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Truc translation filed with the post-inaslvr ai Chicago, III. April U), 1919 
;i> icipiired by Ihc act of Ori. tt, 1917

Pabaltijos vokiečiai 
užėmė Liepojy

Nuvertė Latvijos valdžią
8 vai. darbo diena Francijoje

ta streikų, kurie greičiau ple
čiasi, negu majėja.

Kabinetas šiandie išleido nau
ja persergėjimą, griaudinantį ■ 
slreikierius sugrįžti prie, darbo 
seredoj. Trumpumas persergasj 
jimo ir jo aštrus tonas liudytų, 
kad valdžios kantrybė pasiekė 
rubežių ir kad bus griebtųsi ki-

Amerikos delegacija taikos 
konferencijoj iki šio laiko atsi
sakė priimti Sean O’Ceallaigh ir 
George G. Duffy, delegatus lai
kinės Airijos valdžios.

Visiems draugams Naujienie- 
čiams, Naujienų Skaitytojams ir 
bendiadarbiams linkime malonių 
Pavasario" Švenčių. — Naujienos.

■aa—eg" i ' ■■■■■■■■■.; e«. ■ ■.1 .u. ■ lxu.j ■ mu1. ut.

Truc translation filed with Ihc j>ost-)nasler ai Chicago, III. April 19, 1919 
; » rr<|iiirc<l by Ihe ael of (>< t. (i, 1917

Ukrainai skerdžia žydus
Bolševikai paėmė Sevastopol

tų priemonių, jei nacionalai lai

Tuo pačiu laiku pritarėjai ju-

mus mečiose. Nacionalistai, 
sakoma, pritaria laikimosi be

line iianslahoii lrr<l v nl» ihc p'’'-’- 
pia-iler al Chicago, III. April 19, 1919 
a* reguired by llH,* act of Oct. (i, 1917

Taikos Kongrese
Karės stovis ir streikai Berline

Šveicarija pripažino Eberto valdžią

Japonai siunčia daugiau kareivių Korejon 
Anglai susirūpinę padėjimu Egypte

nusi leidi mo.

Plaka riaušininkus.

WILSONAS PADARĖ KARINI 
SUSIVIENIJIMĄ SU 

FRANCIJA?

Truc f ran*:l,»’ioH filodKvith fbo post- 
niiisler ai Chicago, III. April 19, 1919 
as re(|bire<l by Ihc act of Oct. 6, 1917

Ragina pasirašyti po taika.

VOKIEČIŲ ARMIJA PAĖMĖ 
LIEPOJŲ.

Nuvertė I^atvijos valdžią, suė
mė valdininkus ir užgriebė 

pinigino notas.

\VASH1NGTON, bai. 18.
Valstybės departamentui prane
šamos šiandie iš Liepojaus per 
Copeiihageną aprašo vokiečių 
pasist kimų seredoj nuversti lai
kinę Latvijos valdžių, kada val
džios nariai tapo uždaryti kalė
jimai). Vokiečiai taipgi užgrie
bė laikuos valdžios pinigino no
tas ir dabar yra absoliutėj kon
trolėj situacijos. Perversmas 
lapo padarytas po priedanga už
gniaužimo bolševiku.

Užklupo ant latvių 
spėkų.

COPENHAGEN, bal. 18.
Pasak latvių presus biuro gau
tų žinių, vokiečiai ir Baltike vo
kiečiai užgriebė Liepojy ir nu
vertė laikinę Latvijos valdžia.

Latvių rezervo kareiviai sere
doj tapo netikėtai užklupti di
desnių vokiečių spėkų, kurios 
pergalėjo latvius, nuginklavo ir 
internavo juos. Vėliaus vokie
čiai areštavo Latvijos vidaus 
reikalu ministeri ir keletą valdi- C l c
ninku.

Vokiečiai patroliuoja 
miestą.

