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No. 89

Vokiečiai šaukiami pasirašyti taiką
T

Vokietija turės užmokėti ma
žiausia $25,000,000,000

Paskui dar daugiau mokės

kokių Vokietija turės užmokėti 
bėgyje 50 melų. Suma laiko
ma paslaptyje bet laikraštis me
na, jog sutartoji suma yra 250,- 
000,000,000 frankų, j kurių įt i
na visi karės nuostoliai, taipjau 
pensijų kaštai. (Frankas vidu
tiniškai yra 20c).

Nustatymas visos sumos pa

vo nuolatiniame pavojuje, kuo
met lasis buvo kalėjime. Lede

ja^imus
liniukų, kuru-, sako jis, yra nu- 
dedami kokiame nors kalėjimo 
užkampyj." Jis belo užreiškia.

PRIEŠ SVETIMTAUČIUS

Uždraudė vesti susirinkimus 
svetimose kalbose.

senato bilių, kuriuo uždraudžia

Vokiečiai šaukiami į Versailles 
bal. 25 d. Neatiduos Saar

mąsi bendrų priemonių pagel-

25,000,000,000 fran-

čius
mus.

nius ar viešus susirinkimus sve
timose kalbose. Tečiaus įstaty
mai nepaliečia likėjiminių ar

Vokietijos valdžia atsisako paliuosuoti 
(ieorg Ledebour

mėnesiu.
I

VOKIETIJOS ATSTOVAI 
PAKVIESTI j TAIKOS 

TARYBAS.

r loriją nuo imperijos visuoti
no balsavimo budais."

True Iranslation filed with liit post- 
muslcr at Chinino, III. April 15, 19111 
as r<<|iiire<t hy Ihe act of Ori. G, 1917
VOKIETIJA TURĖSIANTI UŽ

MOKĖTI $60,000,000,000.

True Iranslation ffled with Ihe post- 
master ai Chicago, III, April 15, 1919 
as reępiired by Ihe acl of Del. (>, 1917

RUSIJA IR TALKININKAI 
VEDA TARYBAS.

žiavimų ar šiaip draugijų.

Deuts-

veikimų, leidžiant veikti lik vi
sokio plauko kunigams.

Susirinks Versailles bal. 25
Taika arti, sako Wilsona^

d m

PARYŽIUS, bal. 1 I. — Pre
zidento \Vilsono pranešimas už

ue Irandidlon fileil xvilh Ihe posl- 
asliT ai (’.hieago, III. April 15, 1910 
re(|uire<l by Ine act of Oet. 6, 1917

OKIETIJA TUOJ TURĖS Už-
OKĖTI $25,000,000,000 PINI

GAIS IR BONDSAIS.

LONDONAS, bal. 1 I. — Ti- 
mse šiandie sako, kad Vakietija 
viso turėsianti užmokėti $60,- 
(^M),OOO,Oę() baudžiamojo atly
ginimo per 50 metų laiko.

ir 'Trockio pasiuntiniai įvažia
vo iš Maskvos kad pasilikus su 
talkininkų
niais pirmoj pusiau oficialėj 
konferencijoj. Žinia priimama 
čia su didęliu atsargumu.

DEBSAS JAU KALĖJIME

j valstybių pasiunti-' .. VVHEELING, W. Va., bal. 14.
Sočia I .tų vadovas Eugene 

V. Debs, nuteistas 10 metų ka
torgos Moundsville, W. Va. ko

klausimai yra taip arti pilno iš
rišimo, kad jie bus greitai ir ga
lutinai padaryti.

Tas pranešimas užviriamas 
oficialiame buk line.,' kuris pri-

PARYŽIUS, bal. II.

tentai lapo pakviesti susirinkti 
Versailles balandžio 25 d.

Prezidenlas tikisi, kad klau

Adriatikų, bus greitai išrišti. 
Adriatiko klausimui bus duota 
pirmenybė prieš kitus klausi
mus.

Dalykai jialiečiantįs vien su
tartį su Vokietija, sako praneši
mas, bus tuo pašalinti ir 
pačiu laiku kiti liks pilnai 
formuluoti.

tuo 
su-

Nustatė atlyginimus.

niy markių ($25.600,000,000) 
yra suma, kuria Vokietija turės 
užmokėti talkininkų ir susivie
nijusioms valdžioms už pragai-

ke karės, pridėjus dar kitus mi- 
liardus, kurie bus nuspręsti spe- 
cialės komisijos, kurioj ir Vo
kietija bus atstovaujama.

Mokėjimas 190,000,000,000

padalintas į tris sumas, 
mai:

irma, 20.000,000,(HM) mar-
($5,L00,000,0(( 1) turi būti

Antra, 10,000,000,000 markiu 
($10,000,(100,000) — laike 30 
im tų, pradedant 1921 metais.

Trečia, 40,(MM),000,000 mar
kių, kada komisija nutars kaip

True translalion filed with the post- 
mastei’ at ('hieago, III. April 15, 1919 
as rc<|uired by llįe act of Oet. 6, 1917

VOKIETIJA NEATIDUOS 
SAAR.

BERLINAS, bal. 14. - Berli- 
no žinių agentūra sakosi spren
džianti iš tikrų žinių, kad Vo-

sprendusi

li

g'
n i

įmokėti $5,900,000,0(8) pini

is prieš gegužės 1 d., 1921 m. 
taipgi turi tuojaus išleisti tal- 

k ninku ir susivrenijusioms val
džioms $2O,OOO„O0O,t)OO nuo-

Truc Tanslnlion filed v iln Ihe pnst- 
inaslcr at (’.hica'fo, III. April 15. 19>’> 
as rc(|iiired by the acl of Oet. 6,1917

Vokietijoje
BERN. bal. 12. Karės mi- 

nisleris Noske grasino, pasiųsti

$240 Už PERVEŽIMĄ ORLAI
VIU Iš ANGLIJOS I AMERIKĄ.

LONDONAS, bal. 1 t. — Pall 
Mali Gazette sako, kai Vickers,

ti savo bausmę. Jam duota 
klerko darbas.

Kada Debsas stovėjo ant ka
lėjimo slenkščio, jis pasakė:

žintines per Atlantikų dideliais 
orlaiviais.

kus imama po $240, o krasa bus

gančiu revoliucionierių, su ma
no
dvasia nenusilpninta, mano sie-

nenulenkta, mano

Nuošimčiai ant tų bondsų iki 
1926 m. bus 2 ar ^f/(, o po tai 
d enai bus 5%, 
p leno.

Bondsai bus

su lig dabartinio

išmokami dab
inėtų. Jie gai

li it bus laikomi kontrolėje tal
kininkų ir susivienijusių vaisty

Situacija Muniche vis dar ne
aiški. Žinios apie nuvertimų so
vietų valdžios nėra patvirtintos.

Sovietų respublika, sakoma 
esanti paskelbta Bruns\vicke.

Pirmieji orlaiviai turės 1,200-

ir 1,000 arklių spėkos motorus, 
Vėliau bus pabudavoti dar di-

Truc translation filed witb Ihe post- 
inasfey at (’hieago, III. April 15, 1919 
as reųuired hy Ihe act of Oet. 6, 1917

Pogromščikai
LENKAI UŽPUOLĖ ŽYDŲ 

SUSIRINKIMĄ.

Komunistų valdžios Ruhr T» ne lianslntlon filed \vitb. Ihe posl-
Sušaudė 23 žydus.

k id jie nebus pardavinėjami to
kioj kiekybėj, kad nupuldžius

Tikroji suma išleidžiamų 
Ijpndsi’ bus nuspręsta vėliau su
lig pinigų, kokiais jie turės bū
ti atmokami. Jei pinigai bus 
markės, suma bus didt-snė tie
du $20,000,(100,000, sulig mai-

abrlna nominale suma.
Tos dvi sumos $5.000,000.-

J
I VI > 1 AUIIIUO H

(M) pinigais ir $20,000,090,(8M)
Tondsais nėra ta suma, kurių

\ ra minimum.

turi prisjimtji ant

Ins sumas už padarytus nuosto
lius, kas bus nuspręsta inaišy-

sivienijusių valdžių ir Vokieti-

' ’rue liansbdion filed with Ihe post- 
mas’cr at Chica to. III. April 15, 1919 
ąs reąuired by the acl of Oet. 6, 1917 
VOKIETIJA TURĖS UŽMOKĖ

TI 250,000,000,000 FRANKŲ.

.PARYŽIUS, bal. U. — Pasak 
Echo de Paris, susijudintas pa
sekmėmis tarpinių rinkimų 
IhiO’e, Anglijos prem. Lloyd

kyli svarstyti kos sutartj.
iteities priklau- Vieton mokėjimo 25,000.000,-

somybę Saar teritorijos.
Valdžia "greitai atmes kokį- 

nors pasiulimų atplėšti Saar tc-
airiuos nustatys komisija, tapo 
nitarta tuojaus nustatyti sumų,

strikte išvengta tik buvime ta-, in.,stcr at Chicago, III. April 15, 191Į) 
įMe distrikte didelio skaičiaus ;| 
valdžios kareivių.

is reųuired hy Ihe acl of Oi t. (>, 1917
Japonai areštavo 4 amerikiečius

joj. Duobkasiai prisidėjo prie j 
streiko ir per dvi dieni Sletline 
ir Wiede nebuvo laidotuvių.

’Nauji bolševikų bandymai

giškiems tikslams Kauno-Kara-

Pasirodymas jūreivių mies
tuose šiaurinėj Vokietijoj skai
tomas yra blogų lemiančiu žen
klu.

munistais.

smarkiai

STOCKHOLM, bal. 14. — Žy
dų presus biurui pranešama

ir apie 70 žmonių liko arešluo- Truc Iranslation filed with Ihe post- 
iiiaster al C.liicago, III. April 15, 1919 

i cųiiired by Ihe acl of Oet. ii, 1917

Lietuvai reikia 
kapitalo

Jie buvo nuvesti j turgavie-

ša ūdytas.

True Iranslation filed venh Ihe post- 
masler al ('.hieago, III. April 15, 1919 j 
as recpiircd hy the act of Oet. 6,1917

ISPANIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO. NEW YORK, bal. 13. — Lie- 

tuv’OK Atstatymo I 11-< i-ve 

vo kablegramą iš Karužos (Eu-MADRID, bal.
Romannones Ispanijos kabino-i ropoj(.). iš tos kablegramos al-
tas rezignavo.

Truc Iranslation filed with Ihe posl- 
master at ('.hieago, III. April 15, 1919 
as retjuired by Ihe acl of Oet. G, 1917

Užginčija apie Serbijos 
revoliucijų.

LONDONAS, bal. 11. — Ser
bijos valdininkai Londone už- 
reiške, kad nėra liesos žiniose

bijoj. Paskutinės oficialės ži
nios iš Serbijos nepraneša jo-

I SAN FRANCISCO, bal.' 14. — 

Generalis manažeris Korėjos 
nacionales associacijos kun. Da- 
vid Lee gavo žinių, kad 4 ameri
kiečiai misionieriai lapo japo
nų. areštuoti Seoul, Korėjoj, sų-

True Iranslation filed with Ihe posl- 
master at ('.hieago. III. April 15, 1919 
as requircd by Ihe act of Oet. G, 1917

LEDEBOUR NEBUS PA- 
LIUOSUOTAS.

Ledebour kaltina, Jkad sparta
kai yra kankinami kalėjimuose.

BERLINAS, bal. 1 L

ta, kad Georg Leedbour, kuris

ir kurio paliuosavimo reikalavo 
kovo 30 komunistų darbininkų 
taryba, nebus paliuosuotas.

Nepriklausomųjų socialistų 
laikraščiai išspausdino Ledebo-

13 M. MERGAITĖ UŽMUŠĖ .
SAVO PATĖVĮ.

10 metų būdama nušovė 
sr.vo tėvų.

Ursulė Broderick, 13 metų, šį
ryt dviem šūviais nušovė savo 
patėvį Joseph F. Woodlock. Ji

ji besigindama jį nušovė; belo 
jis buvęs girtuoklis. 1916 m. ta 
pati mergaitė nušovė savo tė
vų, kada tasis mušė molinų. 
'Teismas jų tada išteisino.

9 UKRAINIEČIAI AREŠTUOTI.

sižinoinc, kad musų politinė ak
cija Europoj yra gerai organi
zuota. Lietuvos atstovai Stock- 
holme (Švedijoj, Londone (An
glijoj). Paryžiuje (Francijoj) 
ir Kopenhagene (Danijoj) vei
kia bendrai, kiek lik spėkų tu
rėdami. Lietuvos |ne])rijklauso- 
mybės pripažinimo laukiama 
kas dieną. Finansiškai Lietuvai 
padeda Anglija. Taipjau daug

monei organizuoti. Atstatymo 
Bendrovė kviečia visus lietu

vius ir laikraščius bendrai mums 
Tinę lr.msl.lion filed eiti, ihe P"sl- ,l,l,sM <lttrbe
inaster at Chicago, III. April 15. 1919 . .
as re<|iiired by Ihe act of Oel. 6,1917 j Dabar mes turime apie du 

PARYŽIUS NERIMAUJA. I tuksiančių dolerių. Iki lie
pos pirmos dienos reikia turėt

PARYŽIUS, bal. 14. — Prisi- mažių-mažiausia penki šimtai

neramumų kaslink kokiu bttdtt »•' finansuoti pramonės ir 
ta darbininku diena bus čia šve-1 P’1 hl)os dalykus kaip (i«i t.iip
nčiama.

Niekurie laikraščių tikisi, kad V. K. Račkauskas, Sek r.

buržuazinei valdžiai.

GRĄSINA STREIKU.

NEVV YORK, bal. 14. Uni
jos vadovai sako, kad Brooklyn 
Rapid Transit Raihvay Co. gal-

• Truc translation filed xvith Ihe post-
i mastei' at ('hieago, III. April 15, 1919
1 as reųuired by Ihe acl of Oet. 6, 1917

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI
PRIĖMĖ VALDŽIOS

PLENĄ.

IClOJICtO UUMV-''

išdnlinimo Amerikos fondų »'.)« ir •oiinu nlsissikys tarties

LONDONAS, bal. I I. Ang
liakasių balsavimas apie Slick- 
ney komisijos raportų kaslink

nukentėjusiu nuo žydų SH aP*c j°s reikalavimus < jjs priimtas valdžios, tapo už-

Zuckermann kaslink žydų sker-

tas žvdu laikraščiuose Varšavo-

sako, to,

mui maisto skurstantiems žy-

sistemą. sianakl Dus naisuoja-Į nios pritarimų priėmimui, (la
ma apie streikų, kuris prasidės, -į, Įtinąs balsavimas pasidalino 

šiaip: už priėmimų 199,000 bal
sų; prieš priėmimų 69,190 bal
sų.si’. LOUIS, bal. 1 1. - Evert 

Grimes, 14 m. liko užmuštas, 5 
žmonės sunkiai sužeisti ir keli

kada lieut. G. Bessler valdomas

krito.

l'i’iir Iranslation filed with ♦ !»<* po«!- 
masler ai ('.hieago, III. April 15, 1919 
as r«'(|iiircd by Ihe acl nf Oet. G. 1917
BOLŠEVIKAI DRAFTAVO VI

SUS RYGOS PILIEČIUS.

miteto tapo sušaukia bal. 5 d.
, . . , True hnn«L»,ion filed \vnh Ihe posL

Susirinkimo vieta tapo ap- ni.,S(el. at chicago, III. April 15, 1919 
supta lenkų kareivių ir visi ten as roųuired hy the acl of Oet. (i, 1917 
buvę liko areštuoti, nuvesti į 
turgavietę ir sušaudyti. Zucker
mann tada parašė nariams Len
kijos seimo,' reikalaudamas įsi
maišymo ir Lenkijos kabnetas 
prižadėjo ištirti.

