, Suv. Aralstijų istorijos, aliel 
uos istorijos, geografijos, politiškom 
ekonomuos, pilietysiės. dailiarssv> 
tės.

Mokinuno valandos: nuo 8 ryte 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3( 
•»HW> ><> HhIsIPO M ’JtlU'HM“ 111

Aušros Mokykla.
Šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpn- 
raizo L’nivei silete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
k\ narna po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai* 
Musų sistema ir ypališkas mokini 

mas padarys jus žinovu į trunipk 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir siuvime 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš 
ką patyrimą kuomet jus mokysite*

Elektra varomos mašinos musų 
duvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti h 
nematyti musų mokyklų bite laiku— 
lienų ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
ą _ bile stailės arba dydžio, iš bi 

te madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. Kasnicka. Perdėtinis
H8 N. La Sfille gat., prieš City HaF 

Msiftaukit ant 4-fn antfstn

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SfiKLOS.

Ūkininkų Draugija «* pasirūpino 
pardavinėt geriausias, šviežiausias 
sėklas daržovių. Javų, šieno ir viso
kias sėklas kokios tik ūkininkams 
yra reikalingos, ir miestelėnams į 
daržus. Galima gaut pakeliais, sva
rais, bušeliais, ir maišais po 100 
svarų ar daugiau. Siusime į visas 
Suvienytas Valstijas. Aprašydami, 

pažymėkite, koikų sėklų i kokių že
mę, o mes pĮitarsim kiek ju reikės 
ir taip gi pas mus yra visokių for

mų ant pardavimo musų kaina.. 
Klausiant kainos įdėkite markę at. 
sakymui. Adresuokite:

‘ AMERIKOS ŪKININKAS 
P. O. Box 96, Bart Michigan

KAS nori’e apdrausti savo arba 
kitų gyvastį, malonėkite kreiptis 
pas mane, aš agentauju vienai iš 
tvirčiausių kompanijų Melronolitan 
Life Insurance (’o. Krcpkitės 

J. Laųcevičia,
4642 S. Marshfield. avė. Tel. Drover 
7110. Chicago, III.