Pasak žinios netikėtas užklu- 
pimas buvo galimas delei to ta
kto. kad latviu kareiviai buvo 
pasiųsti i frontų, kuomet Balti- 
ko vokiečių pulkai tapo sugrą
žinti j Ličpojų. Miestas dabar 
yra laikomas ir patruliuojamas 
vokiečių.

Premieras l'llman užprotes
tavo gen. Goltz, komanduotojui 
vokiečių kareivių Latvijoj ir 
pastarasis išreiškė nus'jstebė i- 
ma delei to incidento. Latviai 
kaltina vokiečius, kad pastarie
ji nuolatos kliudė jiems mobili
zuotis prieš bolševikus, kas išai
škina tų faktų, kad Byga vis dar 
tebėra rankose sovietų spėkų.

Premjeras nenusileis.

Pcrmiero t llman pasiųsta se- 
redos vakare telegrama Latvijos 
atstovui Danijoj, praneša apie 
užgriebimų Liepojaus ir pridu
ria, kad jis pats yra sailgumoj 
ii* tariasi su Anglijos misija ir 
Anglijos kariniais laivais uoste.

Telegrama sako, kad vokie
čiai užėmė preni|iero departa
mentų ir užgriebė ten buvusias 
popieras. Priduriama, kad vo
kiečiai reikalauja, kad trečia da
lis naujo kabineto, už kurio su
darymų jie spiriasi, susidėtų iš 
vokiečių. Telegrama užsibai
gia sakiniu: “Mes prie nieko ne
pristosime.“

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Truc Iranshdion filed vsiih Ihe post- 
nuistiT <il Chicago, III. April 19, 1919 
us r<><|iiirt><l bv the ael of Oct. <». 1917 

FRANCUOS DARBININKAI
LAIMĖJO 8 VALANDAS.

Algos nebus sumažintos.

CAIRO, bal. 18. — šiandie la
po išleista proklamacija, palie
pianti valdjios darbininkams su 
grįžti prie darbo, arba jie bus 
nubausti. Kelis riaušininkus, 
kurie tapo suimti laike sumiši
mų, liepta viešai nuplakti.

Wilspnas buk prižadąs ginti 
Franciją atsitikime 

užpuolimo.

PARYŽIUS, bal. 18. - Atsto
vų butas priėmė bilių įsteigiantį 
8 valandų dienų dėl darbininkų. 
Balsavimas buvo per pakėlimų 
rankų po to, kaip butas priėmė 
buvusio premiero Briand prie
dų. parodantį kad prie jokių ap
linkybių samdytojai negali pa
daryti sutrumpinimų darbo va
landų priedangų sumažinimui 
algos.

Bolševikiškas laikraštis 
Paryžiuje.

PABYŽIUS, bal. 18. Pir
mas bolševikiškas 3a i k ra štiš 
Francijoj pasirodė šiandie, var
du “Le Titre Cencure“ (Anfgal- 
vis Cenzūros Išbrauktas), ka
dangi sumanytasai vardas “Bol
ševikus“ lapo uždraustas. Laik
raštis yra redeguojamas Geor
gės Anijuelil. kuris skelbia save 
esant bolševiku.

Tra<‘ translation filed with Ihe post
am-trr ai Chicago, III. April 19, 1919 
a> i etĮuircd by the ai t of Oct. 6,1917

LIETUVA PIRKS SĖKLAS 
AMERIKOJ.

NEW YORK, bal. 18. Lie
tuvių tautinė taryba paskelbė, 
kad Lietuva atvyks į Amerikos 
turgavietę pirklius sėklų, ūkio 
padargų ir maisto produktų, 
taipgi tikimųsi pasiųsti iš šios 
šalies veislinių karvių.

True translation filed wilh Ihe post- 
masler ai Chicago, UI. April 19, 1919 
as rccjiiired by the ael of Oct. 6, 1917

Egypto sukilimas
“APLEISKIT EGYPTĄ!“

Egyptiečiai reikalauja iš anglų.