GENERALIS STREIKAS AT
SAKYMAS Į KARĖS 

STOVĮ.

Pasak Liepojaus žinios į lat
vių presos biurų, visi vyrai gy
ventojai Rygoje, nuo 18 iki 38 
m. amžiaus tapo bolševikų mo
bilizuoti. Bolševikai taipgi esą

LIMfEIUCK, Airija, bal. 1 1.

pamačius save esant generalio RASINĖS RIAUŠĖS.

Pinske žmonių. Didžiuma jų

ei jos.

Kajtino ^bolševikus.

(Žjinia iš Varšuvos datuota,
HAMMON'D, Ind., bal. 14.

Pereitų vakarų Indiana Harbor 
lapo areštuoti 9 ukrainiečiai, 
kada policija išardė viešų susi
rinkimų. Jų nepaleidžiama nė (Lenkų kariniai viršininkai pa-

ko sušaudyti Pinske bal. 5 d.

jų protestui prieš karės stovį, 7 žmonės užmušti riaušėse.

nisterio Hęine, kaltinančių jį
nedorame elgimąsi su sparta- tvirtina, kad areštuotieji agita- 
kais kaliniais Moabit kalėjime, vo už balševizmų, bet gi patįs

Jis užreiškia, kad jis pats kas- areštuotieji sako, kad jie kelbė-

sakosi suprantą net 10 kalbų, tuo laiku buvo Pinske dėl Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus, kad 
tapo susekta, jog 200 bolševikų 
suokalbiavo saloje Pinsko prie
miesty]. Namas tapo apsuptas

kariniame distrikte.
Gazas ir elektra liko atkirsti 

j 2 vai. nakties, ir nė dirbtuvės, 
ne sankrovos neatsidarė šian
die; net aptiekos ir tos stovi už
darytos. Maisto neprivežama į 
miestų, kadangi ūkininkai atsi
sako išsiimti karinius leidimus 
įėjimui į Limerick.

Pranešama, kad geležinkelių 
darbininkai davė persergėjimą, 
kad jie streikuos už 48 yaalndų, 
jei karės stovis nebus nuimtas.

MILLEĮN, Ga., bal. 11. —
Buekbead Choreli miestelyj va-

kuriose du policistai ir 4 neg
rai liko užmušti, o vienas neg
ras nulinčiuolas. 7 negrų na
mai ir bažnyčia sudeginti. Riau
šės dar neužsibaigė.

ORAS.
Lietus šiandie; ryto galbūt 

lietus, paskui giedra; nedidele 
permaina temperatūroj.
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True Iranslątion filrd \\ith Ihe post* 
mastei* at (’liie.aMo, III, April 15, 1919 
as reųuii'cd by Ine acl of Ovt, (J, 1917

grupes galva yra Eng. Bouw-

Pasaulio Darbininku 
Judėjimas.

(Žinion International Labor 
News Service)

num, kraštutinis radikalus, ku
ris palaiko artimus ryšius su so- ’ 
vietų vadovam Maskvoj ir Spar
takais Vokietijoj.

Pagelba grįžtantiems 
kareiviams.

DVASIŠKA MISIJA
RENGIA L. L. F. 12 KUOPA 

SEREDOJE, BALANDŽIO 16 D.
MILDOS SVET., 3142 So. Halsted Street

Kalbės kun. M. X. Mockus apie velykinės išpažinties reik
šmę ir kitus “švento" tikėjimo reikalus.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga padengimui lėšų 15c.
Visus kviečiame skaitlingai atsilankyti i šias svarbias 

nrakalbas. —KOMITETAS.

ANGLIJA.

Londonas. įdomiame strai
psnyje, užvardintame “Blood

ti. E. Slocombe laikraštyje He
ra k i už kovo 15 d. praneša Kn-

——

STAR & GARTEH
MADISON PRIE HALSTED STREET

FOLLIES of Ihe DAY Kainos 25c. iki 75c.

Ką-tik išėjo iš spaudos

“KUNIGAS MACOCHAS”
4-rių aktų ir 6-šių atidengimų tragedija. Knygutė 

35-kių puslapių, kaina 30c.
AGENTAMS duoda gerą nuošimtį.

Reikalaudami knygučių kreipkitės šiuo adresu:

liausius suradimus. Jo straips
nio branduolys yra dviejuose 
įžengiamuose paragrafuose:

“Yra galimas daiktas, kad 
pramoninė Anglijos istorija bus 
permainyta ant visados dėl ang
lies komisijos suradimų. Ko
kios nedorybės nebuvo daromos 
pelno vardu kalnakasystės pra
monėje karės melu ir pirma 
jos, nėra numylimi, kad jos sek
sis daryti be nubaudimo tolinus. 
Mes dabar žinome kokia gyvas
ties ir darbo kaina yra išgauna-

1915 So. Halsted St Chicago, III.

syklų savininkai įdėjo savo pi
nigus, tai kalnakasiai įdeda sa
vo gyvastis. Per apskritus me
tus kasdien yra užmušamu trįs 
darbininkai kasykolse. Treč-

Amsterdam. Kareiviai grįž
tantieji civiliu gyvenimui! yra 
aprūpinami sekamai: Aplei
džiant tarnystę valdžia suteikia 
kiekvienam kareiviui vieną po
rų naujų čeverykų, ir vieną ei
lę naujų apatinių drabužių. Al
ga už 60 dienų užmokama tiems 
kareiviams, kuriems reikia už
laikyti kili. Jei reikalas yra, 
kareiviams yra sugrąžinama lė
šos pasidariusios perkrausiant 
jų šeimynas ir naminius daik
tus į pradinius namus.

Boto, finansinė parama turi 
būtiduodama mažesniųjų ama- 
tninkų klesos nariams, kad pa
gelbėjus jiems perėjimo laiku,1 
per tą pačią Šalies Pašelpos ko- ( 
misiją; valdžia duoda reikalin
gus pinigus. Valdžia raginu 
darbdavius priimti kareivius at
gal pilna mokestimi. Kur las 
finansiniai negalima, tai samdi
ninkas gauna finansinę para
mų iš Šalies Pašelpinio Komite-' 
to, jei darbdavio paduoda prašy-1 
mą kareiviui.

Puiki Stailė ir Ypatybė Audimų
Nepaprastas įvairumas šiame išpardavime

VELYKOMS SIUTAI, APSIAUTALAI IR DOLMAN KAUTAI.

500 Naują Pavasarinių Siutų 
šie stailiški siutai padaryti 
iš vyriškos serge ir vilno
no poplino, kvolduotų ir 
plačių kautų. Turi puošnų 
ilgų siaurų sijonų, taipgi 
siauras rankoves ir siaurus 
pečius. Kiekvienas siutas 
pamuštas šilku. Specialis 
pasiulijimas šiam išparda
vimui po 

$19.75IR

moterims ir merginoms 
specialiai po $19.75 ir $25.00

Nauji Bolių a n Kautai.
šis populoris Dolinan Van
tas yra puikus ir praktiš
kas, padarytas puikios iš
vaizdos su vėliausios rųšies 
kalniečiu. Materija yra vė
lom*. serge arba gabardine 
įvairių pageidaujamų pa
vasarinių spalvų, per visų 
pamušta geros ypatybės šil
ku. Specialiai apkainuo’a 
lik šiam išpardavimui.

$35=
Kiti po $59.75 iki $125.00 i s 

Poiret Tsviils ir Duvetyn.

Tikras prirodymas šie vaikų nauji Velykoms siutai ir suknės .
Nauji pavasariniai siutai vaikams

-

Hoffman Prirengiamoji Mokykla
ma sunkiau, ar lengviau 
im tas. Visose anglyse, k 
im s deginame yra kraujas.

Imi trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir įmi

kite ir pasikalbėkite su musų mokiniais lietuviais, kurie viską

giaus negu istorija. Joje yra 
įdomi drama, visa tragedinė 
drama milijono žmonių, kurie

te p-no J. Laukio mokinasi lietuvių kalbos ir literatūros.
Ateikite pasikalbėti su prof. Hoffman, musų jpriiicipalu. Jis 

jums pagelbės jūsų moksle.
1537 Norlh Bobey St., (Arli Mihvaukee Avė.)

veninio uždaryti nuo saulės 
šviesos daugiau negu vienoje 
vienoje prasmėje, lai yra dra

a

riaus ir musų laimėli mes jį ra
dome Roberto Smillie’o asme
nyje.“

Bobert Smiltie, Angliakasiu

Siuntėjai priešinasi juodam 
sąrašui.

Amsterdam. — Tarp bollan- 
dų yra jaučiamas gana didelis 
nepasiganėdinimas anglų juo
duoju sąrašu, kuris karei pasi
baigus ne lik nėra panaikintas, 
bet dar padidintas keliais nau-‘ 
jais vardais. Kadangi kelios! 
firmos yra j uodą jame, sąraše, 
lai Anglijos ir Suv. Valstijų val
džios neleidžia jų laivams krau
li prekes Anglijos ir Amerikos 
uostuose, ar imti anglis kokioj 
nors anglių stotyje kontroliuo-
jamoje šitų šalių,, Taigi ačių

SUKNIAS

šimtid pasirinkimui visu sezono vėliau
sių modelių ir spalvų, rudų, olivinių, mė
lynų, pilkų chevioLs, suktų vilnonių ir 
puil ii.i maišytų, materijos pačios tvirčiau
sius, kurios išlaikys ilgi) dėvėjimų. Kick- 

ienas siutas su trumpom kelinaitėm, pa
ti; los su diržu ir laikrodėliui kišenių, 
siūlai kilų parduodami po $10, niu- $"7.95 
sų kaina ............................................. ■

LAIKAS SIŪLO VAIKŲ PUOŠ
NIAS PAVASARINES

Vaikų puošnios naujos pavasarinės suk- 
nės, puikių įvairių sudėtinių stailių, pla
čiu diržu ir su kišeninis. Kalniečiai Iš
siuvinėti papuošalo apsiūta. Kalnieriai 
rausvo, Šviesiai geltono ir rusvo. Amžiui 
nuo H iki 14 metų. Specialiai ap- $Q.'J5 
kainuota tik šiam išpardavimui ”

I ll« III. *——■............■III. III— .III. II .1 » I  ......................

Vaikams marškiniai ir bluzės.
Vaikams bluzės naujų puikių pclrenų, 

taipgi paprastų lygių, su arba atskirtu 
kalnicriu, mieros nuo 6 iki Ui me

tų, jūsų pasirinkimas po

Vaikų balti marškiniai ir( bluzės dirnm- 

voniai, arba paprasti arba kvoldaoti ma
rškiniai ir bhizelūs, visu mietų, gru. *’

SLSO

l TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

įspūdį į p. Slocombe:
“Kuomet jis kalba, lai tartum

Sutaisė L. De Marasse 
Verte V. A. Juristas.

Naudinga knygelė ypatingai norintiems tu- 
sipažinli su įvairiomis Icgališkor.iis teisė-
nūs. Iii pusi

1______ _

gyventi, o žmonės turi.

džianlj darbą požemio tamsoje 
tų žmonių, kurie kvėpuoja ūž

Piklumas kįla tau gerklėj nuo 
baisių neprašalinlų pavojų ir 
neatmokėto atlyginimo gėdos. 
Jis tvirtai laikosi ne augštų 
algų pelno ar nuostolio, tik* kė

ašmenįs. Jis neprašo susimy- 
lėjimo ir nerodo jo. Tur būt 
jis visuomet turi po savo akių

lygų išmintingumo, ar neišmin
tingumo, lik nusidėjimo nenu- 
silvidimu joms. Jis nesiginči
ja; jis užreiškia ir kiekvienasKAINA 50 CENTŲ.

Su prisiuntimu
“NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Pagal Instatymus
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Street, Chicago, 111.

i

“AUDĖJAI”
Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai. z

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
“N A U J I E N O S”

1739 So. Halsted Street ChicagO, 111.

gubai <li<lesnizncgu prieš

nuo (ono.

HOLANDIJA.
Komunistu judėjimas.

RCTETERDAM. Keturiems 
atviriems bolševikams esant ša
lies parlamente ir komunistų 
komitetams suorganizuotiems 
mažne kiekviename llollandijos

kileehhiko” Davido Wynkoopo 
pagrūmojimas, kad luojaus bus 
paskelbtas visuotinas streikas,

džiais. I’rįs didžiausios emali
nių unijislų grupės Hollandijoj 
veikia išvieno su keturiais atsto
vais. šitos grupės yra susirišę 
su Šalies Darbininkų Sekrctori-

Lansink. Lansii/k veikia išvie
no su Wynkoopu ir rengia dar
bininkų demonstracijas kur tik 
\Vynkoop nori. Komunistų

tapt apie 35 laivai, išnešu apie 
102,000 tonų talpos yra laikomi 
dykais, kuomet pasaulis šitaip 
baisiai reikalauja laivų.

Kunigija bando suturėti 
Socializmo vilni.

Haga. — Kaij) baisus yra te
besamai tvarkai smarkus besi- 
plėtojimas socializmo, matyt iš 
to, kad llollandijos katalikų 
vyskupai išleido bendrą aplink
raštį, kur prašoma visu katali
kų nebūti socialistų organizaci
jos nariais, neduoti jai para
mos, neskaityti socialistu laik- 
raščių nepriimti socialistų mo
kinimų. Laiške sakoma, kad 
lici, kurie yra socialistais, ar 

kurie paremia socialistų 
mokslų, Turi išsižadėti būti 
bažnyčios nariais, o tie kurie 
nesiliauja skaitę socialistų rai
tus, neturi gauti šventų sakra
mentų.

SUV. VALSTIJOS
Stabdys straikus įstatymu.

Olympia, Wasb. Projektas 
Wasbinglono legislatnrai paro
do naują karbą užsispyrime
stabdyti straikus su įstatymo 
pagalba. Jis sako, kad jokks 
straikus neprivalo būti šaukia
mas iki paliestosios organizaci
jos nenubalsuos po pri: žiūra 
viešų rinkiminių viršininkų už 
trijų dešimtų dienų po davimui 
žinios.

Darbdaviui nėra draudžiama 
uždaryti savo dirbtuvę dėl ko
kios nebūk priežn >l!?s, be! jei 
jo darbinii.kai sustoja dirbę 
tam, kad prisivertus išpildyti 
reikalavimus, lai darbdaviui su 
lig paduotuoju projektu yra 
duodama trisdešimts dienų lai
ko ir viešieji viršininkai kont
roliavimui rinkimų pirma prgu 
darbininkai nutars mesti darbą.

Seattles darbininkai priima 
Vieną Didžiąją Uniją.

Seattle. —
plctias sujungti

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSIEIGTAS AMERIKOJE 1836 METAI?

Sustokite!
žiūrėkite!

