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Dideli neramumai ir riaušės 
Indijoj

Bolševikai paėmė Ufą

Protesto streikai Italijoj

Trancijos socialistai svarsto apie apleidi
mą parlamento. Valdžia susirūpinusi

KARĖS STOVIS 
"INDIJOJ.

SIMLA, Indija, bal. 17. -— Ka
rės stovis tapo paskelbtas Laho
re ir Ainritsar distriktuo.se, pa
sak čia išk išto pranešimo. Pra
nešimas sako, kad general gu
lu malonus “yra persitikrinęs, 
kad atviro sukilimo prieš val
džią stovis gyvuoja tuose dis- 
t rikiuose." Teismai peržengu
sių kares stovio reguliacijas 
bus atliekami komisijos, pana
šios i leistą Indijos gynimo ak
lo.

BOMBARDAVO MINIĄ IŠ 
AEROPLANŲ.

SIMLA, Imlia, bal. 15. Ae
roplanai buvo vartojami šian
die malšinant sukilimus, kurie 
ištiko Punjab. Minia užpuolė 
pasažierinj traukinį šiame dis- 
Irikle ir suardė Gujramvala ge
ležinkelio stotį. Aeroplanai bu
vo pasiusti iš Lahore ir minia 
buvo bombarduojama ir apšau
doma kulkosvaidžiais iš oro.

Didelis nerimavimas vis dar 
t' bėra Di lbi ir Lahore. Distrik- 
to komisionierius atsišaukė į į- 
žymiausius žmones, kad jie var
totą savo įtekmę atidarymui 
sankrovą. Kitaip valdžia grieb
sis veikimo.

Valdžias pranešima.
LONDONAS, bal. ,(>. — Indi- 
s ofisas šiąnakt išleido seka

mą pranešimą apie situaciją In
dijoj:

“Oficiali pranešimai parodo, 
kad Arini įsa r. Lahore ir Bom
ba y yra ramu. Viramgam bu
vo nemažus sumišimaai. Vald- 
žiso budinkai liko sunaikinti ir 
Indijos maitinycios valdininkas 
liko užmuštas, bet dabar yra 
tvarka įvykinta.

“Menki sumišimai buvo Cal- 
cutloj lt ir 12 d. Kareiviai ta
po pašaukti iš šovė į minią. Še
ši žmonės liko užmušti ir 12 su
žeista.”

Ti ur Iralistai ion filęd with Ihe post- 
nur.ler at < l’icago, III. April IX. 1(M9 
as required by the act of Oct. (i, 1917

Rusijoje
BOLŠEVIKAI LAIMI KRYME ' 

IR GALICIJOJ.

Paėmė Simferopolį 
ir Ufą.

Paryžius, bal. 17. — Bolševi
ku besivt ržimas Kryme ir Gali
cijoj tęsiasi. Kryme Simfero
polis ir Jalta tapo paimli, taip 
kad Sevostopoliui gręsiama iš 
šiaurės ir rytą. Prie to pavo
jaus, Sevastopolis, kuris buvo 
užimtas anglų laivyno, galbūt y- 
ra apleistas. Evakavimas šios 

vielos praktiškai išstumia tal
kininkus iš pietinės Rusijos.

Rumunai silpnėja.
Galicijoj bolševikai veržiasi 

* palei Dniestro upės klonį. Bu- 
j mimą kareiviai vedą generalį 
i pasitraukimą vistAnc upės ilgu
me nuo Galicijos iki juru, tuo 
matomai, apleisdami Bcsarabi- 

■ ją. kuri jau politiniai yra bol- 
| ševizmo apimta. Kadangi tal- 
I kininkai nuolatos vilkino pa- 
I siuntimą reikmenų Rumunijos 
armijai, pastarosios priešinimus 
spėkos yra, beabejones, labai 

sunu tikėjusios.
Pietinis ir pietvakarinis bolše

viku ofensivas, manoma, yra 
pirmu veikimu ją 1919 m. kam
panijos. Antruoju galbūt bus 
ofi nsiv’as prieš Archangelską ir 
Murmansko pakraštį ir trečiuo
ju galbūt bus besiveržimas į ry
tinę Prūsiją, tikslu įsteigti ben
dra rubežiu su Vokietija. 

<7 e

BOLŠEVIKŲ LAIMĖJIMAI.

LONDONAS, bal. 17. — Be
sitęsiantis pasisekimas Rusijos 
sovietą spėką palei beveik visą 
vakarinės Rusijos frontą, nuo 
Raltiko iki Juodąją jurą yra 
skelbiamas čia gautame Rusijos 
ofit kiliame bevieliniame prane
šime. »

I vakarus nuo Rygos latviai 
tapo nuvyti pil tą link iki 1 my
lią nuo Mintaujos.

J vakarus nuo Proskurov, bot 
ševikai paėmė Voločisk, ant bu
vusio Rusijos-! ialicijos rube- 
žiaus ir už 25 mylių nuo 1 arno- 
polio.

Kryme sovietą spėkos perėjo 
sūriuosius ežerus ir paėjo lin
kui Simferopolio, Krymo sosti
nės.

Bolševikai “skerdžia” žmones 
patįs ten nebūdami.

LONDONAS, bal. 17. — Ofi
cialiuose rateliuose gauta iš Om 
sko telegrama sako, kad 1,800 
žmonių, ją tarpe 100 moterų, 
liko išžudyta bolševiką t loję.'

(U fa, kur bolševikai “išsker
dė“ 1,8(10 žmonių nuo kovo mė
nesio yra valdoma diktatoriaus 
Kolčiako, tad jei įvyko skerdy- 
nė, tai ją galėjo padaryti tik 
Kolčiako kazokai, o ne bolševi
kai.)

OMSK, bal. 13. - Rusijos ar
mija atmušė smarkią bolševiką 
ataką ant l'fos ir taip manerva- 
vo, kad leidus rusams užimti 
Belehei ir Slerlitamąk. Bolševi
kai liko įstumpti į pilną sumiši
mą. Šiaurių link Kama tapo pa
siekta ir įvairios vietos paimtos 
net iki Sarapul. Pietuose tapo 
paimtas Oria ir tęsiasi besiver- 
žimas linkui Orenburgo.

Skaitykite ir Platinkite 
"NAUJIENAS”

True translation filed w:'.h Ihe po.st- 
inaster ai Cbicagp, II). April IX, 1919 
as rcquired by lįte act of Oct. (i, 1917

20 UŽMUŠTA TRAUKINIŲ 
SUSIDŪRIME.

B R ĖST, bal. 17. — 12 Ameri
kos ir 8 Francijos kareiviai liko 
užmušti ir 56 sužeisti užpakali
niame susiihirusime važiavusiui 
į šį miestą kareivių traukiniu. 
Susidūrimas išliko* i vakarus c
nuo Le Mons.

True translation filed \vitli Ihe post- 
inaslcr ai ( hieago, III. Anril IX, 1919 
as reąuired by Ihe act of Ocl. 6, 1917

VEJA BURŽUAZIJĄ Iš 
RYGOS.

STOCKIIOLM, bal. 17. - 
Svenska Daghlaat gavo žinią iš 
Rygos, kad bolševikai veda sku
bu ir sistematini išnaikinimą C C €
buržuazinių ('lementą Rygoje. 
Bolševiku teroro aukos vra iš- c

vežamos ant Hasen salos, Dau
guvos upėj ir sakoma, skaičius 
ją siekia 70,000, skaitant mo
teris ir vaikus. Nė vienam ne
leidžiama privežti ant salos mai 
sto ar pinigu.

True trj.nslation fi’ed xvith the post- 
iniviicr i>t Chicaųo, III. April IX, 1919 
as required by Ihe act of Oct. (i. 1917

Bolševikai gretinasi prie 
nuosaikiųjų.

COPENHAGEN, bal. 17. - 
Bolševizmas Rusijoj užleidžia 
celią “naująjai buržuazijai,” pa 
sak čia atvykusio direktoriaus 
Maskvos Raudonojo Kryžiaus 
komiteto. Premjeras Leninas 
ir karės minislcris Trockis ban
do padaryti susitarimą su nai
kiaisiais elementais Rusijoje.

Situacija Petrograde, kaip sa
ki) direktorius nuolatos blogėja 
ir daug prieš-bolševikišką suki- 
imą ten ištiko. Vasario mėn. 
?etrograde buvo 83.000 mirčių, 
jalygius su 123,000 mirčių sau

sio mėnesyj.

True lianslation filed with Uit posl- 
nuistcr ;<l ''hica-.io, Iii. April IX, 1919 
as reąuired by the act of Oct. (i, 1917

ITALIJOJE
DIDELI STREIKAI 

ITALIJOJ.

Užpuolimas ant socialistu 
Milane; 4 užmušti.

MILAN, Italija, bal. 17. —- 4 
žmonės liko užmušti ir keli su
žeisti čia ištikusiuose seredoj 
sumišimuose, privedusdos prie 
susirėmimo tarp socialistu ir 

anti-socialistinią grupių. So
cialistu laikraščio Avanti redak- c

cija ir spaustuvė liko suartyta 
mušyj.

Milano, Bolagna, 'Turiu ir Ge
imą darbininkai, vyriausią pra
monės miestą šiaurinėj Italijoj, 
šiandie pradėjo 24 vai. streiką.

5 žmonės užmušti Ryme.
LONDONAS, bal. 17. — Pa

sak čia gautų žinią, 5 žmonės 
liko užmušti laike socialistų de
monstracijos Ryme. Vienadie
nis streikas tapo paskelbtas di
desniuose Italijos miestuose.

True ’ranslation filed v iln Ihe post- 
inaster at Chicago, III. April IX, 1919 
as reųuircd by tlie act of Oct. f», 1917

LAUKS IKI GEGUŽĖS 15 D.
PARYŽIUS, bal. 17. — Talki

ninką valdžios, pasak Temps, 
matomai, nutarė nelaukti il
giau kaip iki gegužės 15 d. ga
lutino atsakymo nuo Vokietijos, 
ar ji pasirašys, ar atsisakys pa
sirašyti po taikos sutartim.

FRANCUOS SOCIALISTAI 
GALBŪT APLEIS 

PARLAMENTĄ.

Atstovų buto nariai svarsto apie 
protestą prieš sutarties 

slėpimą.

PARYŽIUS, bal. 17. Le 
lournal sako, socialistas narys 
itstovą bule Albcrl DedotiCe iš 
Augšt. Garonne pasiūlęs savo 
socialistams draugams, kad jie 
visi rezignuotą protestui prieš 
valdžios poziciją atsisakyme iš
dėstyti parlamentui smulkme
niškai laikos sutartį iki nebus 
no ja pasirašyta. Socialistą gru
pė atstovą bute šiandie šį pasiū
ti mą apsvarstys.

True translation filed wi h Ihe posl- 
’nasler at ( hica'.'o. III Anril tX, 1919 
as required by the act of Ocl. (>, 1917

FRANCIJA NORI ŽINOTI 
TAIKOS SUTARTĮ.

Valdžia bijosi ją skelbti.

PARYŽIUS, bal. 17. — Neuž- 
siganėdinimas Francijos atsto
vą bule ir senate ir socialistų 
ąrąsin i m u i interpelincijomis 
kad privertus premierą Clemen- 
ceau pasakyti taikos konferen
cijos paslaptis, taipjau kaip An
glijos parlamento noras žinoti 
liesą iš premiero Lloyd George, 
vra apgailaujami Erancijos val
džios valdininką laugiauisa dė
lei dviejų dalyku.

Pirma, yra komplikacijų Sa- 
•ir klonio susitaikime, kurį Cle- 
menceau priėmė iš didžiąją ke
turių, kurios nepaliks Francijos 
niblikai. Antra, skaitoma, val
dininką išmintingu, kad Fran
cijos žmonės šiuo laiku nežinos 
nilnai kokis susivylimas laukia 
juos dalyke pinigą, kokią tiki
masi iš Vokietijos už karės nuo
stolius. Kaslink Saar susutai- 
<ymo', jis yra daug mažesnis, 
negu Clemenceau ir jo valdžia 
bandė gauti.

Jie užreiškia, kad jis užveria 
diegus ateities konfliktams, už
sėdant dvi valdžias ant los pa
lios teritorijos, mažiausia duo
tai) t Vokietijai bebalsę valdžią 

len per 15 metą, 1)0 ko ji gali 
būti atgaivinta, ar užbaigta vi
suotinu balsavimu, kuomet tuo 
pačiu laiku Francija turės kont- 
rolę po priežiūra internaciona- 
lės komisijos iš 5 narių.

Nereikia nė sakyti, kad Cle
menceau šiame dalyke norėjo 
daug daugiau, negu davė Wilso- 
nas ir Lloyd George.

Antru dalyku, kurio Franci
jos taikintojai koHkas nenoiV 
pasakyti savo žmonėms per
daug, tai suma, kokia bus gau
ta atlyginimui. Francija, ypač 
valstiečiai, dar nesupranta, kad 
Vokietija nemokės ir negali už
mokėti visą kaštų, kokius karė 
uždėjo ant Erancijos.

True tnuislation filed with Ihe post- 
niasler ui Chicago, III. April IX, 1919 
as roųuired by the act of Oct. (i, 1917

Ambasadorius čechijoj.

YVASHINGTON, bal. 17. — 
Sprendžiama, kad Richard T. 
C.rane III, privatinis sekretorius 
Lansingo ir sūnūs Charles R. 
Crane iš Chicago tapo paskirtas 
pirmuoju Amerikos ambasado
rių naujoj Čecho-Slavakijos res
publikoj. Tikimąsi greito pa
skelbimo apie tai iš Paryžiaus.

ORAS.

Giedra ir šilčiau šiandie ir 
galbūt ryto.

ELEKTROTECHNIKAI Už GE
NERAL! STREIKĄ.

SPRINGFIELD, III., bal. 17.
J. P. Noonan, veikiantysis 

prezidentas International Rro- 
Iherhood of Electrical Workers

True trnnshition filed \vilh Ihe post-master at Chicago, III. April IX, 1919 
i e<|iiired by the act of O< I. Ii, 1917

Slaptumas “atvirosios” 
diplomatijos

paskelbė, kad dabar einančiame 
balsavime didelė didžiuma stoji 
už paskelbimą liepos 1 d. strei
ko daugiau kaip 150,000 elekt
ros darbininką visoje šalyje.

Noonan kaltina krasos virši
ninką Burlesoną, kadangi lasi> 
grieštai atsisako pripažinti tele
foną darbininką uniją.

NAUJOSIOS ANGLIJOS TELE
FONISČIŲ STREIKAS 

PLEČIASI.

BOSTON, Mass., bal. 17. — 
Tūkstančiai narių uniją susivie
nijusią su telefonų operatorė 
mis vienoj Naujosios Anglijo; 
organizacijoj - bendroj tary
boj elektros darbininką, šian 
die prisidėjo prie telefonisčių 
streiko.

Mergaitės opera toros greit pa
skelbė, kad jos vienos jau nebe
gali sulaikyti ginčą ir kad kra
tos viršininkas Bitrleson tnr 
tartis kartu su visomis unijo
mis. *

Skelbiama, kad prie streike 
prisidėjo 12.000 darbininkų.

Bostono vyrėjai ir pataršau' 
tojai pranešė viešbučių savinin 
kams, kad jie neduos valgii 
streiklaužiams viešbučiuose.

Massachusetts demokratę 
kliubo prezidentas ir 11 legisla-. 
taros narių pasiuntė kablegra- 
mą prezidentui Wilsonui, pra
šydami pašalinti Burlesoną ii 
užbaigti streiką.

DARBININKŲ PARTIJOS 
LAIMĖJIMAI.

COLLINSVILLE, III. — įvy
kusiuose miesto rinkimuose pra 
’itą utarninką tapo išrinktas 
Darbo Partijos kandidatas į mii 
sto majorą, James P. Darmody. 
o taipgi du aldermanai, James 
Silva, iš pirmojo \vardo, ir Ab- 
bert Moljtersbcad, iš penktojo 
\vardo. ,

Miestelyj Maryville rinkimais 
laimėjo visi Nepriklausąmos 
Darbininką partijos kandidatai.

True IranshHion filed \vilh Ihe v»ost 
maslcr <il Chicago, III. April IX, 19i° 
as requiie(l by the act of Oct. (i, 1917

Vokietijoje
Pienuoja generalį streiką 

Berline.

LONDONAS, bal. 17, — Ta
rybos tarp samdytojų ir darbi
ninką įvairiose Berlino dirbtu
vėse apie pakėlimą algos ir dar
bininką teisę turėt balsą dirbtu
vių vedimo klausiniuose, nepa
vyko, pasak bevielinio praneši
mo. Darbininkai lodei nota
re paskelbti generalį streiką.

Streikai.

BERLINAS, bal. 16. — Iškro
vimas Amerikos maisto /laivą 
Bremene liko sustabydlas ten 
kįlusio streiko. Generalis strei
kas tapo paskelbtas. Didžiosios 
ir paprastos sankrovos mieste 
užsidarė. Elektros pajiegos sto
čių darbininkai nutarė prieš 
streiką, bet gatvekariai streiko 
yra paliesti.

Mulheini ir Hamborna darbi
ninkai streikuoja, bei Dussel- 
dorfe jie grįšta prie darbo.

NEUŽSIGANĖDINIMAS TAI
KOS TARYBOMIS.

Tarybas vedė keturi žmonės ir 
kas nutarta yra nežinoma 

kitiems.

PARYŽIUS, bal. 16. — Rei
kia palėmyti, kad nieko tikri 
nežinoma apie nuosprendžius, 
kokie yra padaromi tarybos ke 
lurią. Apie tautą lygos santar- 
nes ir internacionalės darbo įs 
atymdavyslės raporto nieko 
'ikro nežinoma, apie jokį daly 
ką. Mes manome, kad mes tu 
’ime gerą supratimą apie išri 
amus derinamą dalyką, bet ta 
era vien spėjimu.