PARYŽIUS, bal. 18. — Laik
raščiai čia aprašo rūstumų Egy 
pto situacijos ir sako, kad An-J 
glijos valdžia yra labai susirū
pinus delei nacionalistų judėji
mo.

Žinios sako, kad maišiai siau- ’ 
čia C.airo, Aleksandrijoj ir Port 
Said, kur buvo keletas misteriš
kų mirčių sąryšyj su sumiši
mais.

Sukilėlių vadovai reikalauja, 
kad europiečiai valdininkai re
zignuotų. kad Anglijos piliečiai 
apkastų šalį ir kad muzulmanų 
imperija butų įsteigta su kali
fu Gaire. 

.. r ......... ..o

Streikai.

CAIBO, bąl. 15. — Miestas 
šiandie iš paviršiaus atrodė ra
miu, nors didžiuma publikos 
aptarnavimų buvo suparaližuo-

Truc translation filed w|th Ihe post- 
mastei’ ai Chicago, III. April 19, 1919 
as reiĮiiired by the act o f Oct. (5. 1917

DAR DAUGIAU JAPONŲ 
KAREIVIŲ KOREJON.

SAN FRANCISCO. bal.
Pasak čia gautos kablegrainos, 
dar dvi divizijos japonų karei
vių bus pasiųsta į Korėjų už
gniaužimui ten revoliucinių su
kilimų.

Kita kablegrama iš Fusan, 
Korėjos, sako, kad 6,00(1 japo
nų kareivių ir 1(M) žandarų tapo • • oišsodinta lame mieste.

(Keletą dienų atgal buvo pra
nešta, kad Korėjoj išsodinta dar 
keli tūkstančiai japonų karei
vių).

Motery laimėjimas 
Floridoj.

TALLAIIASE, Fla., bal. 18.- 
Floridos senatas šiandie priėmė 
rezoliucijų paduoti žmonių nu- 
balsavimui, sekamuose sena
to rinkiniuose, klausima šutei c 
kimo moterius balsavimo teisių. 
Rezoliucija dabar eina atstovų 
butan.

Liepia suimti aliejaus 
kompanijos viršininkus.

Federalis teisėjas Landis va
kar paliepė suimti nusibankru- 
tijusios Black Diamond Oil Co. 
prezidentų Jacob W. Mottler iš 
New Yorko ir sekretorių Jobu 
D. Comeron iš Tulsa, Texas ir 
pastatyti juos po $40,000 kauci
ja. Jie nutarę iš nešančio pel
no išmokėti 3 nuoš. dividendų 
ir padavę melagingų apyskaitų 
Illinois valstijos sekretoriui, 
bandydami gauti “blue sky“ 
leidimų pardavinėti akcijas.

'l’eisėjas Landis pradėjo egza
minuoti buvusius akcijų parda
vėjus ir reikalauti iš jų sugrą
žinti gautus “komišenus.” Vie
nas agentas jau prisižadėjo su
grąžinti gautus $1,800.

PARYŽIUS, bųl. 18. Einan
tis nuolatiniai gandai, kad Suv. 
Valstijos ir Francija padarė ka
rinį susivienijimų, tebėra svar
biausiu dalyku taikos konferen
cijos, su laižybomis lygiais pi
nigais, kad tas yra neliesa ir nė 
vienam nežinant tikros liesos 
tame dalyke ir nenorint kalbėli 
apie tai.

Labiausiai išsiplatinusioms 
kalbomis yra, kad Wilsonas pri
žadėjo Ck’menceau, jog jis per
statys kongresui karinio suSi- 
vienijimo sutartį, parodančią, 
kad jei Francija vėl butų kada- 
nors užpulta, Suv. Valstijos pa
skelbs kary Francijos užpuoli
kui ir kooperuos savo armija 
ir laivynu prieš bendrą priešą.