Skaitykite! i

I .‘I

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.
rrMONIŲ flpšviętai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ“ su ilius- 

truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY • 

v*.... ' '' r- ....... .. .... ------------- L

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

n i jas, užsiimančias toj pačioj 
pramonėj buvo priimtus Seatt- 
lės Darbo Tarybos, kurios jis y- 
’*a raštininku. Sulig šituo pie
nu visi Amerikos geležies dirbė
jai bus surinkti į vienų-didžių- 
ją uniją apimančią Visų metalų 
pramonę. Lokalai bus palikti 
taip* kaip ir dabar, bet 'tarptau
tinių skaitlius bus sumažintas 
iki 12, šitaipos: pasilinksmini
mo amalai, statymo amalai, 
drabužių ir audimo amatas, 
virimo ir maksftų sutaisymo a- 
malai, jūreivystės ir transporto 
darbininkai, metalų darbinin
kai, kasyklų darbininkai, pačio 
ir fcderales raštinės samd'initu 
kai, spaudimo amatai, gelžkc-
liu darbininkai, telefono ir tele- *■ *
grafo larbininkai, ir miškų dar-

James’o Duncano H.ininkai. . \ tarptautines u-

MOUNT CLEMENS
CHICAGOJE

Jei jus .sirgdamas gulite lo
voje pašaukite mus Lawmla- 
Je 839 ir mes prisiusime į jū
sų namus gydytojų

Rcumatiz, nervų ligos, pilvo, 
inkstų ii* shroniškos ir kraujo 
ligos gydoma musu Massage 
Institute .su kiekvienu nauju 
elektros varloimu ir medika- 
lių išradimu po gydytojų prie
žiūra. Pašaukite mus ir mes 
duosime jums ligonių vardus, 
kūrins mes pasekmingai isgy- 
dėme. '

Mes imame gydymui ligonius 
i namus..
1234 Independente Boulcvard.

'l'el. Lawndale 839.

Milda Teatras
Vodevilius ir paVeikslai 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj „ 

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

1c ir 2c kariškos mokestįs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVflS

Pasinaudokite ’ 
šiuo stebėtinu 
Velykiniu pa- 
siuiijimu. Mes 
duosime dykai 
10 ant abiejų 

pusių 12 colių 
Columbia rek
ordų su kiekvie 
na musų kalba
mųjų mašinų, 
perkamų prieš 
Velykas. Mes 
turime skyrių 

augštos rųšies kalbamųjų mašinų 
raudonmedžio ir nužibinto ąžuo
lo. Ateikite išankslo ir pasirinki-] 
te. Lengvi išmokėjimai, visiems j 
taip žemi, kaip $1.00 į savaitę, 

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

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

CHICAGO.

j , 
w J

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupliksi labai gražu $200.00 vcrlžs 
Phonogral;). pasilikusi sankrovo
je, šilą mašina beveik nauja, prie 

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

phonografų, kuriuos 
mes .parduosime už 
bile pasiūlytų kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$(>50 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kurį mes parduosime už $325. 
11*1 GYVENATE UŽMIESTY!, MES 
PBISIŲSIME, C. O. J). LEIDŽIAME 
APŽICBr.'l’L ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite luojaus. 
PBIS1UNČIAME Už DYKA.

\YESI ERN STORAGE HOUSE 
2810 W. Hnrrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Ncdė- 

liomis nuo 10 iki 4

Vyrišky Drapanų Darganai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda no 
$15 ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasiHnklinas k»lliu pa
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
vorkotal, vertės nuo S25 iki «85, da 
bar $5 ir nugščiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.41). Vaikinams siutai 
nuo $3.00 Iki 7.50

Atdara kasdieną, nrdfliomin ir va 
karais.

R. GtlRDON
1411 8 Halsted sU CMeac*. Hį

5*7
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j KORESPONDENCIJOS j

LENKIJON

Estoniją
Lenkiją
Galiciją

Austriją
din

DETROIT, MICII

ŽODYNAS
MKSIROFF,

SVEIKATA

no

JONAS F. SMULSKI, Prcz 
W. H. SCHMIDT, Vice-Prez

(Apart sekančių pavietų: Bialsko ir Vladi
vostoko, Siedleckos gubernijos ir pavietų 
Bilgoraiskio, Chelmo, Hrubiešovo, Krasno- 
stavskio, Tczr.ašovskio ir Zamoiskio, Liu- 
bielskos gubernijos).

BANKAS ATDARAS: 
Kasdiena iki 4:30 po pietų. 
Utarninkais iki 8-tos vakare 
Subatomis iki 9-tos vakaro.

JONAS A. PREBIS, Vice-Prez.
T. M. HELINSKI, Kasierius

L. D. K. Keis-
Draugyste su-

K aibėj o drg.
Publikos buvo

Nūrth-Western Irusi & Savings Bank
1201 Milwaukee A v., Kampas Division St. “Baltas Namas”

Bellc-
• prie 
krau- 

padnro ii 
apvagiu

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver-

(Į vakarus nuo Upės San).
(Apart Vengrijos, Transilvanijos ir Buko
vinos). Užtat pažymime, jog pinigai išmo
kami Carnilijoj (Kraina), Carinthia (Ka- 
erthen, vokiška dalis Tyrolio, Augštoji Au
strija, Žemoji Austrija, Salbzdurg, Silesia 
(Schiesien), Slansk ir Styriu (Steiermark) 
gali būti pasiųsti.

True translation filed with Ino post- 
maslcr at Chicago, III. April 15, 1919 
as rcųuired Ir, the art of (M. (>,1917
DARBININKAI ir SAVININKAI

Čionai susitverė L. S. J. Ly
tos kuopa. Nors jau praslin
ko kelios savaitės nuo jos susi- 
tvėrimo, bet iki šiol da ji neparo 
dė jokio veikimo, jei neskaityti 
atsibuvusius du ar tris milingus. 
Bet aš tikiu, kad ateityje jie pa-

JOSEPH C. WOI/)N
LIRTTTVTR ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL
Telephone Central 63M

Vakarais
MII W. 22nd Street

Telephone Central 6990

GALIME SIŲSTI PINIGUS (MONEY ORDERS) ant vardo PRIVATIšKŲ ypatų 
KURIOS NeRA PRIEŠININKAIS ARBA DRAUGAIS PRIEŠŲ IR KURIOS 

GYVENA SEKANČIOSE ŠALYSE:

1274. Nubara ir kampai skuriniai 
palis viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knvga. visi andarai moroko aku- 
ros apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III

šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

PAIN-EXPELLER
Jau Buvir* penkios-ileAhntya metu 
kaip Aitą pluki gyduole yni var
iuojama su geriausioms pasek
mėms. išgydymui rumatizmo, 
skausmu krutinėję, tonuse ir rau
menyse, neuralgijos, atremt die
gimą. šalčio ir kosulio.

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
l’ain-Expeller, persitikrink ar yra IKARA, vaisbaženklia ant bakaiuko. 35 centai Ir 65 centai už 

bonkutę. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortorijos.
F. AD. RICHTBR & CO„ 74-80 Wa»hlngton St., New York, N. Y.

Apart vertės, kokią šis žodynas at 
lieka vienijime tų dviejų kalbų, iii 
ym gražios laidos, popiera gera, vir

Ateikite ir pasikalbę 
kitę su jais y patinka i 

jums taip ir pasakys.

AR TAVO SVEIKATA NUOLAT 
_ EINA SILPNYN _ _ _

arba tiesus ir trumpas 
kelias j sveikatą.

Sveikata turi kelis įimtus 
paveikslu apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
Žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Brutuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami fr pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Halsted sL, Chicago, IJL

DRAUGAS NELAIMĖJE!
* Muinierial, mechanikai, audėjai, fabriko# ir idap visokie 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra nuižini drangai

Visi giminės ir pažįstami yra 
širdingai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse. Velionės kūnas 
randasi po num, 13 I I So. Do- 
ckvvell si.

Nacionalė karės (laibo 
Įsteigė $15/) melams 

minimalę algą Šeimynai 
iii asmenų Suvirsimi »’•’

jų prisi- 
ė lutas airis. Bet, o perku* 
Ir tas nuimi dievas žino kur

Darbininkai čionai 
orgnaizuojasL l’ni jų 
listų skyriai sparčiai auga

Darbai t i na vidutiniškai, be 
be amerikoa’škų < popierų dai 
bis sunku gauti. Patai >;na >'< 
nevažiuoti, yj.alingai -su šeimy 
nmnis, nes bubi negalima gan

Agota Bartuškail 
Mažeikienė, mirė 
1.•!'.», 30 metų amžiai*.. Gimus 
Lietuvoj, Gaurės parai)., Zalt- 
riškių kaimo, Raseinių .pa v., 
Kauno guh. Paliko dideliame 
nuliūdime savo vyrą Juozapų 
ir dvi seseris Marijonų ir Onų 
Knbauckienę ir du broliu An
tanų ir Pranciškų.

I.a i dot u vės 
bal. Iii d 
iš Nekalto Prasidėjimo Panos 
Marijos parap. bažnyčios j 
šv. Kazimiero kailines.

Kovo 30 d. patiko nelaimė 
jauną, 2K metų amžiaus, lietu
vį Vincą Kazakevičių: pate
ko po vagono ratą ir ant vielos 
liko užmuštas. Aa. Vinco laido
tuvės buvo balandžio 1 d. Pa
laidota jisai su visomis bažny
tinėmis apeigomis. Tebūnie 
jam lengva šios svetimos šalies

Gal tavo kraujas badauja dėl stokos gele
žies, padarydamas tave silpnu, ner- 

vuotu, jausmingu 'ir bejiegiu
Iron padauginu skaičių raudonųjų kraujo cėlii 

dsilikimų sustiprina ir priduoda morguos i 
menkiems, nusilpnėjusicms žmonėms i dvi savai

m ingos.
LSS..116 kp.. pirmu sykiu 

stato “Mindaugj” istorišką 
M'ikalą dramą penkiuose : k-

Nusated 
ir daugumoje 
ištvermės 
ti laiko. ... i ... ....Tūkstančiai vyrų ir moterų silpnina savo organizmų n su 
teikia gerų dirvų visokioms ligoms, žodžiu, jų sveikata nuo 
latos eina silpnyn tiktai dėlto, kad jų kraujas skystėja n 
greičiausiai, badauja dėl stokos geležies.

Dr. James Francis Sullivan, buvęs gydytojas prie 
vue Ilospilolio (Išlaukiniame skyriuj), New Yorkr, 
Westchcster County Ilospilolio. sako: “Stoka geležie' 

žmogų fiziškai :r protiškai, 
greitai nuilsam'iu, bet taipgi 

spėkų, nuo los dvasiškos gijos ir galės, 
reikalinga musu kasdieninio gyvenimo 
taipgi gali perkeisti puikia, gero budo 
nervuotų ir jausmingų. Padarymui tvir- 

palvrimii, nėra

LSS. 116 kuopoje šiuo tarpu 
nėra lokiu frakcijinų ginčų, 
kaip kad seniau būdavo.

Parapi jonams atsikračius

joje netik silpnina 
nervuotu, jausmingu 
žmogų nuo gyvybės 
kuri yra taip labai 
pasisekimuose. Tas t e
moteri i susiraukėlę, nervuotų ir jausmingų, 
tu, akvvų, ratidonkraujų amerikonu, mano 
nieko geresnio, kaip organiškoji geležis — Nuxated Iron. 
Nnsilpnėie. nervuoli ir liguisti Žmonės tankiausiai sustiprina 
savo spėkas ir ištvermę i dvi savaiti laiko”. Nusaled Iron 
minai vartoja daugiau negu tris milijonai žinomu kas metų. 
Tarpe vartotojų vra tokie žmonės kain buvęs Suvienytų \ ai
sti iu senatorius \Villiam E. Mason, dabar kongresmaiias is 
Illinojaus: buvęs Suvienytu Valstijų senatorius ir kandida
tas i vier-prezidentus. Charles A. Towne; Suvienytu \ als i jų 
Imigraeiįos Komisionieriiis — generolas Ilon. Autnouv '.;,~ 
minetti; taipgi Suvienytų Valstijų Teisėjas Washmgtono tie
sų korte G. W. Atkinson ir daug kili).

__  Išdirbėjai gvn rantuoja, _  
L_________________ gausite pasekmingus
■ ir visai užganėdinančius
H rezultatus. Priešingai kie- L kg

I i kvienas pirkėjas gausite
savo pinigus atgal. Nux- 

i\ a,e<* ,ron l’a’alaoda —
i aptiekose.

K.fda tie nuisų broliai susi 
as ir pti.mnly 
anvtojai" lik 
, ką tamsus

<uopa surengė prakamas. 
u jo drg. D. .1. Kasparka 
žagaras (ab.:du vietiniai)

duos, suaugusių vyrų algape- 
mų American Wo'il?n kompa- 
iii.os dirbtuvėse Lav/Vcnce gau
davo mažiau kaip $23 j savaitę. 
($1200 į metus); pusė jų gau
davo mažiau kaip $20 į savaitę 
ir ketvirta dalis visų vyrų alga- 
pelnių gaudavo mažiau kaip 17 
dol. j savaitę Lavvrence’o atma

inose. Vakaras bus balandžio
27 diena llouse oi’ t be Masms C

s-.*( laincje.

La\vrence’o (Mass.) “geriau
sieji žmonės” praleidžJa nesma
gias savaites. Straikai nėra 
malonus daiktas. Jid daro sui
rutę ir suteikia blogą vardą 
tam miestui, kur jie atsitinka.

La'vrence’o darbininkams y- 
ra surkumas surišti galus su 
galais

kunigą Skripką, neprigulmin 
gieji tečiaus puikiai pasinaudo 
jo ta proga: parsikvietė “vysku 
pą” Mickevičių ir sutvėrė ne 
prigulmingą parapiją. O Į kun 
Skripkos vielą pribuvo kun. b' 
Kemėšis.

Vil tos parapijonįs niekuomet 
nepasiliiuosuoja nito parapijinių 
vargų-kryželių. Likimas tary
tum tyčiojasi iš jų lengva Ii kyrf- 
lės. Gaila darosi žiūrėti i Inos 
tamsuos užuitus žmonclius...Da 
lykas yra toks. Parapijonų, 
bent tokių, kur galėtų ir norė
tų duoti riebią dešimtinę savo 
dvasiškam vadui, čia nedaug, 
lodei lietuviški tėveliai čia ne
pasitaikydavo. Būdavo, atvyk
stu, pasiulairo-pasidairo ię iškir
tęs koki nors šposą dingsta, 
kaip akmuo vandenyj. Galu 
gale dalykai susidėjo taip, kad 
dioiTisvillięčiai visai nebegavo 
ganytojo. Tada

THE PEOPLES DiSPENSARY
yra aplieka. kuri yrat Įsteigta suteikiinui sergantiems žmonėms 
geresnio, daugiau užtikimo ir paskučiausios dienos medikalio pa
tarnavimo.

Mes turime pilni) skyrių patentuotų vaistų ir naminių gyduolių.
Musų smulkmeniški (laikini, toileliniai daiktai, kvępylai yra 

geriausi.
Musų vaistai ir chemikalai yra tyriausi ir musų receptai sutai

somi vien tik registruotų apliekorių. m * -

SERGANTI ŽMONES " •--;*•
Jeigu jus sergate kokia chroniška, nervą arba sudėtino liga, 

kuri reikalauja patarnavimo specialisto
PAMATYKITE MUS TUOJAUS!

Musų gydytojų štabas yra specialistai ir turėjo didel) prity- 
daug melų ntedikalCs praktikos. Jie vartoja vėliausias 
moksliškiausias metodas gydymui chroniškų ir nervų

i, jogi i Ik* jų 
tyčiojasi iš visa 
ir neapšviestas 

esant prakilniu. 
Kada 

jums bus aišku, kad '‘ganyto
jams” rupi ne apdumti jų se
kėjai, o pirmoj virtoj --- tų se
kėjų pinigai?

—Klapčiukų Priešas.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT RRIDGEPORTU 
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukvn rėmuo*** nuo *8.00 Ir au- 
iričiau. Sidabro rėmuose nuo *1 00 Ir 
auirAėiau. Pritaikome akiniu* nidyką 
Atminkit: Galvos Hopėjiri.aa, nervišku- 
maa. akių skaudėjimas, užvilkimas Ir 
tt. vra vaisiais įvairių litrų, girios Ka
li boti praSalintos Hrerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimą* ušdykų, jei peršti ar 
skauda akis Jei jos raudonus, jei (ral- 
va sopa, jei blogai matai, jei ak|* silp
sta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelta* 
Motiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai utdyką. Atmink, kad mes koš- 
nam gvarantuojam akiniu* ir kiek vie
nam gerai prirenkųu

Ekspertą* Optika*
Jei jus «ergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. At buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj IA metų. Ai duodu patarimus DYKAI Galiu 
padaryti bile kukiu* rusiiku* vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru* Aš asu 
draugaa imonių. «

S. M. Mesiroff, 3H9 S. Morgan St, Chicago, III.

Jie daro 
atsitikimų.