Penki žmonės dalyvauja kada 
aryba keturių susirenka. Pre
zidentas VVilsonas ir premieras 
Llovd George ir Clemenceau ka- 
basi tarp savęs angliškai. Ita- 

’ijos premieras Orlando nekalba 
mgliškai. Lient. Mantu vi rčir 
'am pašnabždoms j ausį Irau 
•užu kalbon . Kada kas-nors

*

tiesioginiai paliečiantįs Italija 
:škjla, Orlando pertraukia, bet 
lidžiumoj laiko jis sėdėjo ly- 

’ėdamas. Jokiu rekorde apie 
uos istorinius pasikalbėjimus 

nelaikoma. Jokią stenografą ar 
sekretorių neįleidžiama ir patįs 
'arybininkai pasižymi notas. 
Padarę kas išrodo nuosprend
žiu, jie palieka parašyti tikrąjį 
‘ekstą komisijai. Kiekvienas su
grįžęs iš susirinkimo padiktuo- 
•a kilota nurodančią uotu, ku- C v C
•ias jis atiduoda savo nariams 
••ašymo tikslo komisijos.

Komisija veikia apgraboms.
Pagal šitą menką nurodymą 

{omisija turi veikti. Daugiau 
kaip kartą atsitiko pereitą sa
vaitę. kad komisijos tekstas pa- 
irodė nesutinkančiu su mena

mu keturių larybininkų pasiek
ti nuosprendžiu. 'Taipgi kar
ais atsilikdavo, kad berašant 
ekslą vienas ar kitas premierą 
ir prezidentas Wilsonas per 
maino nuomonę ir iki komis! 
• a prisirengia prie raporto, vi 
są dalyką priseina išnaujo ap
tvarstyti. Jei metodai išrodo ehe 
osliškais, pačios pasekmės, an’ 
kiek mes manome jas žiną, iš
rodo dar labiau chaotiškomis.

Nuosprendžiai, kurie sakome 
•są'pasiekti, nėra pasekmėmis 
naiiaudojimo principą, bet lirai' 
giško kompromiso ir turi ženk
lus svyravimo. Taip tautą lyga 
kaip ji dabar projektuojama 
nėra nė laisva draugija tautą, 
susirišusią krūvon įsteigimui 
naujos pasaulinės tvarkos, nė gi 
stipriu defensiviu susivieniji
mu liksiu gravantuoti taikos su
tarties sąlygas. Jos vyriausios 
funkcijos, matomai, bus pasita
rimo.

Atlyginimą pienas vieton nu
statyti tivm.-likrą ymmą, kokią 
Vokietija turi užmokėti, nusta
to minimum, kuris galbūt pasi
rodys maximunn. Pripažini
mas principo, kad Vokietija tu
ri užmokėti karės kaštus yra lik 
tikslu užganėdinti Erancijos ir 
Anglijos publiką, kurios buvo 
aukomis neapmąstytą Klotz ir 
premiero Lloyd George prižadų. 
Kiekvienas, kuris kiek nors mą
stė apie klausimą žino, jog Vo

kietijos užmokėjimas karės kaš 

tą yra materialiai negalimas.Vo 
kietija padarys daugiausia ką 
gali, jei užmokės tikruosius nuo 
stolią. Daugelis žmonių ne
prielankiai žiuri į šį įvedimą 
veidmainystės įtaikus sutartį.

Dumetiniai susirinkimai.

Parėdimas susirinkti vėl kas 
mtri metai nustatymui sumos 
Jėgančią mokesčiu reiškia peri- 
ališką atsikartojimą taikos ko
nferencijos, su neišvengtinais 
mblikos susirūpinimais ir abe
jojimais.

Susitaikymas apie Saar basei
ną prilygsta davimui Francijai 
jrotektorato per 15 metą. Plė
nis pasibaigus tam laikui lai
dyti visuotiną balsavimą uždė
ta premiją ant gundimo veikti 
gyventojus kad įgijus prielan

kę balsą. Paliuosavinias Saar 
gyventoją nuo mokesčių ir atly- 
{ininiŲ yra neteisingu linkui li
kusios Vokietijos ir padaro ne - 
eisingu visuotiną balsavimą.. 
'>aliuosax imas nuo mokesčių 
H'kurstys didelę immigraciją į 
ią apygardą, jei nebus panau

dota specialiu pašalinimo prie
monių. Visas pienas padaro ti
kru Europinį krizį apie tą patį 
klausimą praėjus 15 metą.

I>lcnas sumažinantis Vokieti
jos armiją daugeliui metą iki 
100.00(1 kareivių išrodo bereika
lingu ir neveikliu. Konfiskavi
mas Vokietijos ginklą, nugin
kluos Vokietiją laikinai.

Permatoma didelės 
armijos.

Visame projektuojamieji su- 
dtaikimai yra tokie, kad pada
ro ualaikymą didelių armiją vi
soj Y'uropoj praktiškai reikalu. 
Koncesijos Francijai Saar ba
seino klausime padarys labai 
sunkiu atmetimą reikalavimų 
lokiu pat koncesiją kitiems tal
kininkams, ypač Italijai. Serbi
jai, Rumunijai, Graikijai, R< Igi- 
’ai ir Cecho S i v.ikijai.

Dabartiniu koku išrodo, kad 
/isokiu nuomonių žmonės yra 
abai neužganėdintais tarybos 
teturiu proponuojamais susitai- 
cymais.

True Irute tutini) filed witb Ihe p»»sl- 
nastor ai Chi'iu'o. III. \iirit IX, 1919 
is reqiiired by the acl of Oct. (>, 1917

ŠVEICARIJA PRIPAŽIS 
E BERTO VALDŽIĄ.

BER.N, bal. 17. Šveicarijos 
federalė taryba, kaip praneša
ma, nutarusi pripažinti naująją 

’Vokietijos valdžią tuo pamalu, 
kad ji tapo legaliai išrinkta na- 
•ionalio susirinkimo, kurs išrin
ktas yra žmonių, balsais. Pra
nešimas šukele sensaciją vietos 
politiniuose rateliuose.

True translation filed with the post- 
in i.sler ai Chic: go, III. April IX, 1919 
as re<|iiired by the act of Ot t. <», 1917

Sunkios dienos.

VIlvNNA, bal. 16. — Kada 
grafas Karolyi buvo Viennojc, 
jis apsilankė pas prof. Philip 
Broxvn, sekretorių čionaitinės 
Amerikos misijos ir pasakė jam 
kad jis su džiaugsmu priimtų 
blekinulę sutirštinto pieno. Pir- 
mesniais laikais jis buvo pripra
tęs išleisti po milioną kronų į 
metus. ,

distriktuo.se
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AR TAVO VIDURIAI 
UŽSIKIMŠĘ?

I žsikimšę viduriai tur savy
je gaivalus kurie su laiku pa
sidaro nuodingais ir kenkia kū
nui.

Kuomet tavo viduriai yra už
sikimšę tu silpnoji, tu svaigs- 
li ir tavo visa systema tampa 
su paraližiuota, taip kad tu nie
ko nenori dirbti.

Geriausias daiktas tai karimi j džiojimus atsisveikinau su siun
ti su užkimštais viduriais ir pa -j ika ir užmečiau ją į kampą gra- 
naikinti tuos visus negerumus 
tai suvalgyti kas vakarą prieš 
einant gulti 3 saldainius.

PARTOLA 
užtai kad Partola išvalys jums 
vidurius natundiškiausiu bildu, 
padės jums dagauti savo svei
katą, sustiprins jūsų vidurius, ir 
užlaikys jums sveikatą apsau
gojant nuo tolesnių nesmagu-

Maža dalelę.
Buvau dar jaunas ir ėmiau 

muzikos lekcijas pas artistą, 
seniau tarnavusį orkestroje, ku
rią ir šiandie negaliu pamiršti. 
Jeigu ne jis, jo keistas būdas ir 
jo gili kalba, gal būt ir aš bu
čiau likęs smuikininku. Bet iš- 

į girdęs jo patarimus bei išva- 
a • • • •

Br. Varęšas.
Atdara vakarais iki Velykų 
Atdara Nedėtomis iki piety

4ieW, blizgantiems, lyg auksas 
tarakonams.

Jis buvo dar nesenas žmogus, 
turintis gal apie keturiasdešimt 
metų, 1x4 išrodė į senuką, turin
tį apie šešiasdešimts, nors jo 
plaukai tik kur-nekur buvo pa
sipuošę baltu sidabru. Mano a- 
kyse jisai išrodė kankiniu sty
gų ir balso, ir jeigu ne jo Ivir-

MILWAUKEE IK 
ASHLAND AVENUES

Atdara vakarais iki Velykų 
Atdara Nedėliomis iki pietų

Didžiausia Up-town DrapaJ 
ny ir čeverykų Sankrova.

Paskutine Diena Pirktis Velykines Drapanas

vartoja Pariola ir jie 
tai geriausias vaistas

žmonių V 
žino, kad 
kuris pa

deda gerai dirbti geriausiu bū
dų. Jis yra tai geriausias drau
gas moterims, vyriams ir vai
kams. Kiekviename name tu
rėtų rastis Pariola. Tu tiesiai 
negali apsieiti be Pariola. Vie
na dėžutė kainuoja vienas do

rosios dėžudės tiktai už 
Mes prisiusime jums 

supakuotuose pekeljuose 
kaštais.

iMinuis būdas, aš jam senai bu
čiau pataręs padaryti tą patį su 
jo smuiką ką ii* aš padariau.

Bet buvau priverstas tylėti ir 
vis ėmiau lekcijas.

Jo sunkus ir tankus kosėji-

juodos akis, geltonos yt vaškas 
ir išdžiuvęs veidas, tankiai ner
vino mane ir privertė jo gaile-

$5.00.

musų

kančių adreso:

APTEKA PARTOSA
160 Second Avė

NUXATED IRO ©

ais veidais moters,

Jus ga 
lit pa

žinti 
moterį 
su už
tekti

nai ge 
ležies 
josios 
krau
ju je. 
Puiki- 
osios, 
sveik

os, ra
udo n-

pil-o
Nnos gyvenimo, gyvumo 

)r. Ferdinand King, Ncw 
irspėkos.

Yorko Gydytojas ir Medika
is Autorius, sako, gydytojai 
turi užrašvti daugiau organi
škos geležies — Nuxated 1- 
ron — savo ligoniams—sako 
aviaciniu—stoka geležies—yra 
didžiausia svarba sveikatoje, 
stiprume, gyvume ir gražume 
šiolaikinei Amerikos moterei. 
Garsai, persergstantįs varto
jimą metališkos geležies, kuri gali pakenkti dantims, vi
duriams. ir Hiluose atsitiki
muose padaryti daugiau blo
go, negu gero: pat/na varto
ti liktai Nušalėti Iron, imant 
tris sykius į diena po valgio. 
Ji padaugins stiprumu) ir pa
kantrumą silpnų,!/ nervuoty. 
suirusių žmonių į dvi savaiti 
laiko daugelyje atsilikimą. 
Gaunama visose gerose aptie- 
kose.

Kambarvs, kuriame •r
no, visai Beišrodė į kambarį,' 

su jaus-, 
mais, ir vilčia, viliojančia jį 
kur nors į nežinomas, išsvajo
tas šalis. Viskas buvo kas rei
kalinga tik dėl šios dieyos, 
šiai valandai, o toliau — 
dos, jam visa buvo žinoma 
jis nė nebesirengė prie to
burto ženklo, kur veda viltis ir j 
pasitikėjimas savim.

Atremti į sieną stovėjo 
muzikališki įrankiai, ant grin
dų buvo išmėtytos gaidos, lova, 
galvugafyj mažulis1 ‘'stalelis ir 
keturios sienos, tai buvo viskas,

tik
ro-
ir

už-

keli

na darė labai nemalonų įspūdį. 
Niekados niekas nematė jo nu-' • i
sij nokiant, niekadios jo gilids, 
rukšlos nepranyk(Javo nuo vei
do; visada vienodai žiuri jo į- 
dubusios akįs, visada vienodu 
monotoniškai ramiu balsu ta
ria žodžius; visados myli tylą. 
Vieni laikė jį puspročiu, kiti 
žmogų niekados nedarantį ki
tam gero, ir negalintį sau jo pa- 
<laryti, Jbct kas jį pažino arčiau 
mylėjo ir godojo kaip gerą ir
protingą brolį.

Kartą baigės lekcijos, 
muzika labiau pradėjo intere
suoti maiK', paklausiau jo: 
apsimoka tarnauti orkost
Žiūrėdamas savo juodom, mei

liom akim ir tankiai už.sikosė-

kada

ar

MADI8ON PRIE HALSTED STREET
— BURLESQUE

FOLLIES «f the DAY
Mulcrįs ir merginos gali lankylis kasdieną.

ill»
“Ar Dievus sutvėrė žmogų, ar žmogus išsivysi iš žemesnią gyvūną?

Tokioj temoj L. L. F. 12-ta kuopa repgia prelekcijų

PĖTNYČIOJ, BALANDŽIO 18 DIENĄ,
MILDOS SVET.. 3142 So. Halsted Street

Prelegentu Ims sliul. A. Margeris. I'nidžiu 7:30 vnl. vakare, ložauka 
padengimui lėšų 10c.

Ateikite visi pasiklausyti šią svarbiu prelekci'ją. Prelegentas y t a gi
rai susipažinęs su viršminėtais klau..linais stiidijiuulanuis univeisileie, 
nuosekliai išaiškins juos. Kviečia I.. 1.. 1-. 12-ta KUOPA

lilIlIlIlIlIlIlUlllllllilHIUililHIUIIIIIIIIIIIIII^ su2

Sankrova gatavai Prirengta! Didelis Pasirinkimas! Dideles Vertes!
EXRTA sandėlis. — Extra pardavėjai — extra siuvėjai, viskas gatava dideliam vyrų užėjimui, 

' kurie ryt atsilankys dėl savo Velykinių drapanų, vyrams, kurie žino kad pasirinkimas pas Conti
nental paskutinėse dienose prieš šventes reiškia, kai bus saugus, užtikrintas ir užganėdintas, kaip 
ir visuomet.

Tos visos priežastįs stovi eilėje pirmos vertės musų drapanų šiose pastarose pilno judėjimo die-
* nose, daug daugiau negu kuomet nors pirmiau. Žmonės kurie čia nusipirks sau drapanas, gaus 

daugiau negu drapanas — jie gaus RUSI, STAILE IR UŽSIGANĖDINAMA, už kainų, kuria įdės 
tikrų užsiganėdinima į jų kišenių.

Atminkite, kiekviena šių parinktų drapanų duoda jums ta patį tikrų pačėdumų, kurį mes užd- 
kriname prieš pirksiant čia jūsų drapanas! Musų didelis pačėdumas žymiai atsilieps į jus j«igu tik 
pirkaite pas mus savo drapanas. Kiekvienas išleistas doleris, bus didele dolerio verte drapanose —- 
(langiaus nieko. Musų drapanos jau nuo seno gero išdirbinio, materijos ir nudirbimo ir tie san- 
dėliai turi pertikrinti kiekvienų kas tiktai jas pamatys, kad  
geresnių drapanų už panašia kainų Chicagoje neras. Ateikite 
Subatoje dėl savo naujų drapanų, bet ateikite kaip galite anksčiau.

Aprėdalai ir žiponai po

*25 iki *50
Naujausi j .\ rniikte, pavasarinės audimų mados.

H ART, SCHAiPNER & MARX, SODIE
TY BRAND, KUPPENHEIMER

yra pas mus sankrovoje dėl vyrų, kurie reikalauja paskutinio 
žodžio elegantijos drapanų. Atkreipkite domų taipgi j pačėdu- 
mų sulig musų kainų. Naujausios mados jaunesniems vai
kams ir paprastesnės mados dėl senesniųjų vyrų.

Musų Specialės Drapanos 
Vaikams

Jus turite turėti naują Vely
koms skrybėlę

nesijaustmnėt be jos pasirėdęs. Tu
rime šio sezono visas naujausias 

madas. Visokių mietų.
Puikios materijos iš kurių yra pa

daryta skrybėlės. 'taipgi tinkamas 
< parėdus ii- kokybe us kainas po $3 

ir aukščiau.

VELYKOMS AVALINE

Musų pastovus; didelis skyrius 
drapanų dėl vyrų, moterų ir vaikų 
niekuomet nebuvo taip gausiai ap
rūpintas naujais, elegantiškais če- 
verykais kaip ant šių švenčių.

Daug skyrių, iš kurių bus daug 
parduodama Subatoje, niekuomet 

negalima bus ipparduoti už šias kai
nas. Jums apsimokės dabar nusi
pirkti..
(ievai dėvisi, gražus pažiūrėti ir sinti 
gus ant kojos, tokius galima rasti 
musų sankrovoje.

damas jisai man atsake

Alsiduso, sukosėjo ir sunkiai 
kvėpuodamas kalbėjo toliau:

Nieks uogai tau pasaulyj?

tą, už pralaimėtus jausmus ir 
energiją. Buvau ir aš žmogu
mi, buvau ir aš jaunu. Pcn- 
kioliką melų tarnavau aš orke
stro j e, ir kada ištrukau iš los 
prakeiktos kairiuos išdžiovin
tas, beveik šešėlis, neturėjau kur

Vėl atsikosėjo.. .