Sakoma, kad premieras Cle- 
menceau spirėsi už tų prižadų, 
kad nuraminus Francijos žmo
nes, kada jie patirs, jog francu- 
zų armija neužims ant visados 
kairiojo kranto Reino ir tiltų 
tvirtumų ir niekad negaus pir
miau prižadėtų'pasakiškų sumų 
atlyginimo, ir taipgi kada jie 
patirs, kad LeonoBourgeois pie
nas1 apie internacionalę armija 
ir generalį štabų nėra priimtas.

I

Wilsonas apleis Franciją apie 
vidurį gegužės.

PARYŽIUS, bal. 18. — Gerai 
prityrusiuose rateliuose kalba
ma, jog situacija laikos tarybo
se yra tokia, kad prezidentas 
Wilsonas galės išplaukti namo 
gegužės 20 d. ir galbūt biskį 
ankščiau — gegužės 15 dienų.

Išreiškiama nuomonė, kad 
prezidentas kongreso extra po
sėdį sušauks susirinkti tarpe ge
gužės 15 ir biržeio 1 d.

Dabartiniai nurodymai yra, 
kad laikos sutartis bus pasira
šyta prieš prezidento išvažiavi
mų. Delegatus pasiekiančios 
žinios palinkę yra rody
ti, kad vokiečiai nepienuoja už
imti daug laiko ir vilkinti su 
pasirašymu po sutartim, kadan
gi jie nori susitaikymo apie tai
kos sąlygas greičiausiai galimu 
laiku.

BERLINAS, bal. 17. — Pa
žymėtinai blaiviame straipsny
je, parašytame Eduard Berns- 
tein, Vonvaerts persergsti vo
kiečių tautą apie pavojus, kurie 
kiltų atsisakius pasirašyti po 
laikos sąlygomis ir užreiškia, 
kad pasaulis nedovanos buvu
siam kaizeriui Wilhelmui ir jo 
patarėjams atsakomybės už vi
sų skurdų delei karės.

Straipsnis nurodo į milžiniš
kus nuostolius padarytus Fran
cijos teritorijai ir sako:

“Kiekvienas susipažinęs su 
faktais, žino kad talkininkų rei
kalavimas pristatymo anglių 

| per pažymėtų laikų yra parem
tas ant ekonominių reikalų, 
nors galima pastatyti teisinga 
prieštaravimų reikalavimui pri
žadėti visų Saar distrikto iška
simų. Kaip nė butų, mes nega
lime išgelbėti Saar distrikto dėl 
Vokietijos grųsinimais.“

Ti uc lianslafion filed \vlth Ihe po'tf- 
nuister al Chicago, III. April 19, 1919 
as rc(|tiired by the act of Oi t. (>, 1917

ITALIJOJE

forte ir išsiųstas ekspresu j Bcr- 
lina.c

Radikalai valdo
Munichą.

Bavarijos radikalui Sondhei-
pulkai , mt r pasisekė įgyli pilnų kont-

s e s u s

UKRAINOS ARMIJA IŠSKER
DĖ TŪKSTANČIUS ŽYDŲ.

PARYŽIUS, bal. 11. Vielos 
lenkų nacionalis komitetas ga
vo žinių, kad Ukrainos valstie
čių vadovo gen. Petlura 
papildo nuolatinius e k 
prieš žldus Galicijoj.

Ifusiatyn ir Eastov mieste
liuose 2,500 žydų liko užmuš
ta ar sužeista. Papniarkoj 250 
žydų tapę užmušti.

Ukrainiečiai, sakoma, jšplėl 
šę žydų sankrovas Javorove, į 
šiaurvakarius nuo Lvovo ir pa
darę panašių eksesų čiortkove, 
j vakarus nuo Husiatyn ir I.o- 
vačnoj.

True Iriinslation filed \v,ith tLe povt- 
mastei' .it ('hieago. III. April 19 19’9 
as i «‘<pdre«l hy Ihe ael Af Oct. G. 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
SEVASTOPOLI.