Jie'bnvo labai pasekmingi gydyme daugelio simkių ligų. Ątei 
kitę ir pasimatykite su jais tuojaus. Atidėliojimai yra pavojingi 
OFISO VALANDOS: 10 rytį iki 12 vai. dieną. 1 iki 8 vai. vak. XE 
DALIOMIS nuo 10 iki 2 vai. diena-
PATARIMAS VISAI DYKAI 
Jei jh* jums negalės pagelbėti, ji<

PEOPLES THEATRE BLDG.
KUO W. 17th St., Arti Ashland Avė

reng.* pralyti!
D. J. Kasparl 
mažai.

Bidandžio 6 diena

PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS 
snt Durų Lentų Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui šlubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

R. Halsted RL. Chlram. Hl

tas, miesto administracija laik
raščiai ir piliečių komitetas sto
jo už dabartinę tvarką ir pri(*š 
straikininkus? Savininkai yra 
patenkinti. Jie neturi priežasties 
būti kitokiais. Nepatenkintais 
yra darbininkai, kurie badauja 
ir straikuoja.

— Scoll Nearing.

bandydami užlaikyti iš jų šei
mynas bulinaii turėjo atsidurti 
i skurdo nagus.

Darbininkams parsieina ries
tai. Bet ne taip yra su savinin
kais.

Prieš karę American Woolen 
kompanija Vidutiniai 
davo po $1,700,000 
1917 m. ji tureji gry 
$13,800,000. Darbininkai alsi 
dūrė varge; dalininkai pralobo

Argi įdomu, kad vaizbos bu

k -r r
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mis mato besiartinant naujų 
tvarką, naują gyvenimą — gy
venimą, kuriame bus išnykęs 

visoks despotizmas, visokia prie
varta, visoks vergintas ir išnau
dojimas žmogaus žmogumi, o

Telephone Canal 1506

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pafitu: 

Metms..............

brolybė, laisvė ir gerove visų 
žmonių ant žemės.

66.00
Pusei meto .............................. 3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam ................. • 1.45
Vienam mėnesiui .................  75

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ............................. 02
Savaitei ................................  12
Mėnesiui.................................  KO

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
pačtu:

Metms.................. . ................... $5.00
Pusei meto ...............   3.00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui........................ 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Truc translation filed wi h the post- 
inaster at Chicago, III. April lė>, 1919 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917

Padėjimas 
Belgijoj.

Vienas Cliicagos Tribūnos ko
respondentų Europoje rašo:

bolševikus (labai maža tebuvo 
girdėti, bet štai dabar ne kas ki
tas kaip patsai karalius Aibei- jie turi

tie

Debsas 
katorgoj.

Nepalaužiamos energijos re
voliucionierius, visų gerbiamus 
ir mylimas dėl savo nuoširdu
mo ir atvirumo darbininkų v:- 
dovas. Emfei iins V. Dėbsai, ne-

kalėjimą. Debsas, kaip žinia, 
pasmerktas dešimčiai melų ka-

nyvą amžių į silpną sveikatą, 
reiškia tiek pat, kaip kad butų 
pasmerktas ligi gyvos galvos.

mu reikalo, kuriam jis buvo at 
w«idavęs ir už kurį jis dabar pas

merktas, jis laike sau pažemi
nimu prašyli tų, kurie jį kator- 
gon siunčia, susimylėjlmo ar
ba bausmės atmainymo.

Malonių jis nenori.
______i

urnai negausianti iš taikos kon
ferencijos ekonominės ir finan
sinės pagalbos, tai jo šalyj grei
tu laiku galįs kilti baisiausias 
socialis perversmas.”

Ir, suprantamu, (padiam Al
berto sostui gali būt nesveika. 
f Dūly kas toks, kad Belgijoj, 

sako korespondentas, yra apie 
pustrečio milijono žmonių be 
darbo. Juos turi maitinti vals
tybė, bet to maisto taip maža, ir 
taip jis menkas, kad žmonės tie
siai badą kenčia. Deltogi dar
bininkų neramumas didėjąs, ir 
greitu laiku galinti kilti audra 
— maištas. '

J'aip gali atsitikti. Bet kad 
dėl vargo ir bado žmonės despe- 
racijon įpuolę griebiasi pastarų
jų priemonių, ne būtinai jie tu
ri bu t bolševikai.

True translation filed with thc post- 
mastiT at (Chicago, III. April 15, t919 

i as rciiuired by the act of Oct. 6,1917

Apie Padėjimą 
Rusijoje.

ligi sunkioms durims užsidary 
siaut ir jį nuo pasaulio alskir Spėrialė-Frarier- Hunt-koresp.

/Hie Chicago Tribūnekalėjimai) pakelta (Copyright 1919 by thc Tribūne Co.)

snų. Mano dvasia tvirta ir ma
no siela neįveikiama.

VII.

jam paskirtai) narvai) uždaryta 
numeriu

Jau iš kalėjimo, bet dar Į>ricš 
uždarysiant jį narve, Debsas su
taisė ir išleido šitokį trumpą ma-

“Ligi užsidarysiant katorgos 
durims paskui mane, noriu pa
siųsti šitą trumpą meilės sveiki
nimo laiškelį visiems Amerikos 
socialistams, kurie taip ištiki
mai rėmė mane nuo pat mano 
areštavimo.

“Valanda, kurioj gyvenama, 
begalo svarbi ir daug žadanti.

Perogradas, per Paryžių bal. 
2 dieną. — Ar gali gelžkeliai at
gabenti naujai laimėtus maišių 
lobius, kuriuos Ukraina ir Vol
ga atidarė sovietų valdžiai? 
lai vra vienas sunkiausiu klau- * 4.

simų, su kuriais valdžia susitin
ka šiandien.

Už tūkstančio mylių nuo išal
kusio Petrogrado miesto pavol- 
gyj yra 10,(MM),0000 svarų žu
vies, o Ukrainoj tuksiančiai to
rų maisto, neįkainuojamų sal
dumynų ir riebu0iynų pasiliku
sių nuo vokiečių grobimo.

Gelžkelių šapose arba ant lau
ko pakeliais nulyja 75 nuošim- 

galima pa-čia i garvežių, kurie

nuoslolių pridarė gyventojams 
Įvesti vokiečių taip vadinami 
“Reiseschcinai,” t. y. leidiniai 
važiuoti geležinkeliais. Kad iš
gavus leidimą, reikėjo paduot 
prasimą ir laukti kokius 2 '•

nors lai 
n r

Iš
buvo

Vaistas dėl Kraujo.
Jei jūsų kraujus yra^etyras, kuomet išbėrimai pasirodo ant paviršiaus jūsų jums rei
kia gero vaisto dėl kraujo, tokio kuris apvalytų kraują, ir tokiu budu prašalintų išbė
rimus. Jeigu norite gero v.aisto dėl kraujo neužmirškite, kad

Severą’
Blood Purifier

(Severo# kraujo valytojas) gerai yra žinomas savo gydymo nuosavybe ir puikia koky
be. Jis yra skirtas tam kur tiktai netyras kraujas yra priežastimi išbėrimų, vočių, 
žaizdų, skaudančių arba atvirų žaizdų. Tai’' yra idealis pavasarinis vaistas, sustiprinan
tis abelnoje negalėje ir nusilpnėjime. Kaina $1.25 Visose vaistinėse.

“Pasaulio darbininkai pabu
do ir brtMida taip, kaip dar nie
kados nejudėjo. Visos jiegos, 
kurios šiandie pasaulyj veikia, 
veikia tam, kad nuvertus visokį 
despotizmą, visose jo formose, 
ir kad visas žmonių mases iš- 
liuosavus.

“Aš dabar busiu katorgoj ka
lėjime uždarytas, bet mano re
voliucinė dvasia gyvens su ju
mis; dagi katorgoj aš ncp^isi- 
liksiu nieko neveikdamas.

“šioje viršiausioje valandoje 
mes turime visas savo 
jiegas įtempti ir visi, kaip vie
nas, veikti bendrai musų didžia
jam reikalui, o tai yra, visų mu-

uylbių, nes negalima 

štamų dalių iš užsienio, 
bolševikų tuksiančiai va 
vagonų yra netinkamų, kurie 
yra palikimu supuvusios caro 
valdžios ir pirmutinės revoliuci
jos. Mažiaus kaip 25 nuošim
čiai transporto teveikia, o mili
jonas kareivių išblaškytų po 
1,500 mylių frontą reikia aprū
pinti maistu, amunicija ir pa
čius kareivius nugabenti į vie
ta.

Įgauti Iruk-

Prie

linuko pusėj. Viduryje plieno 
rinkės yra šiek tiek maisto su
kuopta pas kaimiečiui, bet jie 
neduoda jo valdžios nustaityto- 
niis kainomis.

Valdžia buvo prisakius kai- 
niicčiams duoti maistus, bet jie 
neduoda. Taigi sovietai kreipėsi 
į savo ištikimus miestų darbi
ninkus. Jie parinko tuksian
čius geriausių savo vyrų ir per
leido juos per trumpą propagan
dos mokyklą- Jie pavadino 
juos “niaistiniaisHburiais” ir iš
siuntė į kaimus gandi maistų-^- 
gauti juos žadėjimais, gražiais 

įžodžiais, už pinigus, jei galima, 
by lik gauti. Jie turėjo aiškin
ti kaimiečiam^ paslėpusdĮCins 
savo antviršį javų, kad miesto 
žmoįnės badauja,
jiems galbėti, kad antgalo, 
javai priklauso ne jiems, bet 

valstybei ir jie turi juos duoti.
Jei kaimietis atsisako duoti, 

lai jie telegrafuoja į miestą sa
vo draugams, reikalaudami pa
galbos.

“Mes pasiųsdavome jiems 
arba kareivius su kulkasvai- 
dziais, arba kalbėtojus su bro
šiūromis, žiūrint j tai, ko jie 
reikalaudavo,” naiviai pasakojo 
man komisaras. Ir šitaip jie 
gaudavo šiek liek javų, bet jų 
neužteko ir per pusantrų metų 
žmonės turėjo apsieiti su puse 
ir bertainiu svaro duonos į 
dieną.

Mažne visos nepaprastosios 
ligos paeina dėl maisto ir kura- 

I lo trukumo. Valdžia ir gyven
tojai kovoja kiek galėdami su 
ligomis ir nedavalgymo pasck>- 
niėmis. Nesenai vienos di
džiausių čia ligoninių perdėdi- 
nis kalbėjo man apie lai, kokį 
didelį darbų galėtų čia nuveik
ti Amerikos Raudonasis Kry- 
v • 
ZUIS.

“Mes maža vaisių beturime, 
o daugybės reikalingųjų visai 
neturime,” aiškino jis. “Mes 
neturime gazos, ar vairuotų 
bandažų ir mums parsieina ap
siūti su kuomažiausiai opera

cijų. J'ulGstančiai vaikų galima 
butų išgelbėti, jei mes turėtu
me tirštinto pieno, maisto, kurį 
kokia didėji labdarybės įstai
ga suteiktų jiems. Gelbėjimas 
sergančių ir badaujančių vaikų 
tikrai yra lokis pavojus, kurio 
žonmiškii ji vyrai galėtų im
tis. Jei Amerikos Raudonasis 
Kryžius svarsitosi ateiti čia pats, 
lai jis galėtų veikli per Raudo
nąjį Kryžių, kuris jau čia yra 
suorganizuotas”.

Nėra abejonės, kad jei Ame
rikos Raudonasis Kryžius ateitu v v
dabar su apštimis maisto ser
gantiems, baduojantienis vai
kams ir ^u vaistais ligoninėms, 
lai llas padarytų pasiliekamą 
veikmę į busimuositis šilų dvie
jų šulių sw.,ii tikins. i\I:il<siiii 

(iorki1, kuris dirba dideliu kny
gyno sumaifynni, bot kuris lai
kosi ištolo nuo savo partijos, 
pasakojo man nesenai, kad Ru
sija dar vis su dėkingumu tebe>- 
aĮmena maistus ir pagalbą ame
rikiečių pasiųstus Rusijos žmo
nėms, kuomet juos ištiko badas 
šešiolika melų tam atgal.

mėnesius, nežiūrint, 
butu svarbiausias reikalas, 
mirtis artimiausio žmogaus, ar 
viso žmogaus turto klausimas. 
Bet ne visiei.a<l)uvi taip sun
ku ’aži:r“li. Pirkbai ir perkup- 
čiai žinojo kelią, kur galima bu
vo gaut leidimą per 1-2 dienas 
Ir Ino plačiai naudodavosi Vie
no leidimo važiuoti nuo admi
nistracijos dar nebuvo gana: 
reikėjo dar gauti nuo daktaro 
paliudijimą, kad apsivalęs nuo 
utėlių (Enllausungscbein). 
pusės sanitarijos gal tai
ir gera, nes grįžtantieji iš Rusi
jos pabėgėliai atsiveždavo be 
skailliaus to gera, bet vieliniai 
žmonės, nieko bendra su pabė
gėliais neturiu lieji, vis gi turėjo 
išdirbinėti sau lokius paliudy
mus.

Vokiečių valdininkai, kurie 
išdavinėjo leidimus važiuoti, 
įstaigų taip vadinamų Vcrke- 
hrabteilung, buvo vieni iš ar
šiausių žmonių kankintojų. Jų 
žiaurumas ir nežmoniškumas 
pagarsėjo po visą Lietuvą. Jie 
elgėsi ne lik su paprastais pilie
čiais, bet ir su Lietuvos valdžios 
atstovais, kaip su kokiais savo 
efreitoriais. Apie kokį nors pa
prastą mandagumą, kuris visa
dos yra varlojamas civilizuotų 
žmonių tarpe, tie ponai neturė
jo jokio suprathno. Vilniuje y- 
pač atsižymėjo leitenantas fon 
Rappard.

Už vieną lik patarimą para- 
pijonams paduot skundą augė
lesnei valdžiai ant žandarų už 
jų neteisingą pasielgimą, kuni
gas Kunigėlis buvo vos nesušau-

Pabėgėliai.
Po Lietuvos miškus slapstosi 

daug pabėgėlių, lai buvo rusų

jlijos nelaisvės, arba pačių vo
kiečių kareiviai, kurie nenorėjo 
eiti iš Lietuvos į frontą, ypač 
pradėjus nepasisekimams fran- 
euzu fronte. 4.

J okie pabėgėliai dienomis sla 
pstosi po miškus; naktimis gi 
eidavo pagal gyventojus jieškoli 
sau maisto. Kas geruoju duo
davo maisto, tas nukentėdavo 
baisiai nuo vokiečių valdžios 
(buvo atsitikimai sušaudymo) 
kas nedavė geruoju, iš to atėmė

lik maistą, bet ir pinigus. 
Dvaruose baudžiava.

Visi dvarai, kurių savininkai 
laike karės pabėgo, buvo pa
imti pačių vokiečių valdyti. 
Tam tikslui vokiečių pastatytas 
užveizda varydavo aplinkinius

i nuėję, p įsakė valdžiai, kad 
negali ilgiau dirbti, gauda-

True translation filed with thc post- 
iiiaster at Chicago, III. April 15, 1919 
a» reųuired by the acl of Oct. <5,1917

Vokiečiai Lietuvoje.

gams ir sveikinimų revoliuci-
! ! Mlai.