- Ncgajiu užtikrinti ar malė 
lą kili ką mačiau aš; mačiau ne
norėdamas to matyti... Kaip 
dirigentas yra linksmas, kada 
visi jam ploja delnais išreikš
dami padėką už gerą muziką, už 
tuos balsus, kurie gal ne vieną 
sujudino iki ašarų, už tuos bai

le urie gal ne vieną nuvedė

Jusų vaikas ištikrųjų tikisi kad ryt jus čia jį atvesi
te. — Pas mus dėl vaikų drapanų yra per pilna, mes juos 
specialiai taip parūpinome, kad jie išlaikytų dėl ilgo dė
vėjimo vaikams, kurie labai greitai moka nunešioti dra
panas, nepaisant ant jų puikios išvaizdos. Jūsų vaikas 
reikalauja šventėms nau jų drapanų — kiti vaikai jas tu
rės, jis gi tą žino. Atsiveskite jį pas mus, pamatysite 
kaip greit mes suteiksime tą malonumą ir kaip labai bu
site užganėdinti pačėdump.

ASHLAND IR MILWAUKEE AVĖS.

į kitą pasaulį, pasaulį ašarų ar
ba begalinio džiaugsmo. Kame 
teisybė ?
Sunkiai atsiduso...

Kada groji su prakaitu ant 
veido ir akįs svaigsta žiūrint į 
gaidas - nieks to nemato ir 
negirdi, o kiek išeikvoji jausmų,

smičių per stygas, tik vieną kar
tą. O ar aš vienas buvau? Tokių 
būdavo dvid'ešimls-trisdešitms 
ir kiekvienas juk taip dirba; vi-, 
si taip dirbdavom. Ir kokia 
ateitis laukia? Tegul būtume 
beširdžiai, tegul grolumėm

klesiškai, be širdžių... Tai nie-J 
kam nerupi nieks lo nemato... 
Jis dirigentas o tu - - maža, sil
pna orkestrus dalis, bet kad iš 
tų (kilių darosi vicHos-cielos, a- 
pie lai nėra laiko manyti, nes 
)dirigcnlas sėdi augiai, o tu 
daug žem: u. Jis pats lo nesu-

pranta.... Taip, sakau, nesu
pranta.

Nusišluostė nuo kaktos pra-

taip pat žiurėjo į gaidas, lyg 
taip pat su širdžia ir styga dir
bęs žemiau dirigento, ir lengvai 
palingavo galvą. Buvo matyt 
jog jis yra užganėdintu, jog 
jam daug lengviau, kada turi 
prieš ką išpasakoti savo nelink- 

labiau, 
šiek

,sjsmą biografiją ir tuo 
jog jo pasakos klauso ir 
liek stengiasi atjausti.

—Atidaviau viską, o nieko 
?.ž lai neturiu...

Tuo tarpu įėjo kitas mokinli- 
nys ir aš atsisveikinęs išėjau.

Daugiau neteko man jo be
matyti.

skaitykite ir Platinkite
OKI A TT T T P M A Q »

RENGIA NORTHSIDĖS DRAUGIJŲ SĄRYŠIS
PĖTNYČIOJE, BALANDŽIO 18 d.. 1919 m.

LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 1822 Wabansia Avė.
Tema: “Social-palriotai blėdingi darbininką kiršai”. Už — 

d. G. Andriulevičius, prie‘ — p. Dubakas.
l’radia\7:30 vai. vakare.

Darbininkai, malonėkite skaitlingai atsilankyti ir išgirsti šiuos 
svarbius debatus, nes debatuos socialistus su laisvamaniu, lozun
gą padengimui lėšų 15c yputai. KOMITETAS.

Pranešimas
NAUJIENU 5 metų sukak

tuvių paveikslai parduodama 
Nui.jicnų ofise — 1739 So. 

Halsted St., arba pas fotog
rafų STANKŪNĄ.

3315 So. Halsted St.
Didumas 12 X 20 

Kaina $1.00

SPR1NGF1EL1), 1LL.

Teatras ir
Balius

RENGIA L. S. S. 29 KUOPA 
Bus lošiama veikalas 

“Farmazonai”
Atsibus Velykų panedelį

21 1). BALANDŽIO-APRIL, 1919 
.SVETAINĖJ ARION UALL

Kampas 1-ios ir Jeflcrson gaivią

BALANDŽIO 19, 1919
Pradžia lygiui 8 vai. viiĮcue.

M. MELDAžIO SVETAINĖJ
2212 W. 23rd. Piacc

Programų iši>ililjs šie artistai:

1. Solo — basas ...................................... P. Slogis
Pjauu akompanuos ........................... J ozą vj tas

2, 25 jktiopos Moterą choras ved. - P. Sarpaliaus
1 Daina, duetas, ......... Staniulautė ir Briedukas

Pianu akompanuos .................... S. Slaniuliulc
4. Solo ........................................ S. LaurinaviČiulė
5. 29-los kuopos “Pirmyn” chor. ved. J. Katiliaus 
(>. Daina duetas, sopr. ir tenorus M. I). ir Ascila
7. 9-los kuopos choras ved........ . .  P. N. Gugienės
8. III Baj. Gvvi Pavciksai “Prisikėlimas Gyviyją.”

Gerbiamieji ir gerbiamosios! Nė vienas nepra
leiskite šio koncerto, nes iš programo matote ko
kios spėkos dalyvauja ir gerai suprantate, kad 
koncertas bus labai gražus, ir kurie atsilankysite, 
busite HSganCdinli. Todėl kas gyvas, visi hiikile 
koncerte. Kviečia KOMITETAS

Svetainė atsidarys 6 vai. vak. Loši 
mas prasidės lygiai kaip 7 vai. vak. 
Didelis veikalas ir užims daug lai
ko. ,’Nno <) vai. prasidės šokiai ir 
tęsis iki vėlybai nakčiai.

Augščian minėtas veikalas labai 
juokingas ir žingeidus, (odei spring- 
licldiečiai nepraleiskite nepamatę. 
Los gabiausi aktoriai ir atsilankiu
sieji busife iižganėdinli; įžanga 55e 
porai. Pavienėms moterims ir mer
ginoms 25c. M

Užkviečia J.SS. KOMITETAS
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GERB. DRAUGAI
Dabar yra svarbiausias laikas 
\Vilson X ('.o. istorijoj. Ki< k- 
vienas visoj organizacijoj yra 
entuziastiškas “nuo galvos iki 
kojų" ir besididsiuojanlis.

Dabar v ra laikas, kada \Vil-

mina Certified kumpius ir la
šinius. Visoje šalyje vertelgos 
iškabina languose iškabas, pra
nešančias la žinia. Netikėtai

C €

gos. kurie pardavinėja \Vilson 
(*.<>. produktus, yra apimti lo 

palies išdidumo ir pasitikėjimo 
\Vilsono įstaiga, kaip ir 25JHMI 
darbininku įvairiose dirbtuvėse 4 4
ir skyriuose.

moteris yra užganėdinti 
lik gali būti užganėdinti, kadan
gi jie jau šuo senai žino, kad

les. Jie žino, kokiu rūpestin
gumu tie produktai yra tobuli
nami, kad jie užsipelnytų \Vll- 
sono Certified ženkžlelio. Ka< 
“Certified” 
čiausiu ant 
produkto.

ženklelis yra pasku- 
kokio nors \Vilsono

užlietas ant konors, ta:

sias, kokis gali Imti. t\ras, kaip pats 
tyrumas kokis lik gali būti valgiui 
Vardas ir pagarsėjimas \Vilson 
Co. Certified produktu užaugo i 
pastaruosius du metu. Jie prasidė 
jo, kada kompanija pirmiausia pa
gamino savo rŲšj keninių vaisiu 
daržovią ir gardumynu, duodam: 
jiems varda “Certified*’ ir uždeda
ma gvarantijų, kad vartotojas ra4 
juos augšėiausiai galimos vertybė4

vo ženklelis ju aug.ščiausios vertės 
Majeslic Kumpiai ir Lašiniai yr: 
gerai žinomais ir mėgiamais. P-a* 
\Vil.sonas matė didelį pomderišku 
mų, ig\ ta “Certified” vaisių ir dar
žovių ir jis pasakė:
“Mes turime turėti Certified Kum
pius ir Lašinius. Ar mes negalinu 
padaryti jų ganėtinai g»4rid«. ka* 
jie užsipelnytų Certified ženklelio?” 
“Mes galiiiH* ir nvs padarysime.’ 
buvo greitu atsakymu.
lai štai liiskis istorijos. Tai nebu 
vo klausima4, sudy ino ir rukym. 
kumpio ir lašinių iš pačios geriau 
sios kokybės. Tai buvo dalyku ži 
nojimo kiekviename žingsnvj dar 
l>o, kad tas kumpis ir lašiniai bu4 
ganėtinai gerais, jog jie už.siprlnt 
vardo “ Certified”.
Tas reiškia parinkimą pačių kiaulių 
Tos kiaulės turi būti geriausios vei 
sies, puikiausiame padėjime , jo 
Imi parodyti prityrusiai vsperto a 
kini, kad jos yra kokybė. A.š da 
bojau gaminimą Certified Kumpių it 
lašinių — dabojau atsargų, sugabi 
palinkima tu kumpiu ir palčių la 
šinių. Aš mačiau kaip rūpestinga 
Kumpiai yra išrenkami, kaio atsar 
giai lašinių paltis yra parenkamos. 
Ten turi Indi tam tikra proporcijt 
riebumo ir liesumo, oda turi bul 
švelni, kinpois ar lašiniai Imi buf 
regimai puikiais. Tada jie būna at 
sargiai apiujauslomi ir pasiunčia
mi • su 
mentus, 
kadangi

mas ir

Niekur nėra skutitnainas* 
žmones, kurie runinasi tu* 

<akė man, kad skubus sudy 
ruk\mus nepadaro saldaus 

maistingo ir sotaus skonio, kuri:
l,,r' ypatybe puikaus kumpit 
ar lašiniu.
\ isur as )>atėmi‘jau, kad šios mėsos 

kaip ištikruju ir visi kiti \Vilso 
no produktai — yra renkami ir pri
rengiami su ATZVILCilU. “Atžvil
gis yra nustatytu \Vilsono dirbtie 
vės principu ir kada jus mąstote a- 
pie tai. \ ra puikiu dalyku Imli at 
žvalgiu • maistų. Jis užsitarnauji 
alžvalgos, jei jis yra skirtus jusi 
stalui ir \Vilsono žmonės žino ta

Aš sakiau jums savo pirinesniuosi 
laiškuose, kaip geros valios ir išti 
kimumo dvasia viešpatauja visoj 
NVilsono organizacijoj. Aš bau 
džiau perduoti, kada pasididžiavim 
ir Inu i Irumo dvasia yra gvarantija 
jog \\ilson & Co. Droduktai bus ge
resni nuo to. Kiekvienas darbiniu 
kas \\ ilsimo dirbtuvėse nujaučia tai 
ir štai kodėl kiekvienas iš jų 
labai linksmas ir didžiuojasi, 
Cerlifi d Kumpiai ir Lašiniai

Kiekvienas ju hiučia 
kad tai yra nauju prirodymu k; 
širdis ir dvasia \Vilsono organizaci

ir Ži ne
nauju prirodvmu

siIikėjimus, geri norai ir genią dar
bas susilauks pripažinimo ir užgy- 
rimo — ir tai bus nuo jąs ir Jūsų 
šeimynos, kaip iau nuo alsakomin 
gų viršininku VVilsono įstaigos.
Ir lik dc'ei šio išdidumo, ištikimu
mo ir teisingumo .šio principo \Vil- 
s<»n & Co. ir gali pasiulyti jums Cer
tified Kumpius ir Lašinius ir pa
remti juos aug.ščiansia gvarantij; 
pa.sauh'j, būtent savo pačios ir su- 
sivieniju4Ju darliininkii garbe.

‘ (.ertilicd” yra daugiau nc‘tfu var- 
•as. lai yra kokybė. Ir tai yr? 

kokybe, kuri turi Imli palaikoma. 
Specialis komitetas iš aštuonii; žmo
nių neša atsakomybę 
diiuų, kad produktas

KOHESPONŪEMCIJOS j
KENOSHA, VVIS.

Prakalbos. — Aukos.

sevičius, I. Pocium

,«įMm

T •<i?

centų. Smulkių aukų į

COLIO DRAPANŲ SANKROVA

susivienijo

DRAPANOS DEL
■VELYKŲ

DIDELI PASIRINKIMAI

PARANKU.

Vytauto

\ r: 
km' 
bir

.........y®'

1 atorf 
10:00, Nedėliojo iki 
pietų.

Dideli Bargenai

i

Balandžio S diena LSS. 58 
kuopa padėdama IX rajono, su
rengė prakalbas. Kalbėjo d. J. 
Jukelis. P 
bėjo tema 
Lietuvos klausimas, uulrą 
“Darbininkai ir valdžia”. Pra
kalbos

mi draugai: .1. ržusienis 
dolerius: SI. Dcikus 2 dolerius;

J. l’žusicms,

. .\aru-
Mačitdis,

nny’ičius, A. Paut'/in 
dol.: M. Laugevičius. 
kr’. :i ia.

Dambrauskas

niki

po 1
B ras-

Vpsigvnimo Fondu, 
ai kojusiems širdin; 
(ii visi tie, kuriu navai’-

>l( JUS

•iii!
lės tapo klaidinga
ludonėkile atleisti.

Beje, 'balandžio

Jam prakalbą re
LMPS. kuopa.

IX raj. rašt. J. Marcinkevičius

BALTIMORE. MI).

Pereitu metu4 c

veik susivieniję 
beliko suvienyt

iiinko galutinai 
’imo darbų, lai

Tuo budo vienybė 
neveizint lo. kad kons'.i- 
iau buvo Pagaminta ir’ucija

daug
šių melų pradžioj betgi Min-

tę. kad atnaujintų vienijimosi 
darbą. Darbininkų Susivieni-- 
imo draugystė suliko vienytis.

la ilgio, kadangi moters nenorį 
išsižadėti kunigaišėio Mindau- 
gio... Darbininkų susivienijimas 
'am nesipriešino.

Dabar DLK. Mindaugio pa
šei pine draugystė turtingiausi a

to turi apie $12,000, nariu 
300. Kaip finansiškai, taip ir 
nariais pralenkė visas kitas pa- 
šelpines draugystes. Manoma, 
kad ir dauginus draugysčių vie
nysis. Dabar mat netik nniijti 
nelipdo, bet senai gyvuojančios 
smunka. Kada atvažiuodavo 
iš anapus vandenyno jaunų vy-

užsilaik’li, bet dabar jau itega-

už mismen- 
siekia Cerli- 

lie<l kokybe, ir į tų kokybe įeina 
viskas, turįs rvšiu su produktu — 

• prirengimas, suvvnio- 
net pakelio

parinkimas. 
jimas, smuikavimas - 
išvaizda ir ženkleliai.
Toks lai atsakymas, rūpestingumą4, 
ir teisingas troškimas pagaminti 
geriausi geriausiu būdu ir padarė 
obaLsį “The VVilson Label Protects 
Y'our Table“ pažymėjimu fakto, o 
ne tik smagia apgarsinimo fraze.

Su pagarba, \Villiam C. Ereeman, 
250 Fifth Avė., New York City.

E. CHICAGO, ILL. 
Aukos

LSS. 201 kuopa surengė pra
kalbas 3 dieną balandžio. Kal
bėjo J. Jukelis. Žmonių atsi
lankė skaitlingas būrelis. Per
traukoj rinkom aukas. Auka
vo šie draugai:

UŽTIKRINAM.

DU), 

me

Jus perkate v nuo mus 
drapanas tuo suprali- 

111*4, kad jigs turėto tu-

Apsiredykite Per Velykas
Pasirinkite iš musų naujų sandelių tvirtu dėvėjimui 

vilnų ir stailiškų flanelių.

M

V* 5b- ’4 >7

KIEKVIENO

M. Kratauskis, K. Boliunas 
.l.-iniilis. F. Norkus, .1. Jurgelio

Bagdonas, F. Cakailis, J. 
Kaininskis, J. Dogunas, A. Ma- 
žilis, V. Kairienė, J. Antanąvi-I

M. ('.emeris, Dom. Jusonas 
po 50 centų: M. Tijušas, J. Jur-

skienė, P. Liulkienė, M. Kelvir- 
tienė, V. Cukurienė, po 25c 
Viso surinkta $1(1.55 Aukos tuo 
jau pasiųsta Agitacijos Fon
dam Beloy atsiprašau draugų 
ir draugių, kurių vardai m*pa-

tariu širdingą insmo actu 
sičius aukojusiems.

— A. Kazlauskas

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
t’anedėlyj. Ketverge ir Subatoj

Pirmas I'loras 15c. Balkonas 10€ 
Prie šių ka’«v prikaitoma ir 

1c ir 2c* kariškom mohostįs
4 DIDELI AtVlA* ivAADIKN
HALSTED ir ??.»• G^l'VĖS

Čia yra naujas “Major” modelis, Bukite vienas iš tūkstančių kurie puo
šiasi stailiškai ir apsivilks persiąs Velykas. Su jų kariniu įsisupimu, aug
tų liemeniu, ir plačiais augs tais nusmailintais klastais, niekuomet dar 

Mes turime jasias.