PARYŽIUS, bal. 18. žinia 
į Malin praneša šiandie, kad 
bolševikų spėkos užėmė Sevas
topolį. I'as parodytų, kad bol
ševikai apvalė nuo ta’fkininkų 
veik visų Krymo pusiausalį.

GENERALIS STREIKAS 
MILANE.

Visokios r v Sies pramonė apsis
tojo delei darbininkų 

protesto.

f. uc hanslation filed wnh Ihc posf- 
master al t'hica'zo, III. Am'il 19 Vil
as re<|uircd by the act of Oct. (i, 1917

Vokietijoje
ARĖS STOVIS 

BERLINE,

GRĄSINA GENERALIU 
STREIKU.

NEW YOBK, bal. 18. — Man- 
liatlan ir Brooklyno unislai dar
bininkai grųsina paskelbti gene
ralį streikų, jei privatiniai lai
vų savininkai nepadarys nusilei
dimų prieš streikuojančius lai
vininkus.

Amerikos airių atstovai tarėsi 
su Wilsonu.

PARYŽIUS, bal. 18. - Buvęs 
pirmininkas nacionalės
darbo tarybos Frank P. Walsh, 
buvęs Illinois gubernatorius Ed- 
ward F. Durnu* ir Michacl J. 
Ryan iš Philadelphia, dele
gacija pasiųsta Amerikos airių 
draugijų ginti Irlandijos reika-

ORAS.
Giedra ir šilčiau šiandie; rys renciją 

to galbūt nepastovus. Name.”
Saulė teka 6:05 vai., leidžia-^ekmė

si 7:34 valandą.

MILAN, Italija, bal. 16. — 21 
valandų generalis streikas, pa
skelbtas protestui prieš utarnin- 
ko incidentą, kada 4 žmonės Ii 

' ko užmušti ir apie 40 sužeista 
susirėmimuose tarp socialistų 
ir anti-socialistinių grupių, su
stabdė čia šiandie visų biznį.Net 
kavinės, karčiamos ir valgyklos 
yra uždarytos ir nė vienas laik
raštis neišėjo.

Policija ir karinės spėkos grie 
besi didžiausių priemonių prieš 
tolimesnius sumišimus. Kava
lerija patruliuoja gatves ir išar
do kiekvienų bandymų susirin
kimo, ar tai butų socialistų, ar 
nacionalistų. Oficieriams ir ka
reiviams uždrausta dalyvauti 
kokiuose nors politiniuose susi
rinkimuose. ,

Mieste siaučia generalis 
streikas.

COPENiHAGEN, bal. 18.
Iš Berlino pranešama, kad ten 
paskelbta apgulimo stovis iš 
priežasties mieste .siaučiančio 
generaiio streiko.

Valdžios aeroplanai metė pro
klamacijas, po kuriomis pasira
šo pats prezidentas Ebertas.

Buvusis policijos pri'zidenlas 
ir spartakų vadovas Eiehliorn, 
sakoma, bandęs pabėgti iš mies
to aeroplanu. Jis buvo perim
tas valdžios aeroplano ir pri
verstas nusileisti. Dabar jis yra 
kalėjime.

TRAUKINIS UŽMUŠĖ
6 VAIKUS.

LAP0RTE, Ind., bal. 18.
6 vaikai liko užmušti ir 6 sun
kiai sužeisti, iš kurių keli gal 
mirs, kada Grand Trunk krasos

karės traukinis ties Kingsbury mies
teliu, 7 myl. nuo čia, užvažiųvo
ant vežusio vaikus mokyklos 
vežimo.