Jie
mi pusę svaro duonos į dieną. 
Jie pareikalavo, kad jiems bu
tų duota duonos tiek pat, kaip 
ir kareiviams ir valdžia sutiko 
duoti jiems pusantro svaro, bi
jodama, kad jie neišeitų į strai-

Rašo Vigantas.

(Tąsa)

šešiosdešiml trijų melų sene
lis, bet savo dvasia ir entuziaz
mu — jaunikaitis. Žengdamas 
ilgiems metams kalėjimai), jis 
žvelgia priekyn, ir dvasios aki-

Traginga ir baisi šilta kova už 
maistą ir podraug ji yra baisiai 
dramatinga ir žmogiška. So
vietų valdžia yra viduryj gele
žinės rinkės, o turtingieji mais
tų klodai yra pakraščiais, bet

Sunku išskaityti visas tas 
priemones, kurių vokiečiai 
griebėsi, kad tik išlupus iš gy
viui tojų šiek-tiek skaliko; pasi
remdami karės stoviu, jie pla
išiai vartojo mušimą, “Stropą”, 
grąsinimą sušaudyti ir už kas- 
vieną “palengvinimą” ėmė pi
nigus.

Daug baldos, nesmagumų ir

Niežtcnti išbėrimai
jie yra kaipo negalimi iškentėti kaipo degini
mas. Patariame visiems, kurie panašiai kenčia, 
kad greitai pirktų ir vartotų

SEVERA’S
Skin Ointment

(Severus odinė mestis) ant paliestų dalių, o 
esame tikri, kad greitai pagelbės. Ta juostis grei
tai susigeria ir prašalina jautimą niežėjimo ir 
tokiu budu pagelbsti gamtai greitai gydyti. Kai
na 50c.

Muilas nuo išbėrimų hį't
turėti savyje toki sudėjimą, kurie suramina Ir 
gydo paliestas dalis. Tokiu budu patariame 
visiems

SEVERA’S
Medicatcd Skin Soap

(Severas gydantis odinis muilas) kadangi mes 
žinome, kad jo sudėjimas yra tokia, kad atsaky
tų tokiems reikalavimams. Privalo Imli kiek
viename name dėl vartojimo kaipo antiseptiš- 
kas ir gydantis muilas. Kaina 25 centai.

SEVEROS ŠEIMYNAI VAISTAI parduodami viso-se vaistinėse. Reikalaukite Severus sutaisymų. Ne
imkite pamėgdžiojimų. Jeigu negalite gauti Severus vaistų savo aptiekoje, atsiųskite užsakymą 
mums idėją reikalaujamą sumą.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

vo rankas geriausius ir didžiau
sius žemės plotus.

'l'rue lianslalion filed vvith the post- 
mastei* ai Chicago, III. April 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,^1917

Skolos.
Visos didžiųjų pasaulio vals

tybių skolos išneša apie 200 bi
lijonų dolerių. Šitos skolos pa
skaidytos labai nevienodai. Di
džiosios Britanijos skola išne
ša 40 bilijonų; Franci jos 34 
bilijonai; Rusijos 25 bilijonai; 
Italijos 13 Bilijonų; Japonijos 
1 bilijonas; Vokietijos 40 bilijo
nų; Austro-Vengrijos 24 bilijo
nai ir Suv. Valstijų 22 bilijonai. 
Visa Japonijos skola ineša ma
žiau kaip 5 nuoš. jos turto; An
glijos skola išneša 44 nuošim
čius jos turto; Vokietijos 50 
nuoš.; Francijos 52 nuoš.; Au
stro-Vengrijos 90 nuoš. Šitos 
visos skolos padaro $200,000,- 
000,000.

Protas negali apimti šilų 
skaitlinių. Ką jos gali reikšti?

Pranešimai iš Francijos lei
džia suprasti tą, ką jos reiškia 
toje šalyje. Ekonominis Fran
cijos žmonių padėjimas sunkus. 
Kurhlo beveik negalima gauti. 
Maistas ir drabužiai tris ar ke
turis kartus brangesni negu jie 
buvo prieš karę. Algos gi nepa
kilo iki tokio laipsnio. Vyrai vis 
dar tebelaikoma kariuomenėje 
kareivių algomis. Daugelis tuk 
slančių moterų be darbo, arba 
dirba lik dalį laiko. Kuomet 
žmonių ekonominis padėjimas 
sunkos hii valdžios padėjimas 
ltiepakc‘lia:inas. šalies islaidŲ 
ateinantiems metams paskirta 
18 bilijonų frankų. Įplaukų gi 
randasi tik 7 bilijonai, taigi 11 
Julijonų trūksta, jei valdžia ne
užtrauks | paskolos fatihokėji-

sugriauna mui savo bėgamų lėšų.

ką kaikada šiek-1 irk niokodavo. 

Jokiu budu buvo išdalies su
grąžinti baudžiavos laikai. Kas 
link dvarų pas vokiečius buvo, 
maloniai, savo idėja. Užveizdos 
tų dvarų pradėjo daryli taip 
vadinamus ‘‘pagerinimus,” lai, 
yra, vienoje vietoje
triobą, o kitoje pastato; kasa 
ravus, veda tvoras ir lt. Visa 
lai, žinoma, buvo daroma vel
tui — lietuvių rankomis ir iš- 
Lieluvos medžiagos. Bet pasi
rodė, kąi pradėjo grįžti namon 
tikri dvarų savininkai, vokie
čiai padavė jiems sąskaitaš už 
“Pagerinimus” ir pareikalavo 
užmokėti nuo ko 50, nuo ko 80, 
o nuo ko ir kelis šimtus lukslan-

Savininkams buvo pranešta, 
kad, jei jie neužmokės minėtų 
sumų, negaus algai savo dva
rų. Suprantamas dalykas, kad 
išmokėti taip dideles sumas po 
kares nelaimių nebuvo galima. 
To tik ir laukė vokiečiai ir lokiu 
budu jie norėjo pradėti Lietu
vos kolionizavimą, paėmę į sa-

Kapitalizmas stovi ant bank- 
ruluino uolų. Prieš karę dar
bininkai ibuvp verčiami paga
minti viršaus savo algų aliųo- 
kėjimui palukių ir dalybų nuo 
šimtų bilijonų pramoninių da
lių ir popierių. Dabar, prie šitų 
ančdėlių dar reikia pridė
ti 10 bilijonų dolerių metinių 
palukių už karės skolą. Net 
tamsiausi# turi pamatyti šitose 
skaitlinėse likimo pirštą rodan
tį dabartinei pramonės tvarkai 
į tinkamą jai vietą, kur nusi
dėvėjusias visuomenės įstaigos 
laidojama.

Skaitykite ir Platinkite

(Sveikatos Skyrius

Atsakymas j klausimus.

Piliečiai1 lopšiu tos šalies,
Kur nėra paskirtos dalies, 
Kur laimės saulė kiekvienam 
Šviečia, turtingam ar biednam.

— š-lis.

ra-P. G. A. iš Gardner, Mass., 
šo: ‘‘‘Paaiškinkite man nuo 
paeina dusulys, ar jis išgj 
mas ir ar negalima kokiam 
nors gydytojui jį palengvinti,

Atsakymas. Dusulys arba as- 
tlima yra paprastai neurosis, t.

niuose nesimato permainų, vie
nok jie veikia nenormaliai. Vis
kas, kas silpnina nervų syste- 
mą, gali vesti prie dusulio. Jis 
gali būti įgimtas, nors ir neap- 
sireikšlų jaunuose metuose, bet 
įgimtas nerVų silpnumas gali 
privesti prie jo. Neretai jis ga
li paeiti nuo irilacijos (dilgini
mo) nosyj, gerklėj arba ausyj. 
Kvėpavimo aparato ligos ir įvai 
rių dulkių įkvėpavimas gali ves
ti prie dusulio. Daugelyj atsi
tikimų. Hygienos prisilaiky
mas kariais prašalina jį. Vais
tai retkarčiais pagelbsti pilnai. 
Tankiausiai vaistai yra vartoja
mi lik palengvinimui laike ata
kos vienoki ir tarpuose kiloki, 
kad atakas neateitų taip grei
tai ir kad ji butų lengvesnė. 
Vaistų yra keliolika ir vieni jų 
vartojami gėrimui, kili vartoja
mi uostymui, treti rūkymai, 
Vaisius turi užrašyti vielos dak
taras, kuris mato ligonį ir žino 
jo stovį. Reikia šalintis dulkių, 
vėjo, durnų ir kitko, kas galėtų 
Kiierzinli atakų.

Dr. A. Montvidas.

* " 1 " " - ■ u

MANO KELIAS. ...

Žinau tik vieną kelią’ — 
Tiktai viešą, vienutėlį 
Kuriuo kreklams prieisiu 
Tiktai vieną, vienutėlį

Keblus jo paviršius, šiurkštus 
Per kalnus, peri kapus, 
Ir šiaip zigzagais išvingiuotas, 
Alsinantis, klaidus, digliuotas; 
Tvirtos jis valios reikalauja 
Iš tų kas juo keliauja.

Žinau ir kitokių kelių, 
Čia pat, štai, po akių, 
Ir jaisiais eit valia visiems, 
Turthigitems ar bieduiems: 
Tik nevisi prieis tą šalį, „ 
Kurioj visad vienodą dalį, 
Piliečiui skiria kiekvienam 
Turtingam ar biednam.

Vien keliu tik nesustodains 
Keliauju, klinčių įnealbodams, 
Ir kviečiu savus eit drauge, 
Žingsnis po žingsnio, pažangiai, 
Pakol prieisim idealą — 
Kovų kelminių galą,

Redakcijos Atsakymai j
St. Petrauskui, Chicago. — 

Nepažymėjote dienos, kada 
susirinkimas įvyks. Jei dar ne
vėlu, prisiųkile kitą pranešimą 
— įdėsime.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip Ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: 
ir R. Dearborn St. 

1111-13 InityBMc. 
*fex. Central 4411

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo narna, lotą ar fanną? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs pria 
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRIGT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6318 
Chicago, III.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietų; vakarais seredo- 
mis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai.

DARBJNINKAI, skaitykite

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių unijistų 

laikraštį
Darbas yra vienutinis laik- 

mštis VMŠvęiitsts išski vtinsti oi*- 
ganizuoty darbininkų reika
lams. Eina kas savaite

Darbo prenumerata: $1.00 
metams; 50c pusei melų.

“DARBAS”
b

Adresas:
2313 S. Kedzie av., Chicago, 111.

Liberty Bondsųs 
dal( išmokstą, bondsui ir war 
savings stnnips nuperka ui cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison it, 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augStas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki I vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Pranešimas
NAUJIENŲ 5 metą sukak

tuvių paveikslai parduodama 
Naujienų ofise — 1739 So. 

Ilalsted St., arba pas fotog
rafą STANKŪNĄ.

3315 So. Ilalsted St.

Didumas 12 X 20 
Kaiua $1.00
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N-Ų B-VĖS DIREKTORIŲ 
SUSIRINKIMAS.

riti Susirinkimas bus sere
, Naujienų Bedakcijo- veikimų. Taip ir rodos, kad čia 

. vakare. Direktoriai visai nieko nevdikiama. Tuo
prašoma visi pribūti laiku.

Sckr. šmotelis

Lietuvių Rateliuose.
NORTH SIDE

---------  darbuotis. Praeitame susirinki-
Balaiulžio 27 divna Lietuvių me tarp kita tapo nutarta laiky- 

Kriaučių Kliubas S. P. apvaikš-Į ti du kartu mėnesyj paprastus 
čios savo dešimties imlų gyva- susirinkimus. Lavinimus susli- 
vimo sukaktuves jubiliejų, rinkimai būna kas seredos va-

Pasinaudodamas ta proga no
riu tarti kelintą žod±įų apie pa
tį kimbu. Beikia pasakyti, kad

rubežiaves.

terų ir kito amato darbininkų- 
ų į kliubų priimti buvo nega

na. tokia mat buvo kliubo 
onstilucija. Bet keli metai at

gal kliubiečiai pamatė savo pa
darytą klaidą ir visus minėtus 
suvaržymus-aprubežiavimųs ni
kelė. Kitais žodžiais pataisė kon
stituciją. Nuo to laiko kliubas

tukslan-

Iki šiol kliubas yra 
jęs nelaimės ištiktiems 
riams netoli septynių 
cių ($6,793.75) dolerių. Gi įvai
riems apšvietus reikalams virš 
šešis šimtus ($637.50) dolerių. 
Bi to, Kriaučių Kliubas nemažai 
pasidarbavo viešajame vietos 
lietuvių judėjime. Tqip, jis bu
vo sumanytoju ^dabartinio

Sąryšio, kuris dabar jungia vi
są pažangųjį vietos lietuvių jll- 

rengia vakarus, paskaitas, dis- 

dabar yra tikra pažangiųjų vic-

Beikia todėl manyti, kad nor- 
Ihsidiečiai mokės apvertinti ir 
šį pastarąjį Kriaučių Kliubo žy
gį ir visi dalyvaus paminėjime 
jo sukaktuvių. — Kliubietis.

LIIBEKTY BONDS 
C A S M

J. G. SACKHEIM & CO. 
1335 mii.wai;kee avė. 
tarp Paulinu ir Wood Sta.

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę*, 
Atneškite arba atsiųskite i 
\tdara kasdien nuo 9—(i

Subatomis 9—9.

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 turėti 
gerą pelną. Atsišaukite

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

Aš esmi speciali-
tas visų ligų ’ *0$" 

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreiva* aki* be įkluimo vienų 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. B.
219 S. Dearborn SL (Prieš pačt<). Chicago, Uh

ir Apielinke
WKST PULLMAN

Iš vietos lietuvių veikimo.

čiu nors ir nedidelė kolonija 

235 kuopa, kuri iki šiol, kažin 
kodui. po valuti teprogresavo. 
Bet pastaruoju laiku ji sparčiai 
darbuojasi ir jau turi, rodos, a- 
pie 30 narių. Iš visa ko matyt

So. Halsted St. Vienas toks la
vinimosi susirinkimas jau įvy
ko praeitų seredą. Susirinki
me dalyvavo skaitlingas būre
lis draugų ir draugių ir visi bu
vo patenkinti. Sekamas lavini
mus susirinkimas bus ryloj toje 

lema: Kurt partija darbinin
kams naudingesnė?” Draugai 

privalo atsilankyti kuoskaillin- 
giausia.

didclį apvaikščiojimų paminėji
mui darbininku šventės Pirmos c

Gegužės.
Pora mėnesių atgal čia susi

tvėrė vadinamas Wcst Pullma
no Draugijų Sąryšis. Vyriau- 

li-pasisamdyli nuolatinę svetai
nę susirinkimams ir šiaip vie
šoms sueigoms laikyti, lai jau 

nė 11916 So. Halsted SI., Sąry
šiu priklauso sekamos draugi
jos: ĄVesl Pullmano Lietuvių 

235 kp. ir LDLD. 38 kp. Tai y- 

syvių lietuvių centru.

kur bus galima gauti už dykų 
pasiskaityti įvairaus turinio 

knygų ir laikraščių. Tuo tikslu 
Sąryšis rengia pramogų vakarų, 

karų, balandžio 26. Beikia tikė-*

— Vietinis.

Lyg iečių vakaras

Praeitos subatos vakare p. 
Mcldažio svetainėj LSJL. Imoji 
kii(|pa .(nuo Bridgeporto) sud
rengė pramogų vakarų. Kuo
pos lošėjai vaidino Br. Vargšo 
dramų “Paskutinė Banga”. A- 
pie patį lošimų ir veikalų nėra 
daug kas kalbėti. Pakanka to.