Mėlynų, Rudų, Žalių ir Puikių Petrenų
Ir geras pasirinkimas iš pilkų. Pasakykite pardavėjui, kad jus norite ma
tyti “Major” modelį. Jis žinos ko jus norite ir galT^

Ateikite šiandien pakol dar sandėlis yra švi

Specialiai 
Velykų Kaina

KITI SIUTAI ant vienos arba ant abiejų pusių sus 
isegama stailės — ne kurios naujausios mados, ki<

šilku. Nusistovėję siutai mėlynos serge ir tamsių 
petrenų, jei jus norite tikros stailės, po $25.00, $30.00

• $40.00, $45.00, $50.00. Viršutiniai švarkai lein- 
gi, po $30.00 ir $35.90

Vaiki, Siutai Dvi Puri Kelnių $8-95
Mes turime vieną puikiausių parodymui vaikų 
siutų kokius galima matyti Chicagoje. Pigi renda 
ir kiti pačėdumai, pagelbsti mums duoti geriau
sius už jūsų pinigus. Šie su dvejom kelinėm siu
tai yra tikras dėl jūsų randinys. Juos ką tik atve
žė. Visi tamsių ir stailiškų petrenų. Mes mylime 
vaikus, jūsų gi vaikas pamylės mus. Atsiveskite

Dirmavoniai Siutai už $I2-50
Puikios ypatybės visų vilnonių mėlynų serges teisingos stailės. 
Kiekvienas siutas parinktas sulig jo pritaikymu ir dėvėjimo ypa
tybės. Amžiui nuo 7 iki 18 metu. Nepaprastos vertės po $10.00, 
$12.50, $15.00 ir iki $30.00

MAD1S0N ir HALSTED STREETS

pilnų užganėdini- 
Jei kartais kokia- 

laike, jus turėtumėte 
skysti, kas link ko

kio daikto, duokit mums 
žinoti ir mes padarysi
me bite ką teisingai, kas 
nėra teisinga.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

(iab hut prašalinta ir daugehje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gsdžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių vr« «iškn» pri
rodymas mano gabumo.

U atitaisau kreivas akis be skausmo viena 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai. *
PMMlarimaii nemokamai

W. M. LA WHON, M. D.
219 S. Dearborn St (Prie* pačt*). Chicago, III.

THE PEOPLES
STORE

11201=3-5=7 Michigan Avė
ROSELAND — CHICAGO.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

DATRIJOTIZMAS 
* Paččdumas turi būt 

pasargos žodis 
IOW A STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Pervirši* - 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts. 
SI()UX CITY, IA.

a i«hlnr4 RH4 Cblea** 
Talente** Ravvartet U44

DR. A. A. ROTH
fl.HAR GVDVTOJaH b <

«*«<*ta]|Rta* Moteriškų ° yriškų. 
Vaikų Ir via* ehradikų lijų 

IM4 S n*M*4 Hl„ Cbtrair 
T«U«1mb» Dravar MM

4 Al !>(•(< į. «,* , • .gaa.lMA,

•->»•. 'MftHamte iU--1l Orų 
ni*WWIiqM* *>«,«-• •-**

Tdephone Yards SRS4

D r. P.G. iegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11 
I* ryto ir nuo 7 Iki I vai. rak. 
1325 So. Halsted St, Chicago.
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lithuanian daily NEurt
i ■—IMU ■■

Published Daily except Sunday by
the Lithuanian Newa i’u b. Co., Ine.

1739 SO. HALŠTED ST.,
CHICAGO. ILLINOIS

Telephone Canal 1506

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metnis ...............................
Pusei meto ......................
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiam ...........
Vienam mėnesiui .........

Chicagoje — per nešiotojus 
Viena kopija .............

16.00
3.50
1.85

Taigi “tikrųjų” “sočit ly” 
graudena žmones, kad jie Įma
nomai protestuotų ir neleistų 
šios šalies valdžiai tureli kokių- 
nors santykių su Rusijos komu
nistais.

Bet į Amerikos darbininkai, 
aplamai, simpatizuoja komuni
stams, lodei ne tik nemano pro
testuoti, bet reikalauja sovietų 
valdžiios pripažinimo. Su lobia
jam gi kapitalui nerupi, kokia 
kur valdžios forma, bv lik jis

visu bedarbių gaunančių

vyrų, 83,786; moterų 125,063;

Man-

menų gaudavo pašalpą. Iš tų 
mažne 16,000 buvo moteris ir 
2,090 atleistų kareivių. Nuo 
to laiko moterų skaičius mažne 
pasidviigubino, o atleistų karei, 
vių pasitrigubino.

(Mancliesler Guardian,

() Rusija yra to-
FRANCUA.

Projekte skiriama bausmė 
nuo $100 iki $10,000 ir kalėji
mų iki dviejų dešimtų metų už 
išreiškimų maišto raštu, spauda 
ar paveikslu, arba už pardavi
nėjimą maištingu leidinių, ar

davimą naujo ar svetainės sam
dau ina išl ingieins susirinki
mams.

Maištas pareiškiama įvairiai, 
bet žemiau paduotas pareiški
mas tndbiut bus aktyviausias: 
Kurstyti ar kelti nesitenkinimą V t-

SUBATOS 
VAKARE 
ATDARA 

iki 9:15 HALSTED & 14T^STS.

TAUPYKITE 
L. KLEIN 

Pirkliavimo 
Stempas.

Geriausiai Patarnauti, Kuomet Labiausia Rei
kalinga Yra tokia Užduotis šio Išpardavimo

Nupigintos kainos ant musų viso sadelio puikių pavasarinių siūlų, originalės 
kainos yra nebrangios — apmąstykite, a-pie sutaupymą dabar. Trjs dideli skyriai 
pavyzdingam pasipirkimui. Patariama išanksto pasirinkti, pakol pilnesnis sandėlis.

.02
Savaitei ..............................   12
Mėnesiui .................................. 60

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
pačtu: H

Metnis..................................  15.00
Pusei meto ........................... 3.00
Trims mėnesiams ................. 1.65
Dviem mėnesiam ................  1.25
Vienam mėnesiui .................... 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

kapitalistai nori kuonoveikiau- 
siai užmeusti vaizbos n šių, ir

Sovietinis judėjimas Francijoj valdžia

deryboms pasibaigus atsietu 
sienos komunikacijai. Rusi-

Londonas. - Dr. Dillon, spe
cialia koresĮMindentas, “Telc-

gali pasilaikyti ir esamoji 
nepri-

Tnie i/an.slation filed vvi'.h tlic posl- 
master ai Chicago, III. April 18, 1919 
as iccpiiied by the art oi Oct. i», 1917

Nacionalizavimas
moterų.

joj
bet
sovietų valdžia.c

pažinimas tos sovietų valdžios
darytų klinčių Amerikos biznio 
santykiams su Rusija, tai tie 
patįs biznio interesai pasirūpins

valdžių padaryti tai, prieš ką

meldai protestuoja. •

azinė spauda su didžiausiu pasi
bjaurėjimu skelbė apie negir
dėtą neregėtų Rusijos komuni
stu piktadarvbe: jie “naciona-
llzavę” moteris.

Truc translation filed wbh Ihe jiost- 
master at Chicago, III. April 18, 1919 
as reųuired by thc aet of Oct. 0,1917

Pasaulio Darbinįnkų 
Judėjimas.

korespondencijoj savo laikraš
čiui iš Paryžiaus paduoda įdo
mių žinių apie tą franeuzų opi
nijos dalį, apie kurią 
mažai ar vist|i nieko

ti; kurstyti, ar drąsinti asmenį, 
ar asmenis prie kokio atviro 
darbo, kad tuomi užtraukus

ko tokia nebuvo. Bet taip su
fabrikuota žinia padarė tai, ko 
jai reikėjo: ji “išrodė” vėpla- 
jai davatkiškos moralybės bir- 
gerijai iki kokių nedorybių nu
einu socialistai, paėmę į savo 
rankas valdžią, būtent, jie nai
kiną šventąją moterystės ii- šei
mynos įstaigą, o vietoj jos įve
dą visuotinąją prostituciją.

Tas nebūto daikto išradimas

(Žinibs International Labor 
News Service)

VOKIETIJA.

mums 
netenka 

girdėti. Pasirodo, kad gelžke- 
lių ir valstybės viešosios tar
nybos tarnautojai norintieji, 
“įgyli teisę veikti išvieno su 
valdžia ivvkiriimui daiibo rel'or- * v

mų ir kitų tolygių tjkslų”, nu
sprendė pasiduoti rankas 
Darbo Konfederacija, kuri, pa 
sak, dr. Dillono, yra atvira re
voliucinė organizacija. Jie rei
kalauja suvisuomininimo visų 
viešųjų tarnybjų. Jų priimtoji 
rezoliucija yra tokia: “Viešųjų 
larnvbiu darbininkai siunčia v

brotišhus j)asv(1ikinjimus orga- 
Diizuotiiems darbininkams ir

sipiklininia ja.

doruv įmonių,

konštabelijos, ir slapios tarny
bos bei šnipaviino sistemos. Vi
soms joms darbininkai prieši
nasi.

Policija žiauriai elgiasi su Por
to Ricos darbiečiais.

Fa jardo, P. R

žinių faIMkaulams, kad dabar

Pramonės visuomeninimo 
pažanga.

Berlinas. — Vokietijos vald
žia pradeda visuomeninti svar
biausias visuomenės tarnybos. 
Geležiniai ir vandeniniai kelini 
jau senai yra valstybės kontro
liuojami Vokietijoje, o dabar 
yrą sumanyta suvisuomeninti

niui su Visuotina Darbo Konfe
deracija viso pasaulio porletaria 
to', užsiimančio adminislraly- 
viu darbu.” Dr. Dillon parciš-

slybės tarnautojų su pažan
giaisiais socialistais, kurie maž-

Frau-

va rijos socialistus. Bavarijos 
sovietai taipjau “konmnizavę” 
visas moteris, “dagi tas, kurios 
j;.n turi vyrus,” sako Associa-

reikia socialistai diskredi't'-di: 
o kaipgi kitaip juos diskredita
vus, jeigu ne melais ir prasima* 
nymais nebuitį dalvku.

monę. Surengtasis projektas 
išdeda šito visuomeninimo prin

cipus. Projektas galima jiavadi 
nti nauju.žmogaus Teisi; čarte- 
riu. Republika duos užtikrinimą 
kiekvienam vokiečiui turėti 
pr<>gą pasidarytFgyvenimų dar-

Jeigu jis negalėtų surasti sau 
tinkamo darbo, tai jis turi gau-

mėjusis Vokietijoje.”
Laikraštis “Humanile” sako, 

kad šitas žingsnis išliko valdžią 
djideliu smugju ir kapitalistų 

piktinasi viešųjų tar-

True translation filed wilh llie past- 
niaster at Chicago, III. April 18, 1919 
irs rtųuired by thc aet of Oct. 6,1917

Reakcionierių 
agitacija.

šo išdo. Centruoto pramonės 
administravimo pavojų ir snn-

nuotoj ų
kas su
kurie pasisavina teisę kalbėli
brokdariu to vardu?” Bet “Hu-

mažumos

l uolioji “tikrųjų ameriko
nų” organizacija, American

pinus, kad Suvienytosios valsti
jos nepripažintų Rusijos komu-

J aidžios, Ir ne tik to. 
Ji savo skleidžiamuose tarp 
žmonių lapeliuose sako, kad ši 
sulis kriminališkai nusidėtu, 
jeigu ji duotų Rusijai ekonomi
nės pagalbos, siųstų ten maisto 
c te. Viename lokių atsišauki
mų ji sako:

vavaldžioms žinijoms.

Antras žingsnis linkui visuo
meninimo Vokietijoje buvo pa
darytas, kuomet bal. 7 dieną 
valdžia priėmė konstitucinį su
manymą sulyginti darbininkus 
su darbdaviais sprendžiant a- 

ir na-.gas

Sumanymas tolinus apima

šlu,c*

nominių tarybų, kurios veiks 
išVieno baigdamos visuomeni- 
nimo darbų ir sutaikydamos 
kilus dalykus. — (Labor Lea- 
der, London, kovo 2(1 dieną ir

pataptų bolševikų 
rium

ambasadi)- 
ir paimtų į savo rankas 

13.) milijonus dolerių Ru-

t kuriame Amerikos 
organizuoti parodas, 

demonstracijas, ir nešti raudo
nąją vėliavą, nes ji tuomet bu
tų nacionalė didžios ir 
gingos valstybės vėliava

mieste

drau

kurių
šimtais

zuota Amerikos miestuose, be 
abejo, butų paversti konsulatų 
agentais ir galėtų, valdžios ne 
trukdomi, savo darbą tęsti to
liau, būtent, griauti Amerikos 
ištaigu narna lūs.”

manite” svękina viešųjų larny- 
bių taTnaulojų prisidėjimų prie

vieta visiems lienfs, kuriuos 
dabartinė visuomenės tvarka 

ir tiems, kurie nori 
su pramoniniais dar- 
Teisingesnės ir žmo- 
visuomenės organi- 
Kuomet viršininkas 
darbininku, — o to

dalyvauti

aiškesnės
racijoje.’ 
susidės su
ji diena jau ateina; teisiiugiaus

išvysime radikales permainas.

SUV. VALSTIJOS.

Paves kasyklų unijai.
Berlinas. — S. Bieicbroedcr 

bankinė kompanija šitame mie
ste, kuri turi mažne visas di-

vesti savo indėlį kalnakasių li
nijos nariams parašyki kaina, 
šita kasykla, jei surengimas iš
sipildys, bus pirmutinė Vokie
tijoje, kuri priklausis darbinin
kams.

ANGLIJA.

Nedarbas auga.

Junkerybė lošia dideliais staty
mais Pennsylvanijoj.

Harrisburg, Pa. - Legislalli
roje iš kailių neriamasi, kad 
pervarius “pricšniaištinį” pro
jektą .pirma negu darbininkai 
suspės prideramai užprotestuo
ti. Bal. 1 dienų projektas bu-

komisija pranešė apie jį prie
lankiai, bei lik už trijųdešimlų 
valandų darbininkų vadovai ga-

vanijos valstijos Darbo Federa
cija greitai išsiuntinėjo žinių 
unijoms, supažindindami jas su 
nedoromis proponuojamos įmo-

nedarnas auga. latinliai protestai plaukia pas
Manchester. — Nedarbas j susirinkimiininkiis, ,kmiie alci- 

Lancasliirėj ir Cheshirėj kovo nančią savalitę balsuos dėl lo 
pabaigoj išrodė šitaip: skaičius projekto.

ros darbo narys apturėjo grau
džius prašymus pagelbės pada
rymui galo Ironingoms sąly
goms, su kuriomis Fa j ardos 
darbo žmones susiduria. Kovo 
13 dienų su žiaurumu užpuolė 
ant jų ramaus susirinkimo poli
cijos viršininkas su savo ber

ninku kalbėtojai pasiliautų aiš
kinę darbininkams j i koslilu-

Policija prisi-

ir koneveikdama 
kuriu daugumas

•Sveikatos Skyrius
Atsakymai j klausimus.

K. R. — nė, Frankfot, 111., ra
šo: “Visa mano šeimyna iš 5 
žinomu turime sėklines kirmė
laites jau kėbulas melas. Esa- 
)ne suvargę nuo symplomų, ku-

šalinti. Patarkite kas daryli.”
Atsakymas. — Reikia imli 

lengvosios gyvojo siidalbro drus
kos einant guli per 3 ar 1 dienas. 
Doza turi būti prilaikyta prie
amžiaus.

grudo, o vaikui gali užtekti vie
no penktadalio ar vieno (liesim.

(i rięinos arba ko kilo geram 
vidurių pafiuosavimui. Mėš'li-

šillu vandeniu prieš vartosiant 
plovimą vaisiais. Vaisiai mėš
linės žarnos plovimui yra keli 
Jacobi rekomenduoja česnakų 
sykslymą. Gali būti vartoja
ma valgomoji druska, dedant 
po šaukštelį į kožnas 1 uncijas 
vandens. Kalkių vanduo yra 
vartojamas su geromis pasek
mėmis. Ųuassijos arbata polvi- 
mui yra gera, l ik reikia nepa
tingėt, o prašalinimas sėklinių 
kirmėlių nėra sunkus.

Dr. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis

Vietfa visokius reikalus, kaip kriminatiškuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popiaras.
Nunių Ofisas:

3323 S. Halsted SI.
Ant trečių lubų

Tel. Drovcr 1310

Miesto Ofisas:
i?,7 8. Dnaiborn St. 

MIMSUnlty Bldg.
TeJ. Central 4411

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

22.50 iki 27.50 Siutai
( Čia yra grupė stailiškų pa- 

vasarinių siutų, kurių negali
ma sulyginti kur nors už šią 
labai pigią kainą. Siutai dėl 
•aliiejų didelių ir mažų mote
rų, gerai pasiūta ir su diržais 
žiponai, taipgi box išveizcįos 
dėl merginų, keletas modelių 

į su veslecs, materijos yra vii- 
nono serge, po

$21.75

$30 iki $40 Siutai $45 iki $65 Siutai
Ši grupų turi visus naujus 

fasonus parodomus šiame se
zone. Materijos yra vyriškos 

ir Fracuziškos sorge. Labuti 
gerai pasiūta box arba bliu- 
zės išveizdos, dauguma turi 
šilko tricolelle arba pongec 
veslecs, keliūtas modelių' su 
.Šilko pynėmis, apkainuola po

$27.50

Grupė naujausios mados pa 
vasarinių siutų iš Poiret au
deklo, tricotine, vyriškos scr- 
ge ir velour kvortuoto. Išdir
biniai labai aukštai apkainuo 
los importuotos mados, nau
jos rųšies bliuzės ir box kau
tai išveizdos ir puikiai pasiū
tos stailės. Nepaprastai gra
žių pynių ir su guzikais išvei
zdos, apkaimiota po

$39.75

Katra Skrybėlė Geriausiai Jums Dabojasi?

Liserc pynės skrybėlės populia
riai mažos (am išveizdos, jmikiai 
papuošia su poni pon ir kaspinu, 
apkaimiota čia 
P'» .................. $4.95

l’opuliare liserc skrybėlė dide
lės jūreivio slailčs, taipgi plačiais 
nuotaidais kraštais puikiai pa
puošia dirbtiniais kvietkais ir 

kaspinais apkainuola $4.95

Liserc pynėmis skrvbčlės ma
žos gerai pritaikintos krepšio pa
vidalo stailės gražiai papuošta 
keturiais aksominiais kvietkais, 
visos populiai ės spal- C J 
vos, apkainuola po ..