“nauji veikėjai’’. Todėl daug 
reikalauti iš jų nė negalima.

Noriu truputį pastebėti apie 

niau Pirmoji Lygos kuopa bu
vo įsidirbus gerų vardų. Visi 
jos vakarai būdavo skaitlingai 
lankon||i, bet dabar... Po to',

Ketvirlų jų, pradėjo šalin lies tos 
“pilkosios minios’’ (šiame atsi- 

ninku Tarybos) ir dargi viešai

lik vienas narys dar norįs veikt 
kartu su ta minia dalykai vir
io kitaip. Neveizint gero išgar
inimo publikos buvo vos sau

ja lė. Vadinasj rengėjai turės 
didelių nuostolių. Bet kas keis- 

pačių “kairiųjų” nesimatė. Pa- 
? i rodo, kad jie “veiklus” tik 

jo ir garsi savo “kairumu” Ket- 

ve nuostolių”...). Tai yra liūd
nas apsireiškimas. Jisai turėtų 

sius, būtent, kad mums reikia 

žodžių, o daugiau rimto nuosai
kaus veikimo! — Lygietis

- Subutoj, balandžio 12 diena, 
M. Meldažūo svetainėje Lietu
vių Socialistų Jaunuomenės Ly

ja ant Bridgeporto) parengė va
karų su perstatymu “Paskutine 
Banga”. Apie patį veikalų tu
riu tiek pasakyti, kad jis pilnai 
atvaizdina 1905 metus Busijoj 
bei jos besiplėtojančių revoliu- 

pats lojime dalyvavau, Tik ap

kos atsilankė... Kiek sužinojau 
iš komiteto, tai kuopa turės nuo
stolių. — Ant. Jusas.

Devintosios Koncertas

džio Mcldažio svetainėje, kurį

ristės.

Pradedanl koncertų, choras 

tos dideliu šydu, ir puikiai pa
dainavo, Labai ypatingai atro
dė tartum vandenyje. Net vai-

Paskui duetas, kvartetas, mi
leli ja “('irių Dvasios”— vis

dainavo p-lė Laurinavičiutė ir 
p. SI. Šimkus paskambino pia
nu. Taipgi prie kvarteto daly
vavo du vyrai.

ja n t SI
savo solo akompanuo- 
šimkui, žavėtu žavėjo 
Jos balsas, jausminga 

daina, malonų įspūdį į publikų 
darė. Girdėjosi publikoje: - 

Taip padainuoti, ai šluka.
Vielos lietuviai gali pasidid

žiuoti ir pasidžiaugti tokiomis 

šiame koncerte dalyvavo.
Kad tokių malonių koncertų, 

kuotankiausiai kas surengtu.
— ž

BAŽNYČIA NEUŽSIKENČIA 
BAŽNYČIA

Kaip žinome, ar norint tei- 
singiaus pasakyti mums jia- 
sakojama, kad bažnyčios yra 
statomos tam, kad jose geri, 

dori žmonės, Dievo tarnai moky 
ti| paprastus žmoneles ne tik 
Dievo, bet ir artimo meilės.

išeilų, kad tie žmonės, kurie lan 
ko bažnyčia ir kurie vra moki- v 4 v
narni joje, dideli ir maži turėtų 
pasižymėti šitomis meilėmis.

Tokia yra teorija, bet gyveni
me yra kaip lik atbulai: kurie 

daugiau bažnyčią lanko, pas 
Inos mažiaus meilės yra, ypač 
artimo meilės.

šitų nuomonę patvirtino nese
nai turėjusieji vielos ir dabar 
dar tebealsikarlojanlieji nuoti- 

avelių, negalėdami jokiu bildu 
sutikti su savo dusių ganytoju, 
atsiskyrė nuo jo, sutvėrė Lietu
vių “Tautinę” parapijų, apsirin- 

mane turėsiu ramunių savo baž- 

kur pereitų septintadienyj buvo

Bet kur tau. Sužinojo apie lai 

dos ir ėmė visas banyčios sienas 
rašinėtu įc braižyti. ^‘Tautinės 

kcikę mitrino ir paprašė tų bam
blių, kad jie daugiau taip neda-

Bet Dievo apveizdos seserų 
mokytieji vaikeliai, matyt, ne
išmoko nuo jų netik dievo ar 
artimo meilės, bet ir apie mau
da gtrmų jiems niekas nieko nie- 

vėl prirašė visas naujos bažny
čios sienas; tiems nutrynus, jie

Negana to; jie prinešė ant 
“tautinės” bažnyčios laiptų viso 
kių skurlių, atmatų ir kilų nc- 

galo jie apveizdines atskilėliams 
taip dasiėdė, kad tie iš piktu
mo net pro ašaras ėmė keikti 
ne tik Apveizdines parapijos mo

juos kaip blakes neišvėdinamoj 

apveizdines klebonų. Visus,

I'aigi čia malonia, kad bažny
čiose neišmokina žmonių mylė
ti vieni kitus. Jose padaro žmo
nes dar aršesniais. Bet žmonės 
limpa prie bažnyčios kaip mu- 
sios prie' medaus; kaitir nuodai 
butu bv tik saldu. Kokia 
nijn! ’

iro-

PAŠOVĖ VAGĮ.

Tliomas Kalomiris, gyvenan
tis viršui smuklės 1816 Wcnt- 

myn, pamalė negrų bebėgant, 
Jis liepė jam sustoti, bet tam jo

Už valandos policistas atsi

su $18 kišenėje, kuriuos jis bu
vo paėmęs iš smukles.

DAKTARAS NUSIŠOVĖ
DYMO GALERIJOJ.

ŠAU-

Dr. James W. Martin, iš Ne\v | 
Yorko, iššovęs kelis šūvius lik-1 
slan šaudymo galerijoj 434 S. ' 
Stale gi., jis paleido šaudyklę 
ant žemės, apsižiojo vamzdį ir 
paleido kulką sau į smegenis.

■ago, III.

Kiekviena lietuvis
TURI BŪTI SVEIKA IR PILNAI LAIMINGA.

JEI KAS IS JUS KAN-

EINASI SKILVIO NEVL

RINIMU, ŽARNŲ UŽSI

KIMŠIMU, NETUBĖJI-

MU APETITO, ABBA

TUBI GALVOS SKAU-

DĖJIMĄ, BLOGA UPA, 

TUOMET TAI REIKIA

VAHTOU ŽINOMUS

SALDAINIUS PARTO-

LA.
Jos valo kraujų ir skilvį, padaro jus sveikus ir normališkus.

DYKAI
su kiekvienu užsakymu ant 
Partola.

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė., 

New York, N. Y. Dep. L. 1

NORMAN COOK IŠGAVO NAU
JĄ NAGRINĖJIMĄ, BUSIĄS 

PALIUOSUOTAS.

.John Normali Cook nuteistas 

apribotam laikui kalėjimo išga
vo naujų nagrinėjimų bylos va
kar teisėjo Kersleno teisme.

James C. 0'Bi‘ien, kuris skundė 
Cookų, pasakė, kad nuteistasis 
gal visai nebus šaukiamas lie
suti antru kartu.

Priežastimi išgavimo naujo 
nagrinėjimo bylos buvo Coo- 
co pati, kuri labai norėdama, 

me būdama (tušavo, aimanavo ir 

ninkus neteisingų nusprendimų 
išnešti..

PLĖŠIKAI PAĖMĖ VILAGŲ 
UŽ $4,000.

pielus prispyrė su revolveriais 
dvi motrei vilagų sankrovoj 

geriausių vilagų už $4,000 ver
tės, sukrovė juos į automobilių 
ir nuvažiavo. Ta pačių sankro- 

šė ant $500:

GIMĖ TRYNIAI.

Hvabstono ligoninėj lenkė

nučius; iš jų tik vienas gyvas ir 
tvirtas; kiti du mirė. Be šitų 
trynučįų luošina turi 11 kilų

DIDELIS KBAUTUVft iyairių au
ksinių bei sidabrinių daiktų, kaip 
tai deimantų, laikrodžių, žiedų ir 
lt. Parsiduoda senoviška kaina.kaina.

Taipgi taisoma laikrodžiai, 
nėdinimas gvarantuolas.

Petcr A. Miller
2128 W. 22 St.,

Prane ('anai 5838
Skyrius 4906 W. 14 st.,

Užga-

Chlcago

Cicero
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PARTOLA rekomenduota 
žmonėmis persitikrinusiais jos 
naudingoje veikmėje.

PARTOLA apdovanota auk
so medaliais ant visasvietinių

Didele dėžė prekiuoja liktai
1 dolerį. Užsisakykite atsilan- 

j kę ar per laiškų. (56)

Reikalaujama Mainieriy 
ir Krovejy.

Geri namai su geru Vandeniu, ir 
elektros šviesomis; pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla (ij'kai, ga
lima laikyti karves, ’cs ir viš
tas. Geras kambarys ii’ valgis ne* 
vedusioms žmonėms.

Musų nlainOS dirba kasdieną. Mos 
turime abi “drift” ir “sliaft” mai
nas, su 3’/j pelių iki 4’/j pėdų aug
liu-Mes nemokame transportacijos. 
Mes turime viską priviliojimui gerų 
vyrų — geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos, ir mes nenorime tokios 
klesos žmonių, kurie nori mokėti 
transportaciją.

Del platesnių informacijų alsiša- 
uktie arba rašykite.

NEW RIVER COMPANY
MACDONAI.D, W. VA.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison »L 
Saite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10*iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St 
Phone Canal 4626

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedfildieniaii tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvio Gydytoj** Ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Residencija 10731 S. Michigan 
Avė., Roscland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullinan 842.

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

Dr. M L STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas
1757 W. 47 SL Chicago, UI. 

Ofiso Tel. Boulevard 161 
Rez Tel Seeley 420

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, 111

Minykų 
Kunigy 
Darbai

Filipinų Salose
žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.
“NAUJIENOS” 

1739 So. Halsted St.
Chicago, Dl. *

Į.a'Jl'll.fcMil JHIHTltHtrtU.ia'JL .u

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

Ai turiu 15 metų patyrimą ir ! 
galiu ištirt Jūsų akis ir pririnkti i 
jums akinius tikrai. Darbą at- i 
lieku belaukiant, užtikrintai.'

Jei Jums akiniai nebus reik*- | 
lingi, mes tai Jums pasakysima.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECLALISTAfl 

1801 So. Ashland Avė., Chicaga, 
Kampas 18-tos gatvės 

9-čios lubos, viri Platt’o aptiekoa 
T&nykite j mano parai* 

Valandos nuo 9-to* vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedalioje nuo f 
vak ryto iki 12 valandai dieną.

I Dr. A, R. Blumenthal g

Akis Egzaminuoja DykaiAkis Ėgcarolnooja Dykai
Gyvenimas yra 

tničies, kada pra 
nyksta regejims.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patin^a doma at
kreipiama i vai- 
1 ryto iki 9 vak.kus. Vai.: dųo 9 ryto iki 

ncdėldien. nuo 10 iki 11 dieną. s 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 *t į 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. G. M. GI ASE R |
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan St, kerti >1 rL 1 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

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

dėliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards 687

DR. M. HEUZM AN ;
! Š R U S ! J O i; '

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 18tb 
St. netoli Fisk St.

VA’.ANDOS: Nuo 1C- 12 pietų, i? 
6—8 vikarais. Telerhcne 'Janai SilO 
GYVENIMAS: 3412 S. HsUated Street

VALANDOS: 3-1 nic., tikta!

Telėphone Yards 5032

31 S S*. Mcrgan st. Chicago

VALANDOS- Nue iki 11 ryto 
ir nuc; 5 iki S vakn.c

MaslA 931 8. Aahlaad Blvd Chleaft Hayw«rk«t 1*44
DR. A. A. ROTH

KUSAB GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Bpoclaliata* Motor lik*. vyrlfik«u 

Vaiką Ir visą ckrealikv Ura
Ofh’K/e: TO4 S. HaUted St. Chfear T«li»»hvn« MM
VALANDOS i lt—11 irta; L-l

T —H w. N<414—111 4 (•»«.

Telephone Yards 5834,

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 19 
i S ryto ir nuo 7 iki 9 vai. rak.

325 So. Halsted SU Chicago.

Dr. I
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St, Chicago 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusižkal.
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Tek Yards 3654. AKUŠERKA7

iMrs.A.Michniewlcz 
giluti. Akuirrlju. Ko-! 
ridhi lirai praktika*'

eiphijoj. Paseku la
št patarnauja prie
• rodymo. Duoda rodą 
Įšok los* ligosa mota-i 
ims (r merginom*.
1111 So. Halsted Str. I

Chieaft.
Nuo 6 iki 11 ryta, Ir 7 iki r.
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Pranešimai
Pastaba atsiunčiantfcms draugijų 

pranešimus: —
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redukcijai 
pranešimus, turi 'Imtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardų-pavardę ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra. 
nešimas neims {dėtas.
Draugijų pranešimus apie 
milingus ete. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Cnnnl 1506, pranešti

— Redakcija

LFF. 12 kp. rengiu prakalbas 
scredoj, bal. 16 <!.♦ Mildos svet. 
Kalbės M. X. Mockus apie tikė
jimo reikalus. Kviečia visus at
silankyti Komitetas.

LLF. 12 kp. rengia prelekci 
ją pčlnyčioj bal. 18 d., Mildos 
svet. Prelegentas bus A. Marge- 
ris. Tema: “Ar Dievas žmogų 
sutvėrė, ar žmogus išsivystė iš 
žemesniij gyvunti'?“ Kviečia 
visus atsilankyti. Komitetas.

VVest Pullman. — LSS. 235 
kp. lavinimus susirinkimas įvyks 
scredoj, bal. 16 d.. Lietuvių sve
tainėje, 11961 So. Halstcd St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Tema: 
“Kuri partija yra naudingesne 
darbininkams“. Visi atsilanky
kite. — Komitetas.

Rockford. 111. — LSS. 75 k p. 
extra susirinkimas įvyks sere- 
doj, bal. 16 d., 7:30 vai. vakare.

Svetainėje 1019 - 3rd avė. 
Draugės ir darugai, malonėki
te atsilankyti visi, nes yra svar
biu reikalų aptart ir bus renka
mi atstovai j VIII Rajono kon
ferenciją. — Valdyba.

LLF. 12 kp. rengia prelekci- 
ją scredoj, bal. 16 d., Mildos 
svet. Prelegentas bus A. Marge
lis. Tema: “Ar Dievas žmogų 
sutvėrė, ar žmogus išsivystė iš 
žemesnių gyvūnų?“ Kviečia 
visus atsilankyti. Komitetas

Roseland, III. — LDLD. 79 
kp. susirinkimas įvyks scredoj. 
balandžio 16, 7:30 vai. vakare. 
Aušros mokykloje, 10900 Mi- 
cliigan avė. Bus priimama 1- 
mo apskričio konstitucija. To
dėl visi nariai būtinai atsilan
kykite. Be to bus duodama 
knyga Socializmo Istorija Suv. 
Valstijose. — A. Grebelis, rašt

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJ IEŠKAU pusbrolio Aleksan

dro, Juozo ir Julijono ir pusse*ers 
Uršulės. Visi keturi yra tikri bro
liai Pahibinskių. Kauno gub., Rasei
nių pav.. Kelmės volosties ir Lan- 
galių kaimo. Girdėjau kad gyvena 
Chicago, III. Malonėkite atsišaukti, 
ar kas juos žino pranešti už ką 
busiu dėkingas

ALEKSANDRA KBIGERIS 
(’hester. Pa.

I'ajieški.u savo broiio Petro Tau
tkaus. Paeina iš Kauno gub.. š Mi
lių pav. Papilės parap, Krėkliu 
dės. GyvBtfoSl806 So. Peoria St. 1- 
mą d.. mC bal. išėjo iš namų ir p *• 
besugrPoN Nežinau ar gyvas ar mi
ręs, (i g u kokia nelaii>3 patiko, n's 
csriiir kibai susirupine. i Jis p,*** 
arba kas žinote meldžiu pranešti. 
Kas pirmas praneš gaus *5 dovanų. 
Jis yra > pėdu 7 col. 25 me
tų amžiaus, rudų akių ir tamsio 
plaukų, ant burnos turi mažų juoda 
ženklą.

Kaz. Tautkus, 
1821 S. Ruble si., Chicago, III

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIėšKAl’ kambario apiebiikėji* 

Norlh Side, pas blaivius ir žvalius 
žmones. Norėčiau, kad šeimininkė 
pagamintų valgyt. Malonėkite at
sišaukti šiuo adresu:

I. Nundz.iunas,
17." p So. Ilalsled st., Chicago

DU VAIKINAI jieško kambario 
BridgeĮHMto apielinkėj. Geistina, 
kad šeimininkė pagamintų namuose 
valgj. Kas turite praneškite grei
ta'. S. V..
3238 So. Halstcd st., Chicago

REIKIA DARBININKŲ

R PADIDINK ALGĄ.
BEI KALINGA koletus vyrų, ku

rie yra apsiimžinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų. visi galės pa
dvigubint savo alga nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAND 4 INVEST. CO. 
3301 So. Halstcd St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA šelmyninkė prie 

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

OREMUS CHEMICAL 
LABORATOBY

1718 So. Ilalsled SI., Chicago, III.

REIKIA Darbininkų prie cukri
nių burokų. Vedusių arba pavie ilų 
ypatų. Augšėiausia mokestis moka
ma Michigan. Dykai namas rendai, 
dykai kelionė. Pasimalykite su mu
sų agentais ( hieagoje šiose vielose. 
* its AL VVeber’s name, 1642 Orebardd 
St, bile dienų nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas J. M Lope?. 1724 VV llarrison 
St., bile dieni) nuo š ryto iki 9 vak. 
Chas. Kassay’s ofise, 9328 Cottage 
(i rovė Avė., hile diena nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andrew Mikek, 1111 VV 
181h St., bile dienų nuo 8 ryto iki 
8 vakare. Pckete ir Sons ofise, 1957 
VV. Grand Avė, Nedėliomis nuo 9 
iki II ryto,

Sularlįs priimama viršminėtose 
vietose iki pėtnyėios, balandžio 18- 
tos.

Visi susitarusieji turi ateiti be 
apvylimo i 1724 VV. llarrison st. bi
le kurj laiką tarp 9 ryto ir 9 vai. va
kare. Pėlnyėioje, sukatoje arba ne
dėlioję, balandžio 19, arba 20, atsa
komai, susitikimui kompanijos age
ntu ir gavimui dėl kraustymo nu
rodymų.

MICHIGAN SUGAB Co.
Saginay, Mieli

REIKIA merginos dėl prosinimo 
prie valymų ir dažymų drabužių.

Surausb Dve VVrok
2619 Shiffield Avė.. Chicago.

REIKALAUJA agentų visą laiką 
arba vakarais ir nedėldieniais pa- 
adsidarbuoti sau didesniam uždar
biui, iš kur atrasi progų sau pasi
daryti gražaus extra pinigo — pel
ną nešanti propozicija agentams ir 
publikai. Adresuokite

National l-and Investinent Co.
Room 1328—220 So. Stale Street 

____________ 1_______________ J___
REIKALINGAS vaikas 16 metų 

amžiaus, duddi į Icc Cream Pailor. 
A įsišaukite.^*
3510 So. Halstcd St., Chicago.

REIKIA audėjų ant ‘fl.uff’ divonų. 
Mokame aukščiausia kaina, mieste. 
Pastovus darbas visa melą.

OLSON RUG CO.,
1598 W. Monroe SL, Chicago.

REIKIA šeimynos, kurios šeimi
ninkė apsiimtų prižiūrėti mano šei
mynų, tris vaikus — 8 metų, 10 m. 
ir II metų. Gali turėt savo porų 
vaikų. Atsišaukite pas 

Lcon Jarusz,
2290 Mihvaukee avė., Chicago

REIKIA indų plovėjų dienomis. 
Rloeks Bestaurant,

1356 So. Halstcd st., Chicago, III.

REIKALINGA Šeimininkė prie lie
tuviškos šeimynos, augusi mergina 
ai ba našlė, pastovus darbas, atsi- 
šrukite tuojaus.

J. (’herbauskis,
698 Oliver avė, Aurora, III.

REIKALINGA vyrų ant bardo su 
valgiu Į Lietuvišką Uolėti, gera vie
ta dėl pakeleiviu pernakvot. 

Lietuviškas Kotelis,
1696 So. Halstcd st., Chicago

REIKIA šiaučio šeimynos, kuri ga- 
lė'ų ateiti pas mane gyventi. Atsi- 
šr įkilę adresu:
2290 Mihvaukee avė., Chicago

REIKIA moters dirbti į dirbtuvę* 
National Piate Čo.,

935—,949 No. Halstcd str., Chicago

REIKIA merginų dėl lengvo dirb
tuvės darbo. Pastovus darbas, ge
ra mokestis.

OLSON RUG CO., 
1508 VV. Monroe SI., Chicago.

REIKALINGA jauna 'pergina kel- 
Icnti lietuviškai ir lenkiškai į dak
taro ofisą. Vtsišaukite i 

Peoples Disp.
1'916 VV-. 47 St., Chicago, III.

R’TKIA jauno vyro kalbančio lie- 
tuvišk ’1 ir lenkiška' i aptinką.

The Peoples Dispensary 
1616 VV. 17 St. Chieago, III.

R'TKM.INGAS kriiučlus <l<o mo- 
lerišl-'i kautu ir skirtų. Mokam 
r i, ikj (jo--, i valandą. Kas nori 
g;.Ii (Kibli nuo štoku.

(’has. Avvgaitis,
3’30 llarrison st., Chir.i-Jo

•• •
Rl?lKALINGAS barheris vakan/is 

si balomis ir nedėliomis. Gera evo- 
k
3356 So. Halstcd st., ( b.i tgo

UTTOMORII.I A i
PARSIDUODA geras aulomobi’ius 

*•' >kas 2 tonu, už *800. visai naujai 
Kas norėtumėt nirkti toki troką, sis 
gvarantuoju, kad dar geras suvis. 
?‘•išnokit'? sekančiu adresu:
8^9 W, 33rd St. Chicago, III, 

Phone Drover 8071.

PARDAVIMUI 5 sėdynių anlomo- 
b'lius. Viskas gerame padėjime. 
Mal>ti galima nuo 6 vai. vakare. 
.3115 VVallace st., Chicago

PARDAVIMUI

PARDUODU bučprpę j|- groserne 
b bai geroj vietoj. B:znis eina labai 
g°rai. Į dieną taruavojama mažiau
sia už $100.00. Subatomis $200.90 ir 
daugiau. Biznis cash — knygučių 
nėra. Priežastis pardavimo liga. 

Meldžiu atsišaukti greitai, bus par
duota už pirmą teisingą pasiulijimų. 
256 West 51 st St., Chicago.

Tel Boulevard 4114.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai .veži

mas, “bogė", “brička’ 3 setai pakin
kių cxtra vienienai ir lt. Atsišaukite 
pažymėdami No (i 1739 So. Halstcd 
St. Chicago, III.

PARDAVIMUI saldainiu sankro
va, cigarelų, cigarų ir smulkmenų. 
Pigi remia — $15.00. Parduosiu pi
giai. Lietuviu apie'inkė.
559 \Vesl 18th St. Chicago.

PARDAVIMUI pigiai baibcinf*. 
Pool l'< om.
2252 W< si 22nd st., Chicago, GI.

PARDAVIMUI groseri ė si. namu. 
Gėrį viela lietuviui.

E. Prochask i, 
!Mi() We. t 201b st.. t h'eago

PARSIDUODA MAUMAIS BIZNIS

su visomis mašinoųiis. Mašinos vė
liausios mados. Biznis ger »je aoic- 
linkėjiy, biznis eina gerai. .Jeigu 
kas nori pinigų padaryti, nusipir
kęs nesigailės. Gali pirkti vien tik 
biznį arba ir namą.
.Atsišaukite šiuo adresu

730 \V. 62nd st. Tel. Nori;ų:l 3501.

RAKANDAI______
TIKTAI SI MfiNESI

Už $55 nupirksi puikų tikros ^li
ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -J75. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kilų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
l'aipgi pianas ir fonografas. PBI- 
StŪNČIAME l’Z DYKA. Priimsime 
l.ibertv Bouds.

AVESTERS STORAGE CO.
2810 \V. llarrison st.

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

PARDAVIMUI didelės Vietrola 
mieros cabinet Pbonograpb, graji- 
na visus rekordus, nebuvo vartota 
mėnesj laiko. Grajina 3 arba 4 re
kordus vienu užsukimu.
8511 So. Green SI., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS.
$200 dubultų springsų Pbonųgra- 

fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu UŽ $55 su rekordais ir dei
mantine adata. TmPtf* vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

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

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

STOCK^Al—ŽĖROS.
MES PėRKAMč Liberty bondsus, 

mokame augščiausią mokestį. Ga
lima pigiai gauti gražiui.

MAIDEN LA N E JEAVĖLRY CO.,
I I16 Milvvaukee avė., Chirago

SAUGI VIETA PINIGAMS

Mes turime dalį serų ant parda- 
*. imo, kurie moka 20 nuoš. ant me
tų kas 3 mėnesius ir šėrų verčia 
nuolat kita augštyn. Mes tikrai pci- 
riatom, kad tamsta pirkliams .»)•<»• 
tai dili tų šėrų sudvigubinsi r.ąvo 
pinigus metų laike. Del plalemių 
žinių r«iš\kilę lietuviškai.

\. J. b'raimk'csviez,
)•'. II. Clark and Co.

1(15 So. LaSalle st., (’hieago, Iii,

____NAMAI-ŽEMĖ
KARMA! FAKMA!

DIDŽIAUSIS BARGENAS
PABSIDUOIU 8(1 akrų farma už 

$2.500. Namas su trim dideliais rū
mais, klėtis, kūtė, du cementiniai 
skiepai ir sodnas su 24 obelimis, 
2 višnios, 4 slivos 4 vynogradai ir 
visokių vuogų medžiai. 50 akrų iš
dirbta žemė ir 30 akrų aptverta dėl 
ganyklos. 2 mylios nuo miesto ir 
yra AVisconsin River netoli nuo mu 
sų miesto, žemė gera. Lietuvių ap

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

AVM. TIIOMAŠ 
11.361 S. Michigan Avė Chicago, III. 

'I'el. Pili Ima 11 759.

FARMOS!
No. 21. 80 akro farma su budinkais 
Kaina $2.000, $590 jinokėt. o liku- 
v»'is ant išmokėj'ino per 10 metu. 
No. I. <0 akru ferma su bmlinkais 
5 akrai dirbamos. Kaina $1,000; $40() 
imokėG. o likusius ant 5 metų išmo
kėjimui.
Y’o. 5. 101 akro farma su bod’n- 
kpi*. 5 akrai dirbamos. Kaina $2.000 
$-100 įmokėti, o likusius po šimtą j 
melus.
No. 17. 40 akrų farma su buliukais 
4 akrai dirbamos. Kaina $1.200; įmo
kėti $109. o likusius po Šimtą j me
lus. 'rurime ir daugiau visokių 
farnių. Ateikite arba rašykite pas: 
No. 6. 10 akru farma su budinkais. 
2 »> n»i d’rbmnos, v < e n a karv‘>, 
2 k'an’ės ir 12 v;*»". Kaina $800. 300 
dnl. Įmokėti, o likusius ant 5 metų 
išmokėjimui

C. GODI T-SKI.
122 So. Michigan Avė., Room 908

NORIU PIRK’IT ūkę. 'Puriu išmo
kėtą namą ir ninigu; ant geros ūkės 
mainant galėčiau pridėti. Kas tmi- 
tu| ūke aut pardavimo, malonėkite 
atsišaukti.

Simanas žibąs, .
2327 W. 2lth' st., Chicago, III.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI 2 aug.šlų naujas 

paskučiausios mados mūrinis na
mas ir vieno atigšlo naujas medinis 
mimas, Abicfjuosc sankrovos prie
kyje. Parduosiu abu arba pavieniui 
pigiai. Naujoje lietuvių apgyven- Į 
toje apiclinkėje. Piisimatykile su 
savininku imt vietos.

I.OUIS EBEL, 
2659 Wesl I3rd st., Chicago

RARGENAS, puikus 2 fialų ant 
gero loto, 5 ir 6 kambariai, randasi 
3513 So. Union avė., kaina liktai 
$2600.

'l'aipgi 2 fialų, 6 ir 6 kambariai, 
3122 So. Union avė., kaina tiktai 
$2750.

Taipgi 2853 So. Union avė., 2 
fialai, 4 ir J kambariai, kaina tik
tai 2150.

ERNIS E. FEENEY,
60.3 W. 3įsi SI., Chicago.

PARDAVIMUI gera farma 70 ak
rų arba galima mainyti j namą. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži viela priein
anti prie kelio, arti prie miesto — 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

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

iš priekio

15 AKRU
TURIU PARDUOTI pigiai 15 ak

rų puikiausios trąšios juodžemės, 
visa išdirbta prie llock Island R. R. 
liktai 22 mylios nuo Chicagos ir 50 
minutų nuo vldnrmiesčio. PUIKI 
viela vištų ir daržovių farmai. Par
duosiu šią puikią žemę tiktai už- 
$190 akrą lengvais mėnesiniais iš- 
mokėjinlais. Pavasaris čia pat ir 

jums apsimokės pasiskubinti grei
tai. Del platesnių žinių ateikite ar
ba rašykite j

J. RENDICK,
10(> N. La Saite St.. Rųom 10. Tel. 
Main 2043. Residenee TeL.Canal 
173(1.

SPECIAI IS BARGENAS: našlė 
»';"'duos arba mainys namą, kuris 
neša geras {plaukau. Randasi prie 
1110 So. Wood st. Del platesnių ži
nių atsišaukite arba rašykite (an
gliškai): i

Malka, • 
2705 S. Kolin aviu, Chicago

PARDUODU pigiai arba mainau 
2 namu, vienas ant 6 familfjų, mū
rinis, antras ant dviejų medinis. 
Kas kokį norėsite Bridgeporto apie
linkėj?. Mainysiu Į bučernę arba 
grosernę, arba ant kelių lotų, arba 
automobiliaus. Prašau atsilankyti. 
Visas priežastis patirkite ant vielos. 
Tas nieko nekainuos.

Savininkas A. Jankauskas, 
Iltį So. Ricbmond st.. Chicago 
Netoli (’rane Co. 'I'el. MeKinley 2727

MAINAU du kampiniu lotus, arba 
vieną ant automobiliaus. Kaip no
rėsite, taip galėsime sulikti. Lotas 
randasi jirie 53-Čios ir Kedzie avė. 
Kreinkitės j savininką P. P., 
534 AA’est 33rd si., Chicago

PARSIDUODA 4 pagy venimų mū
rinis namas su gerais intaisy mais, 
rmvla^i labai gražioj vietoj ant 
Bridgeporto, ramios neša 14 procen- 
'a. parsiduoda už $3800; užteks $500 
inmokėjimo.