Viena iš daugelio puošnių slai- 
lių, 'mažų, vidutinių ir didelių 

modelių. Puikiai papuošta spar
nais, naujais kviclkais, vaisiais 
;:„ka~........ $8.50

Puiki skrybėlė iš liserc pynės, 
pasirinkimas iš daugelio puošnių 
stailių papuošia su glyceryne 
strauso plunksnomis, specialiai 

apkaimiota $8.50

Pojmliarės permatomos skry- 
b/Jčs sudėta su juodai malinę su 
liserc pynėmis, puikiai papuoš
ta su kvietkais ir kaspi-fl* A C A 
nais, apkaimiota po

PASIRŪPINK CEVE-
RYKUS NEŠIOTI

• DAUG ILGIAU

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

DIDELĘ KBAUTUVC įvairių au-

Dešimts menesių tam atgal, me
džių pardavėjas p-nas W. H. Kel- 
Icy iš Omaha davė pakalti Neoliti 
puspadžius. P-nas Kclley su tais 
čcverykais labai daug vaikščio
jo. Jis sako: Jie da taip geri, 
kad ir kitus 10 menesių galima bus 
nešioti.”

Geresnės čeverykų krautuvės vi
suomet užlaiko įvairiausių skonių 
su Neolin padais čeverykų vyrams, 
moterims ir vaikams. Jie nekaš
tuoja daugiau už tokius čeverykus, 
kurių padai daug greičiau nuplyšta. 
Pataisymui senų čeverykų Neolin 
puspadžius galima gauti visur. At
simink — Neolin padai pagaminti 
taip kad turėtų pado vertę. Jie 
yra labai smagus, nepermirkstanti 
ir ilgai neplyštanti. Tuos padus 
pagamina Goodyear Tire & Rubber 
Bendrovė iš Akrou, Ohio, jie taip 
pat išdirbinėja ir kojasųarninius 
gvarantuojamus daug ilgesnį išlai
kymą negu visoki kiti užkulniai.

nupirksi labai gražų $200.00 vertžs Į ksinių bei sidabrinių daiktų, kaip 
Ptionografų, pasilikusį sankrovą- j tai deimantų, laikrodžių, žiedų ir 
jo, šita mašina beveik nauja, prie 
__jos randasi rinkinys 

24 rekordų ir dei- 
mantinė alata veli ui.

ĮfegykBtok Mes taipgi turime ke- 
Bl mANMĖ augštos klesos 
O phonografų, kuriuos

,ncs parduosime už bile pasiūlyti) kalni) 
už tai kad nies turime 

pratuštinti vielų.
Mes taipgi turime 

U TAJ---- $650 piayer piano,
Jį y garantuotų 10 metų 
w ir vartotų tik 8 savai

tes, kurį mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 
PRISIUSIME C. O. 1). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

WESTERN STORAGE IIDUSE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nede- 

lioinis nuo 10 iki 4

tt. Parsiduoda senoviška kaina.

Taipgi laisoma laikrodžiai. Užga- 
nė< liti iinus g va ra n luotas.

Pelei- A. Mitlcr
2128 W. 22 St., Chicago

Prone Canal 5838
Skyrius 4906 \V. 14 st.. Cicero

DR. G. M.GLASER

Liberty Bondsus 
dali išmokėtų, bondsus ir war 
savings stainps nuperka ui c.asb 
Ėmei and Co.. 740 W. Madison at., 
kampas st., kampas Halsted st 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clolhiug Store, atdara vakarais Ik 
3 vai. NedCliomif nuo 10 iki 1.

Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

II 4t S. Morgan 81., kerti 19 ak 
CLicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
\wnSO VALANDOS?

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

dėliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Yards 617
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imantis! Sekantį Panedėli! Klein Bros. 
DIDELIS PAVASARINIS ATIDARYMAS 

žiūrėkite rytdien šiame dienraštyje

Posėdis uždarytomis 
durimis.

REIKALAUJAME!
Mes turime puikiau 

vietas dėl keliato lie
tuvių generalių parda
vėjų vyrų arba mergi
nų. Gera mokestis, At
sišaukite tuojaus.

Komedija be pradžios ir 
pabaigos.

Veikiantieji asmens — kaip parašyta

VYRAI! SUBATOJE YRA JŪSŲ DIDELĖ PROGA 

įsigykite Puiku Siutą 
SU EXTRA PORA KELNIŲ PO $22.50 IR $27.50.

Jv' sakysite, kad šie siutai yra tūbai geros vertės, ypatingai 
kuomi t'jus gaunate EXTIL\ PORA KELNIą. Si exlru orą reikš 
dviguba dėvėjimą, ir jus visuomet turėsite kitą porą suprosytų kel
nių ir gatavų apsimauti kuomet reikia kitus utiduoti prosyti.
PO $22.50 Mes parodysime ypatin
gus modelius vyrams ir vaiki
nams puikių vilnonių materijų, 
pamušta alpnca, ir rankoyiis pa
siūta, visos mieros iki IG. taipgi 
storiems iki 50. Atminkite dvi pu
ri kelnių su kiekvienu šių siutų, 

ITlS t!$22.50
PO $27.50 Šie siutai tikrai yra

■ puikus, su labai populiariais lie- 
meniniais modeliais. Jie yra visi

I vilnoniai. Rankomis siūti ir al- 
paca pamušti Mieros iki'46 ii 
storiems iki 50. Kiekvienas siu
tas su exlra pora kelnių, šiame

I išpardavime spcci- $27.50
I VYRŲ LIEMENINIAI 
I FLANELIŲ SIUTAI.

šie labai vartojami licineniniai 
modeliai, ant vienos arba ant a- 
biejų pusių susegami, aukštos kle
sos audeklas ir pasiuvimas, tam
siai rudi, žali, arba mėlyni, re
guliariai 835 siutai, kaikuric su

I kel' $30.00

— cha, cha, i 
tu nebūk moli

Nastė — Clui, cha, cha! Visi 
bolševikai, nė vieno menševiko! 
Sy kaip laimėjome. Vadinas,1 
dabar bepigu... Sei tu. Jode, ko 
taip susiraukus? 
vynios pėtnyčios • cha! Girdi, Jedle, 
švvike... Sveika!

Jadvyga — Et, ką čia kalbi... 
Matai nėra čeiičiaus.

Brigyta Cha, cha, cha! Nėr 
čenčiaus... Kokio čenčiaus 
to “kaip žinai“? Padkšė! Lenki-! 
me dar po vieną ir dui pas Bar-, 
borą, Uršę, Mėgę, o kilos ir 
pačios žinos kur ateiti. Sveika!

ą-

priver-
virti kunkuliuoti

Zuzana — Et, ką čia. Bene 
ji supranta? Juk nesenai te-

Naujokė — Bet ką mes ten 
darysime?

Nastė — Na, na — beibylė.. .

nes ir daug kitokių liuksų, ku
rie ir šalčiausį kraują 
v • čia 
dar po vieną -

SOCIETY BRAND DRAPANOS, $25 IKI $55.
iškėlusi. jfi energiškai kalba). 
Sei, draugės, kovokime, kovoki
me be. pradžios ir pabaigos — 
šitaip! (geria). Tai ne musų

A'

7/.;'

fe
>•

fe

V

Izaslėr Clothos
Liemenims siutas yra Velykine staile.
Nėra klausymo apie jį. Kiekvienas jaunas vyras, kuris pirks 
siutų prieš Velykas labiau pamėgs liemeninio siuto modelį. 
Geriausios naujienos yra, kad mes šiandien dėl jūsų turime

nių siutų iš kurių jus galite pasirinkti vienu guziku arba 
dviem guzikais ant vienos pusės susegami škicai ir ant abiejų 
pusių susegamos stailės, mėlynos serge — ir jus galite gauti

5 arba $50.

Pamatykit ši $25 Speciali Siutą
Stebėtina Velykinio siuto vertė Klee kostumieriams. Didelis 
surinkimas liemeninių siutų, ant vienos ir ant abiejų pusių su- 
sisegamos stailės, kritiškai surinkta dėl jų gerų 
stailių, kokybės ir pritaikymo, padaryta iš puikių rtj 
kasmerų, visų vilnonių flanelių puiki mėlyna JN > B 
serge ir tt.; pilnas rinkinys abiejose Klee sankro^ J/u 
vose ir ius rasite kad iie yra įžymios vertės no

Baseballe Arba Bat Dykai Del Vaiky
Paprastos mieros baseballe su arklio skūra aptraukia arba 

30 coliu uosio medžio, bei dvkui su vaiku siutu arba Viršu
tiniu švarku po sG arba daugiau.

Velykoms specialiai dėl vaikų — Pavasariniai 
siutai su dviem porom knickers. m k* ros <8 iki 18 po ŠIO; pa
vasarinės mados, paprastos mėlynos, maišytos, kvolduotos, 
inieros 2VG iki 10, po $3.95 iki $12, vaiką skrybėlės, 95c iki 
$3.00.

nj.

Mes užlaikome 
W. L. Dengias 

ir E. Merson čc-

' čia yra vyrų puiki avalinė
Vyrų kostumersko durbo čeve- 

rfkai dėl dėvėjimo per Velykas, 
geros skuros, padaryti iš inaho- 
gany rudos lėliukei skuros, gun 
metai lėliuko skuros, rudos arba 
juodos visi kid skuros, labai slai- 
liški, visokios mieros OE 
poru po .................... " «Vw

F

DR. DQNOHOE, Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodoe.
Jei jus turite kokių vidurių ligą, kepenų, 

kraujo arba žarnų; spuogus ant skaros, se
nas žaizdas, n tįstoj imą STIPRUMO arba a- 
pelito, koki gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokią užsisenėjusią ligą, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

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

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

dalykas, kad jie juokiasi <— 
parlamenlariškų tiesų nesupran 
ta... (pila ir geria) Žinote, to-

viską padaro, dadb... dkirbinin- 
k-kės privalo išger-gerli.
Tbat’s all! (Paima kitą bonką, 
įsipila ir geria.. Brr! tai pasiu
tęs macu urnas — nė nemisli- 
nau...

Nastė. — Nugi, žiūrėk, dur
nele, — under prui ! Bet ką lai 
reiškia — menšcvikes pergalė
tos, musų viršus! Sveikos!

Visos. — Musų viršus, musų, 
musų! f sveikatą!

Nastė. — Nė vienos menševi-

Keidė.

r.
L

Milwaukee and Ashland Avės

atsiduoda menševizmo smoku. 
Girdi, atsiiduoda!

Z

Opos, kaip Kali\

išbraukti! Bet kad jus, durne-

menše.vikėmis

tu taip nei'ė- 
ii klysti, 'lik 

pasiklausyk... Bet, ne palauk 
(pilasi ir geria). Gerai, pasi
klausyk (skaito aut pirštų) — 
JuleL. Viktėj... Mažoji Bar
bė... ei, ir daug kitų vis dar

žinote, truputį daugiau

kam šiaušlies prieš I

vai sortni... Anava, k; 
kėjb išmesti Katrę? Tl

Deimantų ir aukso žiedų, aukso ir paauksin
tą laikrodėlių, leneiiigčlių, koloniką, špil
kų, lavolerių ir visokią sidabrinių dalykų. 
Musą' krautuvė pripildyta naujausios mados 
tavomis dėl jiisą pasiskyrimo. Ką lik pirl 

isingai gvaranhmlą tavori ir 
už pigesnę kainų negu kitur.

Į TW0 STORES ' Į Belmont and Lincoln Avės. Į

Didelis Velykų
Išpardavimas

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St. Chicago, III.

Nastė. šarap! Ko ėia vapi? 
cika ( geria ir duoda stiklą

Dvi Bendroves žino? Baisus

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

bai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą. Musų mokytojai yra progresyviai ir draugiški. Atei- 

ikile ir pasikalbėkite su musų mokiniais lietuviais, kurie viską

MOUNT CLEMENS
CHICAGO J F]

Jei jus .sirgdamas gulite lo
voje pašaukite mus Lawnda- 
]e 839
mes prisiusime į jūsų 

namus

GYDYTOJA
Reumatizmas • 

nervą ligos, pilvo, inkstą 
ir chroniškos ir kraujo li
gos gydoma musą Massage 
institute .su kiekvienu nauju 
elektros vartoimu ir medika- 
lią išradimu po gydytoją prie
žiūra. Pašaukite mus ir mes 
duosime jums ligonių vardus, 
kūrins mes pasekmingai išgy- 
dėme.

Mes imame gydymui 
ligonius į namus.
1234 Indcpendcncc Boulevard.

Tel. La\vndale 839.

. —- rll jl zzot
]]į

I TU

Sankrovi
jos visos nieko nežino, -taip — 
nič nieko ir da col! Anavo, ta 
Katrė, andais, ji supeizavo mu
sų gerbiamą Juozą ir dėl los pa-

_____ X.______
- ..........—......................................m

lictuviai mokiniai suorganizavo draugystę, kurioje po vadovys
te p-no J. Laukio mokinasi lietuvių kalbos ir literatūros.

Ateikite pasikalbėti su pro f. HolTinan, musų principalu. Jis 
jums pagelbės jūsų moksle.

galanterijos vyrams, moterims ir vaikams. Naujau
si pavasariniai fasonai, geros rųšies ir žema kaina. 
Mandagus ir malonus patarnavimas.
Speciališkumai Sankrovoje prie 47-tos gatves.
ng IIITEt iš labai gero batisto, išsiuvinėti katinėliai ir rankoga- 
DLIuLLv jjui, tyrai balti ir sudėtiniai, ružavais ir skais- $4.15 
čiai mėlynais kalniečiais, ant šios savaitės tiktai po.........  ■
APATINIAI C| IAN *|juo<io satino dideliame pasirinkime, j- 
HlHllllIftl vIVVNRIvairią sudėtinių spalvą, kvolduoli ir 
lygus kvalbonai, su kvietkomis ir diržais, visokio dydžio, įvai- $4.07 
riausio pasirinkimo, nustebinančios vertes, nuo.................... ■
IfIDilITimAl IrtliAl':,l):,i š*l,Unio poplino, naujos 
■ indU I IRIAI UlUVllAlinados, plačią išsiuvinčjiinu aplink, 
elegantiški sijonai, tinkanti prie kiekvienos bliuzelės, šių sa- *.98 
vaite tiktai po .......................................................................... "f
PfyPPyif Al moterims ir merginoms, juodos apačios, viršui ge- 
VfcAfcll I ItHI riausios1 pirštinėms Kid baltos skuros, su raiščiais, 
labiausiai tinkami šventėms ir vasaros laikui, visokio (lydžio, $*>.39 
šiai savaitei liktai po ................................................................

įžeidė. Ciliiule, žinoma, jai al- 

simokėjo — buigas! Kad jau

žodžiais, kaip tikra kovotoja. 
Sveikos!

Brigyta. — Bet užtai ta Kat
rė jau (rodo su koja) aut! Taip 
ir reikia. Sei, dili o k ir man 
(sveikina stikliuką ir pilasi). 
Sveikos!

Nastė. (paėmus stiklą pi-

sveikatą ponios nienševnikės

daros iki 9 vai. vakaro, subatomis iki 10 vai. vakaro.

Prekybos Korporacija Palatine
1112—1111 Mihvaukee Avė. 1701—1703 W. 47th Street

6000 narių 2 sankrovos Kapitalas $500,000

Reikalaujama Mdiieriy 
ir Krovėjų.

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

Musą mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi “drift” ir “shal't” mai
nas, su pėdą iki 4 % pėdą mig
lią.

Mes nemokame transportam jos. 
Mes turime viską priviliojimui gerą 
vyrą — geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos, ir mes nenorime tokios 
klesos žmonių, kurie nori mokėti 
transportaciją.

Del platesnių informacijų atsiša- 
uktie arba rašykite.

NEW RIVER COMPANY
M ALDONA LD, W. VA.

12th STREET
Tel. Kcdzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti SI. Louis Avė. 

CHICAGO, 1LL.

I teista ir Turlušta Vanos

Tclephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS 111 CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2 9 vakaro 

3303 S Morgan Si, Chicago, Iii

RKiSHr 
TH?

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas 

1553 W. Madison nt. 
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2561 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted Sk ' 
Phone Canal 1628 

Naujienų Name 
Valandos: G iki 8 vakaro 

Nedfildieniais tik Madison sL 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

sveikala! Na, o dabar 
dainuosime ir marš visos 
kui mane (dainuodamos 
krypuodamos eina aplink 
lų):

Mes stiklelius išvarlysim, 
Menšcvikes išvaikisim!

Bbn-bam!.. .

Bim-bam'.. .
(Išeina).

Gvaizdikas (iš
Brangus (bangai

už .durų): 
ir draugės, 
(rodo j iš-

vartytus stiklus ir bonkas) 
principai ar taktika?

Patepliojo Gvaizdikas.

Vyt išku Drapaną Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotui, vertės nuo | 
$30 iki $50, dabar parsiduoda 
$15 ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi 
$35 siutai ir overkotai, 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas 
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti 
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augjčiau. r.-*... 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams 
nuo $3,00 'iki 7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

8. GORDON
UIS 8 Habted str Chicac*, 01

po
nuo $15 iki i 

nuo 97.50 iki
katilo pa

siutai ir o * 
Kelnės nuo j 

siutai !

Br. MT.STRIKOLIŠ
Lietuviu i 

Gydytojas ir Chirurgai
1757 W. 47 St. Chicago, UI.

Ofiso Tel. Boulevard 168
«. Bez Tel Seeley 420
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NAUJIENOS, Chicago, III.