PARSIDUODA visai nimjas mūri
nis namas su imikiausiais inlaisy- 
mais, 2 pagyvenimų ir galima 3 bei- 
smante padaryt pragyvenimą su di
deliu, plačiu lotu; randasi labai gra
žioj vietoj, parsiduoda su $1000 In- 
mokėjimo, o likusius randa išmo
kės.

I iberty I and and Investinent Co. 
3301 So. Ilalsled si., Chicago, III.

PARSIDUODA visai naujas biz
niavus namas ąnt Ilalsled. $9000 pi
giau negu kainavo pabūdavo!. Par
siduoda visai su mažu jmokėj’mti. 
Greitai klauskite ras 
Liber’y I and and Investinent Co., 
3301 So. Halstcd Si., Chicago, III.PIGIAU NUPIRKSITE

Vi i sekanti namai turi būt par
duoti šia savaite.

Parsiduoda 7 kambarių medinė 
šluba, visa geram padėjime, ramla- 
«•! ant I owe avė., ant Bridgeporto, 
raudos neša $20 i mėnesj, kaina 
$X’00.
' i’v>r'y I and and Invcstment (’o., 

j 330! So. Ilalsled St., (’hieago, III. ■

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas. 3 šešių kambarių fialai. 'I’aip- 
pi 2 aukštu medinis namas. Lotas 
50X100. Savininkas turi parduoti.

Slark St., arti Afcher Avė. Kaina 
$5,500.00.

IC.NATIUS CHAP and Co., 
'555 XV. 31st St. Vieninteliai agentai.

PARDAVIMI’l š'‘šiu h- sci.tvmn 
' n barių mūrinis ir medi- 's namas. 

Maudynė, grsas ir garage. dvi mei
lus pastogės, alley lotas, 25x125 pė
dų.

.'"s. J. Walsh, Savininkas
! 3C 16 l'aincll avė., 2r ss flalss.

MOKYKLOS

VALENTINE dresmaking 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 1 
dison. 1850 N. Wells st.

137 Mokyklos .>uv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
I engvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti su k nes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

^kaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS“

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir yputiškus mokini 

mas padarys jus žinovu i trumpi 
laiką,

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpiino-designing ir siuvime 
skyrius ,kur mes suteiksime pruktiš 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos mušt; 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ii 
pamatyti musų mokyklą bile hdku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Pelrenos daromos pagal Jūsų mie 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
le madų knvgos.
MASTER DESIGNtNG 8CHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtini*
118 N. La Šalie gal., prieš C.tty Ha‘ 

Atsišaukil ant 4-tn augAto

ĮVAIRUS SKELBIMAI
šiuomi pranešu kad aš kraustau 

rakandus iš vienos vietos i kitą ir 
atsakančiai padarau darbą ir už že
mą kainą ir taipgi i kitus miestus, 
’l'uriu gerą automobilių, kam reika
linga aš piitarnaiisiu labai gerai.

A N l'ON VENCKUS,
819 W 33rd St. Chicago, III, 

Phone Drover 8071

DRAUGIJOS IR ORGA-
NIZACIJOS______

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S Halsted St., Chicago, 111. 

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald Avė., (ihiengo, III.

A. LAIJS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, 111. 

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, Iii

K-to Nariai:
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, 11. 
JUUA ŽEMAITĖ.

2919 W. Division St.. Chicago, H

Rytmetinės žvaigždės Pašalpos ir 
pasilinksminimo Kliubo valdyba:

J. Chepaitis, pirmininkas, 
1661 N. Oakley Blvd.

Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 
2042 Homer str.

J. Zakarauskas, nular. raštininkas, 
1302 N. Hoync Avenue.

J. Basimas, iždininkas,
1845 N. Hoyne Avenue 

J. Kitchas, finansų raštininkas,
.3646 Hamilton Avenue.

Susirinkimai alsibuna pirmą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
hės svetainėje 1822 AVabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubo 
valdyba 1919 melams:

S. S. Meškauskas. Pirm., 
.3752 So. Wallace st.

K. Kunca, Vice-pirm.,
3126 So. Lowe avė.

K. J. Petroks, Nut. Bašt.
3422 So. Lowe avė.

Gustaitis, fin. rašt.
2856 W. 38 PI.

J.

J. žilvitis, iž(U 
t 841 W. 33 st.

1 - ................... .............— ■■■ ............................................

CICERO I IET. VYRU IR MOTERŲ 
APSVILTOS DR-JOS NAUJOJI

VALDYBA

Agota Kaminskienė, pirm.,
1136 So. 48th Ct., Cicero, 111. 

Juozapas Takazauskas, Vice-prez..
1404 So. 48 Ct., Cicero, III.

S. A. Vasiliauskas, Prot. rašt., 
1302 So. 50tb avė., Cicero, III.

V. Shileika, Fin. sekr.,
1109 So. 49 avė., Cicero, UI. 

M. Bartkienė, Ižd.
1500 So. 48 Ct.. Cicero, III.

Iždo globėjai: V. Stanislovailč, 
133| So. 48 avė., Cicero, III.; A. Do- 
čkienė, 1225 So. 50 avė.. Cicero, III.; 
J. M'”’azas, 1530 So. 19 avė., Cice
ro, III.
'I'. Bartkus, maršalka.

1500 So. 48 Ct.. Cicero, III.
C. Tuskienis. Org. Užžiur.,

1225 So. 50 avė.. Cicero. III.
DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 

LIETUVOS
Valdyba 1919 metams

Ed. Čepulis, pirui.
•1028 So Arleslan Avė 

M. Laudanskis. pirm, pageli).
1439 So 50th Avė, Cicero 

Ig. Žilinskas, nut. rašt *
2.351 Hainburg St, 

Frank Micklin. turtų rašt.
1906 So. Union Avė 

Chs. Maskin, kasierius
668 W. 18th St, 

Ant. Selemonavičius, ligonių aplėk.
1823 So. Peoria SI 

Susirinkimai ntsibuna kas antrą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, Ima 
vai po niėtu, Jul Malinausko svotai 
nėję, 1843 So. Halsted St

CHICAGOS LIETUVIU DARBININ
KU TARYBOS

Pidomasis Komitetas
A. Petratis, pirmininkas

.3.343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. Winchestcr Avė.
J. Degutis, sekretorius

2228 Coblenz St.
Komitete n’»»*iai:

P. Jakavičia, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis. 2856 W. 38th PI.
J. Vilis. 25.38 Frąnkfort St,
J. Briedis,

T. D. M. LIETUVOS BROLIŲ 
IR SESERŲ 

Kensington, III.

Susirinkimui ntsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadieni, l-runk 
Shedvillo svetainėje, 341 E. Kensing 
ton Avė, Kensington, III.

Valdyba:
D. Shatkus, prez.

213 E. Kensington Avė. 
Jonas \Vilkas, vice-prez.

296 E. 1181 h SI. 
VV. Markauskas, iždininkas,

.355 E. Kensington Avė.
F. Griguhi. prot. rast.

1044!) So. \Venlworlb Avė. 
VV. Dargis, turtų rašt.

10520 So. State St.
Norintieji prisirašyti atsilankyti 

j susirikimą. Įstojimas pagal amžių 
ir konstituciją.

S. L. A. 55 K p. W. PULLMAN, ILL. 
Valdyba 1919 m. ir jų adresai

Kažys Mačiulskis, pirm.
11927 Union Avė.

Kažys Kaličius, pirm, pagelbininkas,
835 VV. 122nd St. 

Ona Mačiulskienė, nut. rašt.
11927 Union Avė. 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union Avė. 

Jonas Gruzdls, iždininkas,
722 W. 120th SI. 

Stasys Boreika, diioklcrjinkis
11826 Lowe Avė. 

Jonas Biepšas, kvotėjas,
3310 So. Halsted St., Chicago 

Vincas Kaličius, organizatorius,
8.35 VV. 122nd St. 

Petras Laukis, durininkas,
1214.3 Green St.

Kuopa laiko susirinkimus šešta
dienyje po pirmos kiekvieno mėne
sio. 7 vai. vakare, J. Gruzdžio ir P. 
Baišučio svetainėje.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRSIĄ INKŲ ANTRASAI:

K. Bugis, pirmininkas.
1714 VVabansia Avė

J. Dauginis, vice-pirmlninkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų raAt.,

1965 Evergreen avė
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield avė
J. Antnnavičia, iždininkas,

1719 Eilėn st.
Susirinkimai ntsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
VVabansia avė.

DRAUGYSTĖ. DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

D. Shatkus, pirmininkas,
.344 E. 116 Str 

K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,
.324 E. 116 St

K. Baltremas, protokolų raštininkas. 
311 Kensington avė. 

A. Norbtilas, finansų raštininkas.
ii E. 102 Place.

F. Shedvillas, kasierius,
.341 Kensington Avė. 

Draugystės susirinkimai alsibuna 
paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvillo svetainėj. .341 Ken
sington avė.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU 
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 VVabash ava 

Stanislovas Shimkus, vice-pirminin..
10707 VVabash Avė.

I’. Grigula, prot. raštininkas,
1044.3 VVentxvorth avė.

Vladislovas Markauskis, kasierius, 
.355 Kensington avė. 

Ant. Bertašius, pinig. raštininkas, 
.349 E. 115 St. Kensington, III

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 

i kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
J’. Shedvvillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems {stoti { Dr-stę Už numažintą 
mokestį paliko lik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui {stojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutin

DR-TĖS MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
... VALDYBA (CICERO, ILL.):

Frank Sadauskis, pirmininkas, 
1522 — 49lh Avė.. Cicero, TU 

Kazimieras Bladikas, vice-prez.. 
Antanas Morcevich. prot. raštinink.

192.3 S. Union Avė., Cicero, III 
Izidorius VVedeckis. fin. rašt.,

555 VV. 14th SI. City 
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Rainius, cenlralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekimas. 
Antanas Žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. Cbernąuckas, antras piarš. 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekimas, 
Slamjslovas Romanas, teisėjas.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pinės Pašelpos, valdyba 1919 metų.

P. švclnis, pirrrdninkns.
17.32 N. Lincoln St. 

I'el. Brazis. vtce-pi»-minAnkas.
2420 N. Marshfield Avė.

J. Kalpokas, nutarimu raštininkas
1839 VVabansia Avė. 

V. Briedis, turiu raš’ininkas.
1040 N. Marshfield Avė. 

Tust. Antanavičia, iždin?nkn<s.
1710 Eilėn SI. 

H. Rauskiniiilč. kont. rąšt.
1652 VVabansia Axre. 

Fr. Ka^i'i’is ir J. Valiulis, iždo glob 
J. Dauginis, maršalka.
G. II. Moldenbmier. (Ink. kvotėjas.

1554 VV. Chicago Avė. 
Susirinkimai alsibuna pirmą se

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 VVabansia Avė.

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 
PaŠelpinio Kliubo valdyba 1919 me
tams:

N. VVilimaitis, pirmininkas
.3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis. pirm, pagelb.
2911 VV. Adams St. 

Fabijonas Striško. nut rašt.,
4255 Richmond St. 

Vincentas Manikas, Fin. rašt.
2839 VV 401h St. 

Mykolas Kaziunas, iždin.
.3959 VV. 161h St. 

Susirinkimai būna kas antrą nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų, John Engei Svet., 3720 M\ 
llarrison St.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontruklorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu ridu paipas, dirbu ble* 
kinius kaminus, dedu blekipes lobas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius Kiekinius darbus. 
/ Darbus užimu visose dalyse Cld- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOF1NG CO, 

and Sheel Metai Works
2106 VV, 24«h M Tel Canal 4802

DRAUGIJOS
Lietuvių Darbininkų Dr-jos 

AMERIKOJE.

Nauji Valdyba:
J. Zaulras, jiirm.,

1919 S.i Union Avė
Jo. Butkus, vicc pirm. į

52tyN. Robey SI, 
A. Maželis, nut. rašt.

7.31 VV. 18 St.
F. Girdwainis, Fin. rašt.

2000 S. Halstcd St. 
D. Shcmailis, Kas.

1750 S. Union Avė.
Susirinkimas būna kas antrą su- 

batos vakarą kiekvieną mėnesj 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

LIETUVIŲ MOTERŲ APšVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

M. Dunduliene, pirmininkė,
1915 So. Halsted st. 

K. Katkevičienė, vice-pirniininkė.
2252 VV. 22nd St. 

3’. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 VVallace str.

E. Ulkutė, finansų raštininkė, \
21.37 VV. 21 Pi

P. Baleckienė, iždininkė,
.354.3 Union avė

S. PoniškienC, iždo globėja
5417 Shields avė.

J. Savickaite, iždo globėja,
3514 So. Wcntworth avė.

Siunčiant i centrą mokestis, tno- 
ney order ar ėvk), reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinėsimi, 
raštininkei.

Lietuvių Darbininkų Draugijos Am
erikoje, va*dyba ant 1919 metų.

Juozapas Zitra, pirmininkas,
1919 S. Union Avė. 

Jonas Butkus, pirm.-pagelbininkas, 
526 N. Robey St. 

And. Mazetis, nutarimų raštininkas, 
731 VV. 181 h St. 

l’r. Girdvainis finansų raštininkas, 
* 2000 S. Halsted SI. 

Dom. Sbemaitis, iždininkas,

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosha, VVis.

II. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park A ve.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė.

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė.

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Barine, VVis.

Juozas Vaičiulis. Iždo glob.,
447 N. PleasanU Street 

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Mihvaukee avė.

J. N. Palt, Daktaras Kvot.
165 Main Street 

Metiniai komitetai VI. Bielskis ii 
Juozas Vaičiulis.

LIET. M Y L. DR STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 VV. 31 st.

Antanas Slrole, Pirm, pag., 
2018 So. Peoria st.

Kaz. Demereckis, Nut. rašt., 
.3338 So. Auburn avė.

Vinc. Buiskas. Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, Il|. 

I’el. Ardžiauskas. Kontr. rašt..
.3424 So. Union avė. 

Ant. Sinkus, I kasos glob.,
4025 Montgomery SI.

Ant. Burba, II kas. glob.,
2917 VV. 39lh St. 

Kaz. Vaitkus, Maršalka.
833 VV. 33rd Place 

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 VV. 35th Street 

Susirinkimai alsibuna kas antrą 
subatos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3.338 So. 
Auburn avė., (’hieago, III.

A. C. W. of A. LIETUVIŲ SKY
RIAUS 269 VALDYBA

A. Chepuitis, pirmininkas, 
4812 XV. 15-th St.. Cicero, Ht.

P. Shvclnis, pirm, na^elbininkas,
1732 N. Lincoln str

J. Kalaine, nutarimų raštininkas,;
1965 Fvergreen avė.

P. Galskis, finansų raštininkas, 
1356 N. Hoyne avė.

J. Katilius, iždininkas.
1685 Mihvaukee ava.

Susirinkimai atsibuno pirmą pėl- 
nvČią kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 VVihvaukce avė. 7:30 v. v.

LIET. SUNU DR-JOS. SHEBOY- 
GAN,WIS., VALDYBA.

Jpnzas Bukauskas, tTrm..
1424 S. 101b st. 

l’r. Makarevičia, Pirm, nad ,
1618 Huoron avė.

Mot. Baltrušaitis, Prot. rišt.,
1602 Indiana avė.

Kaz. Tūlis, Turto rašt..
719 Alabama Avė. 

Mot. Benionis, Iždin..
1494 So, 111h St. 

Fr. Jcsinskas, Iždo alob..
1626 New lersey avė. 

Juoz. Svillauskas, Iždo glob..
1623 Indiana avė.

Jurgis Montvilą, Maršalka.
1336 Erie avė.

Susirinkimai alsibuna kas pirmą 
pėlnvčią kiekvieno mėnesio, Eaglc 
Hali svet.
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