PASIRĖDYKITE

VELY KU

Pėtnyčia, Balandžio 18, ’19

7?M

e ' m t- a A

MOTERŲ 
Georgette C repe 

J akės 
$5.45, $7.45

‘Velykoms Skry
bėlės 

$2.98, $4.98, ir 
$6.48.

čeverykai Ox- 
fords gelsvi juodi 

4.98 ir $5.98

VYRŲ
Siutai Pavasari

nės Stailos 
$21.85 — $28.50 
Marškiniai Spal
vuoti ir Paprasti 

$1.25—$1.85 ir 
$2.45

Skrybėlės Minkš
tos ir Kietos 
$3.50 ir $4.00

Kaklaraišiai pas
kutinės mados 
$1.00 ir $1.50 

' čeverykai ir 
Oxfords 

$4.85 ir $6.85

MERGINŲ
Baltos Išpažinti

nęs Dresės 
$3.98—$598 

ir $7.98.
šiaudinės Skry

bėlės
$1.89 ir $2.98
Patent ir Dūli 

l*umps 
$1.98 ir $2.89

VAIKIUKŲ
Velykiniai Siutai 

$7.45 ir $9.85
Bliuskos ir Marš

kiniai 
$1.25 ir $1.45

Bachc
3641-43-45

SO. HALSTED STREET

•^ine Shoes
716 Maxwell Street, Chicago, III.

ATIDAI CHICAGOS IR APIĘLINKES
Parduodame naujus čeverykus ir pusčeverykius — vyriškus, 

moteriškus ir vaikų, kuopigiausiom kainom.
Didelis išpardavimas per 10 dienų.

Tennis 50c.

Lietuvių Rateliuose.
RENGIA EILĘJ REFERATŲ.

Lietuvių Socialistų Apšvietus 
Kliubas, susitveręs trejetas me
nesių atgal, nutarė surengti ei
lę svarbių referatų, /firmas re
feratas bus sekamų savaitę, ba
landžio 23, Mildos svetainėj, ant 
Bridgcporto. Referuos d. P. 
Grigaitis tema Komunistų Ma
nifestas. Kitas referatas, Ru
sijos socialistinės partijos, bus 
savaitė vėliau Wesl Sidėj.

(Jiicagieciai, ypačiai socialis
tai, tegul pasistengia juos iš
girsti. Dabar, kuomet LSS. 
kuopose eina kova už bolševiz
mą ir mcnšcviztną, Socialistų 
Apšvietus Kliubas kaip tik lai
ku pasirodo su minėtais refera
tais apie Socializmą. — Narys.

RRIDGRPORT

Mažas vagilis.

Saldainių bei “minkštų gėri
mu“ krautuvėlės savininkas, d. 
J. J. J. užvakar pagavo jauną pa 

laiduną, besitaikantį nusinešt 
dėžulę saldainių. Pašaukė po- 
licislą ir šis nusigabeno jį be
langėm Nuvestas stotin vaikas 
prisipažino, jogei jis, su tūlais 
savo sėbrais, nesenai apkraus- 
tę to paties žmogaus registerį, 
iš kurio išsiėmę dešimt dolerių. 
Nesenai atgal vienas aptiekinin- 
kas taipjau pasigedo 15 dolerių. 
Jis, beje, buvo pagavęs vieną 
tokį palaidūną, tik vėliau pasi
rodė, kad šis tik saugojęs, kuo
met kiti ruošėsi apie registerį. 
Gali bnt, kad tai darbas tos pa
čios šaikos, kurios vieną narį 
dabar pagavo krautuvninkas J.

Tėvai turėtų geriau prižiūrė
ti savo vaikus. — Gvaizdikas.

ROSELANI)

Ačiū, ačiū!

Sausio 11 d. Draugijų Sąryšio, 
palaikančio ‘'Aušrą“, delegatų 

susirinkime tarp kita buvo ap
kalbėta apie vietinių draugijų 
parengimus: vakarus, piknikus, 
prakalbas ir tt. O kad lengviau 
butų galima sužinoti kokia dr- 
ja ir kokioj svetainėj rengia pra
mogas, tapo nutarta, kad drau
gijos, prigulinčios prie sąryšio, 
rengiant vakarus, piknikus, pra
kalbas ar kita ką, pažymėtų tai 
ant tam tikro kalendoriaus “Au
šroj“. Tai dėlto, kad dvi draugi
jos neparengtų tą pačią dieną. 
Bet-gi L. D. K. Vytauto No. 2 
draugija savo rengiamų vakarą 
Velykų dienoj (Strumilo svet.) 
nepažymėjo (mat, delegatai mi
nėto nularymo nepranešė) ant 
kalendoriaus. O L.S.S. VIII ra
jonas, nieko plačiaus nesiteira-
vęs pas vietinius, parengė pram
ogų vakarą top pačioj dienoj ir
tam pačiam miestelyje. Matyda
mas tokį nemalonų nesusipra
timą, sausio 9 d. Draugijų Sąry
šio delegatų susirinkime aš, re
mdamasis tuo, kad Vytauto dr- 
ja priguli prie Draugijų Sąryšio 
palaikymui “Aušros“ ir remia, 
užreiškiau, kad mums reikia 

remti ir Vytauto draugijos ren
giamą vakarą. Šitaip sakydamas, 
rodos, aš niekam negalėjau pra
sižengti. Bet-gi vietiniai nekurie 
kuopiečiai balandžio 13 d. LSS. 
137 kp. susirinkime pradėjo rė
kti ant manęs (mat, aš atstovą-Į 
vau 137 kp.) buk aš sakęs, kad 
reikia boikotuoti rajono vakarų, i

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Jaunu Vyru $18 & *25 Siutai Su baloj
$14.75

$9.85

žali, mėlyni maišyti.

$14-75

lės po $2.50.

Minkštos visu

Kiti nuo $10.00 iki $75.00. -

Musų vyrams skrybėlių pa- 
rodavimas yra pilnas

Su nuikia, nauja pavasarine 
slaile po, $3.0(1, priskailant 
šio sezono pačias populeriš- 

alvus. 
300

500 naujų velykinių siutų moterims ir merginoms po $19.75 
Viskas kas yra naujo iš siutų yra parodoma iš musų gero pasirinkimui sandėlio. Jus 
rasite tikrai tą patį ko jus jieškote iš šio didelio pasiriji- jmį
kimo, puikių išvaizdų, su diržais modeliai, bliuze ir ge- A
ra i pasiūta liktai po J, įF*

Puikios rųšics jauniems vyrams liemeniniui siutai ir prilai
kytos formos modeliai. Siutai rudi, 
Micros nuo 32 iki 38, geriausios ver
tės visame mieste. Apsirėdykile per 
Velykas, vienu šių $20 siutų po
Geresnės rųšics vaikų siutai po $9.85 padaryti iš ypatingai 
gerai dėvimos materijos. Didelis pasirinkimas visų vilno
nių tvirtų spalvų tamsiai mėlynos serge ir puikių maišytų. 
Pilnas sukirpimas ir gerai pasiūta naujau
sio modelio, pamuštos kelnės, mieros nuo 
G iki 18 melų, gera vertė po

>, v

PA VASARINI L 
SEZONAS

po

Pamėginimas bus nuošir
džiai nriimamas.

yra dabar čia ir musų 
drapanų sandėliai yra pri
pildyti. Mes parodome 
didelį įvairumų liemeni- 
nių kautų dėl jaunų vyrų, 
padarytų pagal vėliausią 
modelį ir spalvas, po

Mes taipgi parodome pil
ną eilę vyrams siutų. To
kio darbo, kaip The Hou 
se of B. Kuppenheimer, 
pačių geriausių Ameriko
je siuvėjų,

$30, $35 
$40 ir $45

MODEL CLOTHING 
H0USE 

11120-22 Michigan Avė., Roseland.
Walter Malkevicz, lietuvis pardavėjas.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1836 METAIS

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ............... $52-813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $:.ooo. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 j sakaitę.

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

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ“ su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. ,

OUSIVIENIJIMAS 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
k3O7 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY*

Ką-tik išėjo iš spaudos

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

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

Reikalaudami knygučių kreipkitės šiuo adresu: 
M. DUNDULIENĖ,

1915 So. Halsted St., Chicago, III.



Better Biscuits Made the Better Way

Graliam
REG

Pirkite tuo vardu reikalaukite
G ra h am Crackers.

pi ragučiai, goo- 
padaryti teisin- 

pasanlio

Tcipgi C.rispo Crackers biskiet 
(lies, tidbit.s, visokio įvairumo 
gai, iškepti teisingai, sudėti teisingai—, ] 
pvy\z<Ii ilgoje keptuvėje.
Jeigu krauluvninkas negali jums jų duoti 
Kitę minus jo vardų, arba telefonuokilc llayinar 
ket 5160.

Chicago Clothing
Company

■ t

šiai padarytų velykinių siutų, pavasarinių overkautų,

vaikų siutų ir viršutinių ir apatinių marškinių, nektaizų,

skrybėlių, kepurių ir didžiausį pasirinkimą, kokių tik

kas reikalaus* tokių gaus ir prekės yra mažesnės negu
n-p-

riausio darbo būtent siutai yra Hart, Schaffner ir Marx; 

visi žino koks yra darbas ir praisas, viskas gvarantuota. 
Kas pas mus perka — gražiai pasirėdo ir pinigus sučė-

Chicago Clothing 
Company

ANTANAS MARTINKUS, Savininkas.

NAUJIENOS, CKIeago, UI.

(Tųsa nuo 6-lo puslp.)

j Kili, kur net girdėjo mano kal
bų ir mano palies aiškinimusi 
jie visiškai neklausė. 'Liktai šau
kė*, “išmest, išmest iš delegatų”. 
•Na ir išmetė. Reiškia atėmė man 
teisę atstovauti kuopų Draugijų 1
Sąryšio, palaikančio “Aušrų”, į

lės aukavau knygomis ir pinigiš- 
kai, ir kada Aušra silpnai stovė
jo, ėjau kolekluoti per stabas •.

agitavau draugijas, kad paimlų

ptynis metus kuopoj sulig savo 
nusimanymu veikiau kiek ga
lėjau, ir dabar už savo veiki

amų gavau kikų... 'lai ačiū, a- 
čin! — Pranas Grybas.

MELROSĘ PARK

Melrose Parkas, priskailam 
May\voodo ir Belhvoodo lietu
vius, nemenka lietuvių koloni

stengiasi neatsitiki nuo kitų di
džiųjų musų kolonijų. Pav., L-

lošimus,

narių skaičius sparčiai auga.

Tatai, suprantama, daro ne
mažo susirūpinimo musų kleri
kalams ir jų nuolankiems tar
nams tautininkams. Siipran-

negerovę... Irstai balandžio 13 
diena šventojo Jono draugystė 
surengė neva prakalbas. Kai be

o-

laikrūsčių. Išėjęs apsidairė pa- 
vožniai pavartė 1 laikraščius ir, 

pirmiausia iškėlęs Naujienas,

darbeliai! O lie
socialistų-menševikų

- bolševiku..

Tarpe jų buvo 
dėl lietuviško vaisiu). Žmonės 

polis ‘oratorius”

miške beveik per dvi valandt, 
kas ant scilės užėjo. Bet užtai 
publika jam šauniai atsimokėjo:

• pradėjus rinkt parašus po kle- 
j rikalų peticija, didelė didžiuma 
atsistojo ir išėjo laukan.

Gal nors dabar rengėjai ir 
pons “oratorius” supras ko ver
ti jų žygiai.

šviesos Spindulis.

KONFERENCIJA MOONEY 
REIKALU.

Tarsis apie paskelbimų genera
lio streiko.

organizuoto darbininkų, konfe- 
reneija Thomo Mooney reikalu. 
Visu unijų, priklausančių Chica 
gos Darbo Federacijai, atstovai 
susirinks, kad pasitarus apie pa
skelbimų generalio streiko, kai
po reikalavimo, kad San Fran- 
ciško darbininku vadovu Ta- c- c
mo Mooney ir Billingso — by
la balų nagrinėjama išnaujo.

įausia (
Lietuviška

Krautuvė
2219-26 South. Halsted Street 

Chicago, Illinois

darbiuinkų visose Suv. Valsti
jose stovi už paskelbimų strei- 

, ko. 'l ai rodo, kokia nuomonę 
turi šios šalies darbininkai apie 
San Franciško sąmokslininkus.

Plėšikai pastojo pasiuntinį su 
pii^igąis.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Reiną ir Stogama Popiero

SPECIALIAI: Malcva malevojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

IM4-40M 8. Halsted St, Chleaga, IU.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL 
Telephone Central 6390 

Vakarai* 
1911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

l iįs automobiliniai negrai bau

kelių Jamcs’ui Duggan’ui 18 
melų vaikinui, pasiuntiniui

Halsted Street Stale Banko, 69-

Mes tęsiame musų išpardavimo darbų ir pasiūlome publikai 
reikalingus šventėms apsiavinius sučėdiįant 35%. štai liko lik
tai kelios dienos iki Velykų ir mes duodame jums gerų patari
mų pirkti jus čcverykus Čionai >jįsai jūsų šeimynai, vėliausios 
mados, kokia gali būti išstatyta.

Mes siūlome keletu musų numerių.
Moterims tikros corona patentuotos lėliuko skuros, ox- $0.85 

ford, puikios francuziŠkos s kuros. Vertos $5,50, specialiai v
Merginoms tikros baltos skuros oxfordai, francuziŠkos $Jl.85 

ctiban kurkus. Verti $7.00, specialiai po ......................... *i
Mažiems vaikams tamsiai rudi, angliškos mados čeve- $0.50 

rykai. Verti $3.85. Specialiai po ........................................ £

Merginoms patentuotos kumelio skuros, baliais viršais, $0,50 
mieros iki 2. Verti po $3.50. Specialiai po..................... £

Mes turime šimtus gerų numerių musų sankrovoje, ir 
mes jaučiamės užganėdintais, kad mes galime užganė
dinti pačius ypatingiausius pirkėjus su jų kaina, ypaty
be ir slailc.

Viso ko mes jūsų prašome, yra, duokite mums paine

Musų čcverykai yra užtikrinti, jeigu gi kokia poni nė- 
ra gera, atneškite juos atgal, ir mes jums duosime mai- 
nais naujus čcverykus.

Mes norime jums pasitarnauti.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 S. Halsted St., kampas Liberty Street, Chicago

Girdite!
Ateikite į musų So. Halsted st. sankrovą dėl savo 
merginų baltų suknių ir skrybėlių.

Vaikams plaunamų suknelių ir kaklaraiščių, au
deklo siutų ir kepurių.

Čeverykų, sliperių ir pančiakų.

Extra specialiai šią savaitę, 
slšsiuvinčjimai 12'Lc., ^5e. ir 25c parves.
Dvigubos vertės.

H. B. STERN parduoda marškinius ir apatnešas 
prie 3442 -3444 So. Halsted St.

Mes esame nariais Central Mnfg. District Busi
ness Men Association ir duodame jų Stempas.

Iš MOKYKLOS
Kuomet Katriutė, Našlutė arba Liucė, pareis namon iš nio- 

mokylos labai išnikusios, ir reikalaus ko nors GREITAI pa
valgyli, turėkite visuomet gatavai prie rankos, didele duonos 
riekę BŪTTEB-NUT BREAD ir ką tokio gero, Smetonos, 
sviesto kuris priduotų skanumo.

Pirmas pavaišinimas visuomet biskį gelbsti, bet abclnai 
daugiau tris, keturi ir dargi penki stori griežiniai yra reika
lingi dėl pasisotinimo. (Bent toks buvo rašytojuos prityri
mas. kuomet iis buvo vaikas.

BSf BHU! BREKD 
labiausiai mylima vaikų ir mergailių. Tūkstančiai kepaliukų 
išleidžiama iš švarios, saulėtos, stebėtinai suorgaiKz.mto.i 
Schultzc Keptuvės kas dvi dešimts keturios valandos pape- 
nėjimui mažus alkanus pilvelius.
BŪTTER-NUT yra geras vaikams ir JUMS, jų tėvams ir 

* molinoms.
Duokite jos jiems gausiai. .Ii padaro vaikuose gerų, raudo

nų kraujų, skaisčias smegenis ir padaro geresnius mokinius 
iš vaiku ir mergličiu.

lusu krauluvninkas ių užlaiko. Reikalaukite nuo jo BU'f-

SGHULZE BAKING COMPANY
-o. VAIKŲ IR MERGAIČIŲ ATYDA1! Klauskite 

groserninko, kokiu badu jus galite tiž-
• dirbti $50.00 arba vienų iš šimto mažesnių su- 
Kjf nių savoliuosamc laike. Lengvas ir malonus 

darbas. Jeigu kartais atsitiktų ginčai dėl ko- 
kios nors sumos, la pati suma bus išmokėta vi- 
sičius ginčijantiems dėl tos sumos. Paskubėk 
ir šiandien pat nueik pas savo groserninkų— 
juo greiųuui, tuo geriau. Šis kontestas pasi-

OPPENHEIMER didžiausia drapanų krau
tuvė South Side Vyrams, moterims ir vaikams, vė
liausios mados, geriausių vilnonių ir šilkinių mate
rijų. Krautuvė atdara nuo 8 vai, ryto iki 6 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare.

47th ir Ashland Avė., Chicago, III.

jų So. Halsted gi. už kelių blo
kų nuo banko. Jie rado pas jį 
$34,533.16 pinigais, Laisvės po
pierių kuponais, Laisves popie-

riais bei čekiais. Grynais pini
gais buvo $3,000.

DR. VIRG. NARBUTT
Ph y šičia n & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pietų.

3001 Wcst 22n<l Street 
TeL Lavvndale 060 

Gyvenimas: 2111 Mai'.shall BĮ v.
Tek Rockwcll 1681.

Slūelds avė., pietinėj dalyj ir a-
Du “negrai” plėšikai pavirto 

baltais, kada jie policijos stoty
je nusiprausė, .lie sumušė sau- 
krovjhinkų Adąm Slrcit, 4426 pasirodė, kad esama baltų.

licija, pasivijus juos susigavo 
ir kada jiems liepė nusiprausti, •

I Sergėkite savo nkisl

Neužsilikčkil savo regėjimo pir
majam by kukiam neprityrusiam 
apliekoriui, mikseriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
triks jus akims tik daugiau blogo, 

turiu 15 metų patyrimą ir 
ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbų at* 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai n e b u y rcik*- 
aics tai jums pasakysim**.
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIAUSTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chictge, 

Kampas 18-tos
>-ėios lubos, viri Piptt’o aptiekus 

Tftmykite į manu purušą 
Valandos nuo 9-tos \»l '*’♦•* Iki 
I vai. vakaro. Nedėlioki "jo S 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Aš

jums 
lieku

Jei 
tinti.

| Or. A. K. Bftiimtiial

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akie Kytaminuoja Dykai 

zSSSa. Gyvenimą* y 
i r> . tuščia.*, kada pra 

nyksta regėjimą, 
vartojam 

pagerintą Oph- 
O thnlmometer. Y- 

patinga doma at- 
• kreipiama i vai

kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 «k 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Dr. D. J. BAGOCIUS g
Uetuvis Gydytoj*^ k 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Micbigan Avė. jS

Rezidencija 10731 S. Michigan $ 
Avė., Roseland, Iii.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 341 

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomai* per )t> me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
SU, moterų ir vaikų, pajra! nau.iuusiao 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas »r Laboratorija:
Si. nctoii Fiak

VALANDOS
6—8 vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

st.
Nu<» iC

1025 W 18tb

pict'j.
uu! :■. i:»
xxl Street

tikta*

Tel. Yard» 3654. AKUftERKAJ

Nuo 6 iki 11 ryta, k 7 fkf rak vak, Į

Akušerijos K«. ’r 
ilgai praktika- t 
Pennaylvan'ijoa'l 

><>apltalė»a ir Phlla- Į 
^♦IpMjoj. Patekinta- J

patarnauja prie-
fimdymo. Duodu rodą I 
riaoklolo Ilgose motą-1| 

Ir (oeręiRnmn.
>!!3 Ro. HaUted Str. j
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gerb: draugai
šita savaite tai vieninteli me

tuose. kur mes visi susispieėia- 
ine ir bandome li*kli po včluku

“PI BITY“ (Grynumas).
šita proga reikalauja rimtos 

minties musu pasielgimams, 
taip biznyje, taip privatiniuose j 
reikaluose.

I
Aš manau, kad jau mes visi ži

nome, jog biznis negali apsilen
kti su Doros Įstatymais.

Jis turi nešti “PUIUTY“ vėlo
kų. jri nori pasiekti kokią-nors 
pagalbą. Aš noriu atkreipti ju ' 
sy durną Į tai. kad šilas žodis 
“PI JUTY” susideda iš šešių rai
džiu ir liuką ciklini šešiy, kuris 
lošia tokią didelę svarbą VVilson 
ir Kompanijos biznyje.

I

Bet aš taipgi noriu pasakyti 
jums, kad. nors visi kili daly
kai, kurie įeina sudarymui cik-, 
liaus šešiy, var svarbus, nei vie- 
nas ju neturi tokios vietos I ik
ro į širdyi \Vilsono ir Kompani
jos organizacijoj, kokią turi žo-' 
dis “PITUTY.“

Viršininkui ir 25.(MK) darbi
ninku. visi yra persiėmę Grynu
mo (PUIUTY) svarba maisto 
pagaminime.

Pagaminimas GRYNI/ MAISTt,' 
\Vilson<> kompanijos uždaviniu ir 
viršininkai bei darbininkai žino, 

kad visame pasaulyje nėra aukštes
nio sąryšio tarp kokios nebūk biz
nio formos ir žmonių, kaip sąryšis 
grynųjų maistų paskaidos.

\\ilsono ir kompanijos organiza
cija prilaikė save prie GRYNU 
MAISTI/ gaminimo įsteigdama pas 
save tuos sąryšius tarp viršininkų ir 
darbininkų, kurie \ ra reikalingi pa-' 
gimdymui absoliutaus užsitikrjmio; 
vieni kitais, ir veikimui didžiuoju 
principu BŪTI TEISINGAIS su Ge
ni kitais su visuomene, kas, mano 

nuomone, \ar viena aukščiausių
grynumo (PIRITY formų.

Ar šitas ūpas neatsiliepia į mintis 
ir darbus, ir ar jis nepriverčia jų Į 
įdėli Garbę į savo darbą?

„GRYNUMAS” maistuose yra liek 
pat reikalingas kaip ir “GRYNIMAS 
yra reikalingas visame kame, kas 
padaro gyvenimą naudingu, pagal
bi ngll, švariu ir besavimeiliu.

Taigi, ar suvienysime šia savaitę 
savo GRYNO MAISTOMINTIS su 

savo k įlomis mintimis, pasekdami • 
augščiausj laipsni sekamą septinta- Į 
’dienjo rytą su puikiais pusryčiais
— kumpiu su kiaušiniais ar lašiniais
ir kiaušiniais? I

I ; i yra vienas Velykų padavimų
— taip senas kaip kalnai —kad me.. | 
turime apvaikščioti ta dieną savo 
tiži n i uos*? reikaluose, apsikim.šlami 
bent kiaušiniais — bet pradedami 
diena plonu rėželiu gero kumpio ar 
lašinių.

Ar jus neatmenate, kaip, būdami 
\aikinkais ar mergaitėmis, kaimuo
se km k is prieš Velykas jieškojote

Uos gūžtų ir susirinkdavote aibes 
k.ausinių lai dienai?

Daugumas justi esate tokiame p i- 
d\ąme. kati jus negalite rinkti kiau
šinių kaip kadaise.

JV’S TURITE PIRKTI .UOS.
Ar jus nenorėlumgte būti užtikrin 

tais, kati jus nusipirksite kiaušinius 
liek pat gerus, kaip ir tie kuriuos 
jus surasdaovte lik ką vištos padė
tus?

Klausykite, jus galite nusipirkti 
lokių kiaušinių. Nueikite pas savo 
sankrovininką šia savaite ir oaora- 
švkite nas jį CLEABROOK (kis bru
ko! KIAUŠINIU, ka \Vilson ir komo, 
pardavinėja sulig obalsiu \VILSONO 
I IBELIS APSAUGOJA JŪSŲ STA-

Jie bus tokie, kokius ’jųs likitės 
turėti Velykoms. i

Paskui pas tą patį sankrovininką 
i'am-aš\kite \Vilsono ir komp. PA
LU DYTO KUMPIO IR LAŠINU - 
iK-enai pradėtus pardavinėti per

* ankmvininkus visuose šalies kraš
tuose.

Jei norite geros KAVOS prašvkile ; 
savo sankrovininko, kad jis duotų

jmrs \Vilsono r>aliudvtos cši *s 
.'B.' U E LABUI. BLl'.NI) — mėlyno
jo lėbelio mišinys.

Tai kava!
i

Jei norite taukuose kepti (’lenb- 
rook kiaušinius tai vartokite \Vilso- 
no ir komp. MAJESTIC LABI) — 
puikieji 'aukai. I

O kaip su sviesiu? Kodėl nen'isi»'!r 
kus \Vilsono ir komp. CLEABROO- 
KO SVIESTO? Tai bent sviestas!

Čia tik priminimai, bet jie visi ei- 1 
na skyrium “PURITY’t — Grynu-' 
mas —- dalykas, apie kurį mes visi 
dabar galvojame., bet MES NOBD’E 
VISUOMET ’l TURF.T1 SAVO MAIS
TUOSE' nes kaip dainius sako: i

Mes galime gyventi ir be meilės
Nes meilė yra tik kančia
Bet kur gali rasi žmogų,
Kuris galėtų g) venti nevalgęs?”
Su nuoširdumu, •

WILLIAM C. I'REEMANT’ 
250 Fift Avenua, New York City.

(Apgarsinimas)

+

A A
KLEMENSAS PUTRIS 

gimė 15 dieną Rugsėjo, 1871, 
mirė Balandžio 12. 1919 m.. 
7:30 vai. sulaukės 15 metų am
žiaus. Aurora, III., po No. 761 
Supperior Si. Kūnas tapo par
vežtas ir palaidotas su bažny
tinėm pamaldom ant Lietuviu 
Tautiškų kapinių. Balandžio 

16 d., 1919 m.

Palikome dideliame nuliū

dime moteris Pranciška, duk
tė Pranciška, duktė Paulina; 

3 broliai ir dvi seseris.

Or Leo Awotin
'lt

H J*. . '»•>♦»! VI Akm e
r»i«i Ik »C 

Vnlando'* 10 12 rvta. 5-* 
Trl < <K"

Pranešimai
Lietuvių Socialistų Apšvietus 

Kliubo (Iviinčnesinio biznio su
sirinkimas įvyks nedėlioj. bal. 
20. Stanl’ord Parko svetainėje 
prie 1 I pi. ir Union gatvės. Visi 
nariai privalo atsilankyti lygiai 
kaip 10 vai. iš ryto. Valdyba.

Chicagos Lietuvių Vyru Choro 
g 'uerališka repeticija įvyks ne
dėlioj bal. 20 d., Mildos svet. 11 
vai. iš ryto. Malonėkite atvykti 
laiku. — Valdyba.

Cicero.— Subaloj, balandžio 
19. bus rinkimas mokyklų atsto
vu (Subool Board). Piliečiai, 
neužmirškite savo balsą paduo
ti už šiuos draugus, ant sočia Ii s- I 
ty tikieto. I'rank Zuska, kandi-1 
datas ant prezidento ir I Iruslee 
I'rank Vaclavek, Budolpb Gerlz, I 
Anton Kaišioti ir Ona Eit r- 
man. Tai yra draugai nominuo- 

i vielos Socialistų Partijos.

Roseland. — Boselando ir \V. 
PulVmano draugijoms žinotina, 
kad LSS. 137 kp. ir 235 kp. ren
gia bendrai pikniką birželio 1 I 
d. Garden Park darže. Taigi pro 
gresyvės draugijos nerengkit tą 
dieną panašios pramogos, kad 
tuo išvengus mums ir jums ne-Į 
gerumo.

— Rengimo Komisija

Chicagos Liet. Vyrų Choras 
rengia puikų Velykų vakarą. 

Stato scenoj. “Daina be Galo“. 
Veikalas puikus ir juokingas. 

Jis įvyks Meldažio svel. Meldžia 
visus atsilankyti. C. L. V. (’.

Brighton Park. -— Keistučio 
Pašelp. Kilubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj bal. 20, 
1 vai. po pietų, Liberty svetai
nėj, 3925 So. Kedzie avė. kam p. 
39 PI. Draugai ir draugės malo
nėkite būti laiku ir atsiveskite 
naujų narių. —J. Gustaitis

Roseland.— L. D. K. Draugi
jos Vytauto No. 2 Teatras, kon
certas ir balius įvyks Velykų 
vakare bal. 20, Br. Strumilų sve
tainėje 158 E. 107th St. Visi na
riai būtinai atsilankykite

— Komitetas.

Harvey, III. — LDLD. susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, bal. 18, 
kaip 7 vai. vakare. A. Gerocko

svetainėj, 272 1.571h SI. Visi
nariai kviečiami atsilankyti.

— Walt. Milash.

VVest S i (les Lietuvių Viešo 
Knygyno dt legalų susirinkimas 
įvyks pėlnyčioj, balandžio 18, 
7 vai vakari', M. Meldažio svel. 
2212 W. 23 pi. Visi delegatai 
malonėkite Ibulinai atsilankyti. 
Turime daug svarbių dalykų 

apsvarstymui.

Į,. V. Knygyno Valdyba 
Chicagos Liet. Soc. Vyrų Cho

ro generalė repi’licija bus pėt 
nyčioj, bal. 18. Badavičians svel. 
936 \V. 33 SI. Visi dainininkai 
malonėkite susirinkt laiku.

X. Shaikin.

Ra ei ne Wis. L. L. F. 8-ta 
kp. r ngia prakalbas ir balįų 

bal. 19 d. Draugai, kurie priklau
sote prie šios kuopos malonėki 
te ateiti, ir daugiau narių atsi
veskite. Kalbėtojas bus iš Chica- 
gos, d. Ai. Margi ris. Po prakal
bų šokiai iki 1 vai. nakties.

Irganizalorius A. C.

Racine, \\ is. — L. B. Draugi
jos svarbus mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, balandžio 
29, Wintcrs Halei. Pradžia ly- 
giai 2 vai. po pietų. Visi draugi 
jos nariai, būtinai privalot!' al- 
dlankyli, kadangi pripuola (Ir
ios šešių metu sukaktuvės. I ie. * »
kur per šešis melus nė karto ne
buvo suspenduoti, gaus po auk
so žiedą. - Kast. A. č.

Northsidės Draugijų Sąryšis 
ri'ngia svarbius debatus pelny
čio). bal. 18, Liuosybės svetai
nėj. 1822 \Vabansia avė. Deba
tuos d. P. Dubiekas ir V. An- 
driulevičius tema Socialpalrio- 
lai blėdingi darbininkų klesai 
Pridžia 7:30 vai. vakare. Visi 
prašomi atsilankyti Komitetas

LSS. 235 kp. pusmėnisinis su
sirinkimas įvyks pėlnyčioj. bal. 
18 d., Lietuvių svel.. 11916 So. 
Ilelsled SI. Draugai ir draugės, 
visi malonėkite buki, nes bus 
daug svarbių reikalų.
.. — Valdyba.

LSJL. 3 kp. susirinkimas į- 
vyks subatoj, bal. 19 d., 8 vai. 
vakare, Scttlement svetainėje, 
4630 Gross Avė. Draugai, visi 
privalote atsilankyti ir atsives
ti naujų narių. •Sekr.P. Urbutis

LLF. 12 kp. rengia prelckci 
ja pėlnyčioj bal. 18 d., Mildos 
sv I.Prel genias bus A. Marke
ris. Tema: “Ar Dievas žmogų 
sutvėrė, ar žmogus išsivystė iš 
žemesnių gyvūnų?“ Kviečia 
visus atsilankyti. - Komitetas.

ASMENŲ .HEŠKOJIMAJ
PA III ŠKAU savo draugo Juozapo 

Buivido, Vilniaus gub., Svenčionu 
pav., sodžiaus Borovajų, apie 23 me
ili amžiaus. Pals alsišaukie arba 
kas jį žino malonėkite pranešti šiuo 
adresu:
M. Paškonis arba Kaz. Padolskis

• u»| So. tlermilage avė., Chicago, 
III.

PAJIEŠKAU \nt:mo Slėnio, paei
na iš Kauno gu., Vilkmergės pav., 
Ainkščių parao., Kiškeliu sodžiaus, 
G\veno Ne\v Yorke. Ab išaukite

Jonas Karvelis,
318 W. 53rd si., Chicago,. III.

I’A 11 EšKAU Ant. Stakėno, du me- 
t.,; atgal gyveno Chieu'/oj. Jis pals 
dr kas jį žinole malonėkite praneš
ei.

KASTANTAS PABULSKIS 
5396 — 32nd SI. Omaha, Neb.

PA.IIEŠKAU Miko arba Jono l.e- 
‘imcko, kuris turi forma l'aąk* Ri- 
ver \Vis. Kas ji žinote meldžiu pra
neši i.

C. Godleski
122 So. Micbigąn Avė Room 998. 

Tel. Wabash 1507.

PAJI EšKAI' Dirb»'olio Dominin- 
' o Sidabro, iš Rekiečiu sodos, Viek
šnių parap., Šiaulių pav. Kauno g. 
L» palies ar kas ji žino meldžiu at
sišaukti.

AUGUSI' SD.VER
Post OITicc Winchcst(T, AVis.

.įieško kambariu
REIKAI INGI 2 kambariai dėl į 

jaunos poros prie švariu Ir blaivių, 
žmonių, ir kad butų maudynė ir e- j 
lektros šviesa. Kas tokius kamba
rius turite malonėkite atsišaukti

C. J. Martin,
1117 Grand Avė., Chicagd, III.

ĮIEŠKO KAMBARIU
PA.III'šKAU kambario Brighton 

Park prie lietuviu. Katrie turite 
kambarį meldžiu hmjaus man pra
neš! i per Naujienas, nes man yra 
labai reikalingas, kadangi aš turiu 
į iana ir lavimios dainuoti. Kurio 
sutinkate meldžiu tuojaus man pra
nešti nėba laišku per Naujienas.

K. Jurijonns, * 
3312 So. Union avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU kambario <1'1 vieno 
vaikino; turi būti šviesus ir švarus; 
netoliau kaip pusė valandos nuo 
miesto. Atsišaukite laišku į Nau
jienas, pažymėdami No. 9.

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK ALGĄ.
UIIKAL INGA keletas vyrų, ku

rie x m upsipaZine su >ni<uiėinls ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa- 
Ivigubint savo algą nepertraukus 
avo dabartinio užsiėmimo. Darijus 

lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBI KTY LAND A LNVEST. CO. 
1391 So. Ilalstcd SI., Chicago, III.

RE. I KALINGA šeimyninkė prie 
mažos šeimynos, Mergina arba na
šlė be vaikų. Pastovus darbas, (iria 
mokestis Atsišaukite greitai į 

OREMUS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Ilalsted St., Chicago, III.

REIKIA Darbininkų prie cukri
nių burokų. Vedusių arba pavienių 
ypatų. Augščiausia mokestis moka
ma Miebigan. Dvkai namas rendai, 
Iv kai kelionė. Pasimalykile su mu

sų aviniais Chleagoje šiose vielose. 
‘ ps Al. AVeber’s name, 1642 Orebardd 
St, bite dieną nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas J. M Lopez 1721 W llarrison 
SI., bite dieną nuo š ryto iki 9 vak. 
Ubas. Kassay’s ofise, 9328 Collage 
Grove Avė., bite diena nuo 8 ryto 
iki H vakare. Andresv Mikek, 1111 \V 
1811) St., bile dieną nuo 8 ryto iki 
8 vakare. Pekete ir Sons ofise, 1957 
W. Grumi Avė, Nedaliomis nuo 9 
iki II ryto,

Visi susitarusieji turi ateiti be 
apvytinu) į 1721 W. llarrison st. bi
te kurį laiką tarp 9 r\to ir 9 vai. va
kare. Pėtnyčioje, subaloje arba ne
dėlioję, balandžio 19, arba 29, atsa
komai, susitikimui kompanijos age
nto ir gavimui dėl kraustymo nu
rodymų.

MICHIGAN SUGAB Co.
it #

Sugina v, Mieli.

Kriaučių Domai.
R’ IKIA tuojaus dėl naujas supos, 

užmiršit je. vt\ rą, pr'lyrusių muši 
nu operuotųjų, siuvėju ir o’T pres 
šeriu. II vai. į savaitę. Mokama 
lugščlausia mokestis. Pigus pragy
venimas. Užmokės kelionę. Užtik
rinta 52 savaitės darbo į melus. At
sišaukite į i

Paul P. pilkis. y
’9 \Vesl 181h si. Klauskite Mr. 

szlakis.

REIKALINGA šeimininkė prie lie
tuviškos šeimynos, augusi mergina 
arba našlė, pastovus darbas, atsi
šaukite tuojaus.

• J. (.hrrbauskis, 
198 Oliver avė, i Aurora, 111.

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

OI SON RUG CO..
159,8 \V. Monroe St., Chicago.

I’I IKALINGAS krt'mčius dr’ irm 
ferišku kautu ir skirtu. Mokam 
m.ii !" iki 69e. Į valandą. Kas nori 
7ali (Iii bli nuo štoku.

Chas. Ayvgaitis,
3139 llarrison st., Chicago

P \.lIEŠKAU lietuviško barberio, 
'.’eram vyrui nėra mokestis.

Kaz. Blatz,
2118 — 137 St. Indiana Haibor, Imi.

REIKAI INGA gabiu vyrų naši la- 
»•!)'•-•*’ vakaejus ii- u^dflioinis. Gal
• i/diibti $50 ir daugiau ant snv:,i-
• ’.s. Rašyk laišką tuojaus 1739 So. 
IL'dited st., pažymėdamas No. 8.

PEIKKLINGA nevedusi moteris 
"rie stubos darbo mm 25 iki 30 me
tu amžiaus; turi ka’bėti nors kiek 
umr’i‘kai $8.09 savaitei, ruimas ir 
valgis. Atsišaukite

A. Spolerich, 
1167 S. Ilalsted st., Chioago, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 5 sėdynių automo

bilius. Viskas gerame padėjime. 
M.' lyli galima nuo 6 vai. vakare.
3115 AValIaee si., Chicago

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę ir groserne 

labai geroj vietoj. Biznis eina labai 
gerai. 1 dieną targavojama mažiau- 
ia už $190.00. Suimtomis $200.90 ir 

daugiau. Biznis cash — knygučių 
nė'a. Priežastis pardavimo liga. 

Meldžiu atsišaukti greitai, bus par
duota už pirmą teisingą pasiulijima. 
256 West 5Ist SI.. Chicago.

I'el Boulevard 4114.

PARSIDUODA labai pigiai .veži
mas, “bogė”, “brička* 3 setai pakin
kiu eNfra vienienai ir lt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Ilalsted 
St. Chicago, III.

PARDAVIMUI groserne si namu. 
Gera vieta lietuviui.

E. Prochaska,
960 Ve. t 20th st., i h»e:)go

PARSIDUODA bučernč ir gro- 
,,'rp<r geroj vieloj: nėr daugel melų 
Ir/ms išdirbtas: bile kas galės nu
nirki i už teisingą pasiulyma. Prie
žastis pardavimo — turiu kitą biz
nį.

J. Urne.šius.
3435 So. AVallace si., (’Jiicago, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMU! pirmos klesos bu-į 

černė ir grosernė su arba be narnoj 
vienu augšlu naujoje lietuviu apgy
ventoje vi'doję. Baltos spalvos 
taisymai? Partjiio'-inie pigiai.

ANTON PRAZSKY,
2856 lunerahl avė.. Chicago

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 (lubultų springsų Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. rpaipgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios sa
las, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo giiinljirrio setas, <l:ivenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir lt. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Keclzie Avė.

TIKTAI ši MĖNESI
Už $55 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios sela, vartotą tiktai 30 
dienu, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios slailės. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI
SIUNČIAMI-: Už DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.

\VESTI-RS STOBAGE CO.
2810 W. llarrison st.

Udara nuo 9 ry to iki 9 vak. Nekė
liomis nuo 10 iki 4 vai.

PARDUODU rakandus. Galite 
rasti namie 7 vai. ry to iki 7 vai. va- 
kere.
912 West 19 st. Chicago, III.

PARSIDUODA forničiai 4-rienis 
kambariams labai pigiai, mažai ne
šioti. Jeigu kas norite, galile atsi
šaukti po numeriu
31,8 \V. 53rd st. Raktas ant 2 lubų

PARSIDUODA I ruimų rakandai 
pigiai,

W, BUTKUS 
2806 So Union Avė, Chicago, III,

PARSIDUODA I kambarių rakan
dai. Priežastis pardavimo — mano 
moteris apleido mane. Kam rcika- 
ingi tokie rakandai tegul atsišau

kia greitai. Parduosiu labai pigiai.
Joe Menei kis

931 W. 29 si. Cliiea^H

STOCK’Al—šeROS
MES PėRKAMė Liberty bondsus, 

mokame augščiausią mokestį. Ga- 
’itna pigiai gauti gražnų.
MAIDEN LANE JESVELRY CO., 

1116 Milyvaukce avė., Cbirago

SAUGI VIETA PINIGAMS

Mes turime dalį šėrų ant p.irda- 
\ imo, kurie moka 20, jiuoš. ant me
tų kas 3 mėnesius ir Šerų verčia 
•molai kĮ>a augšlyn. Mes tikrai pei- 
matom, kad tamsta pirkliams grik
iai dalį !ų šėru sudvigubinsi ••ąvo 
'inigus metu laike. Del platemių 
žinių rašykite lietuviškai.

\. J. l-'ram k'evvicz,
)•'. II. Clark and Co.

195 So. LaSalle st., Cbieag ), Iii.

RANDAI
PA.III'šKAU mažo štoriuko dėl 

kriaučių biznio su kambariais už
pakalyje dėl vieno vaikino. Kas 
m ile uraneškite greitai laišku pa- 

š.ymėdami ant laiško No. 10 
\'auj:enos

1’739 So. Ilalsted si.. Chicago, III.

NAMALŽEMĖ
DIDELIS BARGENAS

PARSIDUODA 130 akrų puikios 
žemės VVisconsiuo valstijoje; 39 ak
ių dirbamos, o kiti girios. Norinti 
pirkti ūkę pasiskubinkite ir nepra- 
ieiskite šios progos. Del platesnių 
žinių kreipkitės laišku arba ypa- 
ii.škai šiuo antrašu:

CHAS. YARUM,
2115 So. \Vestern Avė., Chicago, III.

LOTAI $225.00 U P.
30 pėdų lotai prie ais Marguette 

Parką, prie pat lietuviško klioto- 
aus ir 71 st. Viena gražiausių viu- 

tų ant South Side.
Turiu daug namu ir bungaloyvs ant 

pardavimo pigiai. Matykite mus 
pirm negu pirksile.

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

PARDAVIMUI puikus bizniavus 
namas. 2 aukštu muro sankrova ir 
l'liatas. Savininkas vertina narna už 
$5,500.00. 3Ima gatvė arti \Vallace 
Kaina -3,700.00

Ignatius Chap and Co.
555 \V. 31st St., Vieninteliai agentai

EXTRA BARGENAS.
PARSIDUODA medinis namas 

Randasi ant Bridgcporto. Parsiduo
da labai pigiai. Namas yra labai ge- 
-ame stovyje po 7 -6 kambarius su 
maudynėmis ir su šiltu ir šaltu van
deniu. Bemins neša j mėnesį $32. 
Kaina $2.600.00. Parsiduoda ant lln 
gvų išmokėjimu

CI EMANS MIKUTAITIS 
903 W. 33rl SI., Chicago.

Valandos nuo 6 iki 9 vakare.

NAMAI-žEMĖ
l'XTHAI HAHGHNAI!

PARSIDUODA 6 kambarių mėli
ais namas. Randasi ant Loyve gal. 

kaina tik $1,300.00. Inmokėti lik 
$300.00, likusius kaip remia.

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
namas, su augšlu beismanlu, 2 pa
gyvenimai po 5 kambarius. Vidu
ryj ištaisyta pagal naujos mados į- 
taisymus. Randasi ant Lowe gal. 
Prekė lik $3800. Inmokėli $500, li
kusius kaip rendą.

PARSIDUODA 2 augštų namas, 2 
pagyvenimai po 5 kambarius. Su 
baltom sinkom, loiletais ir kitais 
naujais inlaisymais. Namas randa
si 3022 S. Emerald avė., Kaina $3200

PARSIDUODA naujas 2 augštų 
mūrinis namas su beismanlu, 2 pa
gyvenimai po (i kambarius, su elek
tra ir geso šviesa, su veidrodžiais 
sienose įmūryta, su puikiu bufetu, 
ąžuolo florai, baltos maudynės, bei- 
Hneiile skalbykla ir kiti naujausi 
infaisymai. Nepraleiskite progos, 
pamat.y kilt- šį namą.

PARSIDUODA naujas 3 lubų attg- 
ščio mūrinis miniau su augšlu beis- 
mantu ir stogu. Su elektra ir geso 
šviesa, baltom maudynėm ir kitais 
naujos mados inlaisymais. Namas 
randasi ant Emeraid avė., Kaina 
$7300.

PARSIDUODA 50X125 pėdų du lo 
lai aut Ilalsted gatvės, tarpe 32 ir 
33 galvių. Gera viela garadžiui 
krautuvei ar kitokiam bizniui. Pre 
kė $6300.

Visi viršminėti namai parsiduoda 
su mažu įnešimu, ir lengvu išmokė
jimu. Del platesnių paaiškinimų 
mddžiu kreipties pas

MICIIAEL J. KIBĄS,
3331 So. ILilst('d SI., Chicngo.

Tcl. Yards 6891.

BARGENAl 
PARSIDUODAI

2928 \V. 40th PI. naujas mūrinis 
3 pagyvenimų po 5 ruimus, namas 
su visomis vygadomis, ant lengvu 
iŠmokėiimu už ..............  $6.30(1

10510 Edbrook Avė. 2 pagyvenimų 
puikus beismenlas už» .... $3,650

10443 So. State St., Naujas 2 pa
gyvenimų po 5 ruimus .... $3.675

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

3812 So. Parnell avė., 3 pagyveni
mų po 5 ruimus, puikus namas 
už .......................................... $3,600

12541 So. NValIaee st. Namas r.u 
nuikiu arti akro daržu, viena karve, 
daug vištų ir visos tulšis, už $3,450 

.‘'009 \V. 53rd st. Naujas mūrinis 
namas ant 2 lotų, už .......... $5,400

Dulton 7 ruimų namas, barnė su 
2 akrų daržu. 5c fėrai .... $2,175

1/128 — L3th Avė., Gary, Imi., " 
migy veniniu namas už .... $2,25(1

134 So. 12lh Avė. Mayyvood, ant 2 
lotu, puikus namas už .......... $2,550

Meldžiu apžimė’i narna iš lauko. 
’><?l meldžiu neili Į vidų; kaip kada 
•endauninkai lankiai atlankomi 
>cr bargenų medžiotojus nesinorė- 
lami Imti perdaug trubeliuojami 
siekia už šluotos ir už tokią nelai
mę aš nebusiu atsakantis. Jeigu 
namas iš lauko patiks liula su imi* 
•»im susitarę galėsime išžiūrėti vi
lų. kada aš sykiu busiu.

Puikus automobilius parsiduoda 
•iž cash arba ant išmainvmo ant lo
to.

FARMOS
40 akrų farma arti Chicagos. «e- 

ra žemė, gražųs«5 budinkai $2,250
72 akrai viena mylia nuo miesto 

\Visconsin. sii bmlinkais .... $3.450
40 akrų Michigan, arti mokyklos 

T miesto, su budinkais .... $1.600 
115 ąkru farma, iiuikųs budinkai 

•r gyvuliai, ar'i Chicagos. pigiai. 
Del platesniu žinių kreipkitės pas

Chas. Z. Urniek, 
Room 1328 220 So. Stale st.

Chicago, I’I.

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Seottville. Michi- 

uan kur yra Didžiausia Lietuvių 
Earmerių Kalonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Dra"«jvstes 2 I aisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras E'armas kad Apgyvendintus jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
narodavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padal inęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
’ai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
ūkių kur laukai ligos su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga
niavų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerį. Kurie 
perka nas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius kuinam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesnios žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Katalogu ir 
žemlapį Kalonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Seottville, Mich.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

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

Anton Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockford, Ui

ANT PARDAVIMO namas ir\o-‘ 
♦ '»s. narsiduoda labai pigiai. Atsi
šaukite
3348 So. Hoyne avė. Chicago

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis konlruklorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu raiti paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu Idekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blekinius dalijus.

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

L1THUANIAN RED
ROOFING CO, 

and Sheel Metai Worka
2106 \V, 2ltb M l'et Canal 489?

NAMAl-ZEM Ė______
PARDAVIMUI 2 augštų naujas 

paskučiausios mados mūrinis na
mas ir vieno augšto naujas medinis 
namas. Abiejuose sankrovos prie
kyje. Parduosiu abu arba pavieniui 
pigiai. Naujoje lietuvių apgyven
toje npielinkėje. Pasimalykile su 
savininku ant vietos.

LOl IS EBEL, 
2659 Wesl I3rd st., Chicago

PARDAVIMUI gera fauna 70 ak
rų arba galima mainyli į 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. Galile atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vm.

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

iš priekio

FARMA! FARMA!
DIDŽIAUSIS BARGENAS 

PARSIDUODA 80 akru farma už 
$2.500. Namas su trim dideliais rū
mais, klėtis, kūlė, du cementiniai 
skiepai ir sodnas sti 24 obelimis, 
2 višnios, I slivos 4 vynogradai ir 
visokių vuogu medžiai. 50 akrų iš
dirbta žemė ir 30 akrų aptveria dėl 
ganyklos.-2 mylios nuo miesto ir 
yra Wisconsin Biver netoli nuo inu 
sų miesto, žemė gera. Lietuvių ap

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

WM. TU OMAS 
11361 S. Miebigan Avė Chicago, UI. 

Tel. PuIIman 759.

Buk pats sau bosu.
Įsigyk vieną musų 10, 80 arba 160 

ikrų dobilams, bulvėms ir pieninin
kystėj farma pagorsėjusioje Lake 
apielinkėje Vilas paviete. \Viscon- 
in, lencviiis išmokėjimais. Kaina 

$15.00 iki $30.09 už akrą. $200 įmo
kė! cash ant 10 akru, $300 įmokei 
•ash an’ 80 akrų; likusius pagal jū

sų išgalę.
ši YRA JUSU PROGA.

Kam atidėlioti įsigyti farma \Vis- 
ronsine, trąšią prie kietų medžiu 
žemę už abelną kaina, pagal jutui 
na^ių išniokėjimo išgalę, kur d.ibi- 
lai anga kai o žolė, ir kur bulves 
lirvoie yra vertos daugiau, negu o- 
ramlžiai ant jp'džin Califoin?jcje.
ATARKITE ŠIANDIEN.

Y pat iškas palydėjimas išvažiuo
jantiems kas utarninko ir pėlnyčios 
naktį. Ateikite nas G. b'. SANBORN, 
musų atstovą Chicagoje, 998 Peop
les Gas Building, ir susitarkite pa
lydėti mus sekančiame musu išva
davime, arba telefonuokile \Vabash 
1507 dėl ansergėjimo. Rašykite lie
tuviškai. CHAS. GODLESKI, Kolo
nijas Direktorius.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wisconsin, Bos 2

PARDAVIMUI s 
k:-u bariu mūrinis 
M,(il(l\i'ū. gesąs ir 
los pablogės, alley 
d’l. ’

J-s. J. Walsh, 
3(16 l‘,unuli avė.,

ešnj i r s<-,.! \ n i ti 
ir medi >s rainas 
garage. dyi nau- 
lolas, 25x125 pė-

Savini.ikas
2i is flalf.s.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos ouv. Valstijose. 
Siuvimas, Pelbenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Pilone Seelev 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdnlą 
Musų sistema ir ynatiškas mokini

mas padarys jus Žinovu j trumpd 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius .kur mes suteiksime praktiš 
ką patyrimų kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ 
kai pigią kainą.

Pelienos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOl

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gal., prieš City H»l’ 

Atsišauk it ant 4-tn nuėsto

JVAIRVS SKELBIM/M
MUSU SĖKLOS DYGSTA

Mes turime visokios rųšies sėklų 
dėl ŪKIŲ ir DAR^Ų. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

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