Nušauta mergaitė.
CHICAGO. Užpcreita naktį

lūs prieš taikos konferenciją Pa- nežinomas vyras Potk gatvėj 
ryžiuje, šįryt turėjo ilgą konfc- netoli Halsted St. 4 šūviais nu-

Paryžiaus “Baltąjame šovė jaunų gražią mergaitę. Kas 
Konferencija buvo pa-! ji yra ir už ką nušauta tebėra 
pasikalbėjimo vakar t nežinoma, nors šimtai žmonių

Walsbo su prezidentu Wilsonu. matė jos lavoną.

rolę naujos komunistinės val- 
i džios Muniche, pasak čia gau- 
* tų'pranešimų iš Bavarijos sosti
nės.

Vokietijos nacionalė valdžia 
rimtai svarsto apie pasiuntimą 

i valdžios kareivių, ar mažiausia, 
vokiečių generaiio štabo oficie- 

1 rių, pagelbon išvijimui iš Mu- 
! nicho komunistinių spėkų, nors 
, nė Bavarijos, nė Vokietijos val- 
: džios nenori padaryti peržengi
mo valstijos teisių jei to galima 
išvengt i.

Tcue fraiislafion filed with Ihe post- 
iraster al Chicago, III. April 19, 1919 
as reųulred by the ael of Oct. G. 1917 
ŠVEICARIJA PRIĖMĖ VOKIE

TIJOS AMBASADORIŲ.

BEKN, bal. 18. — Fedcralė 
valžia prašant Dr. Arlolph Mul- 
k r, priėmė popieras, akredituo
jančias jį kaipo Vokietijos am- 
basaorių Šveicarijoj ir tuo for
maliai pripažino Vokietijos val
džių.

True translation filed with Ihc post- 
iraster ai Chicago, UI. April 19, 1919 
as reęuired by the act of Oct. (i, 1917 

Vokiečiu Austrijoje
Kareiviai išvaikė Viennos 

bolševikus.

Berlino streikas plėtojasi.

BEBLINAS, bal. 18. Meta
lo ir bankų darbininkų streikas 
prasiplėtė ant departamentinių 
ir smulkmenų sankrovų darbi
ninkų. Pastangos. iššaukti ge
neralį streiką skaitoma kaipo 
atnaujintos pastangos radikalių 
valdžios oponentų sužadinti 
sukilimų, kuris suparalizuotų vi 
sas pramonės linijas.

Konfiskuoja spartakų 
laikraščius.

Valdžia šįiVt konfiskavo 200,- 
000 egzempliorių “Raudonosios 
Vėliavos,“ išspausdintos Lcipzi- 
ge ir prisiųstos į Berlino prie
miestį išdalinimui sostinėje. Po
licija taipgi perėmė dideles lai
das Spartako, išleistas Frank-

VIENNA, bal. 17. Bolševi
kų pritarėjai šįryt bandė štur
muoti Austrijos parlamento bu- 
dinką, bet tapo greitai išvaiky
ti su keliais sužeistais. Miestas 
abelnai yra ramus. Pasikėsini
mas nepagimdė ypatingo suju
dimo mieste. Tai buvo pirmas 
bolševikų pakilias čia nuo perei
to lapkričio.

Tai bent laižybos.

Du pasiturintįs ebieagiečiai 
William G. Sage ir Wilton B. 
Martin prieš rinkimus suėjo lai- 
žybų ir abu pralaimėjo. Da
bar jie pildo laižybų sąlygas 
kelios dienos atgal abu išėjo pė
sti iš Cliicagos į Ne\v Yorkų. 
Tik pasiekę Ne\v Yorkų jie ga
lės grįšli traukiniu į Chicago.

CHICAGO. - - Harlovv N. Hi- 
ginbotham 81 m., buvęs vie
nas iš savininkų Marsball Field 
& Co. liko užmuštas vakar Ne\v 
Yorke nelaimėj su automobiliu.

True translation filed with Ihc post- 
mastei* al Chicago, III. April 19, 1919 
as reąuircd by the

LIMERICK, Irlandija, bal. 16. 
Geležinkelių dirbtuvių darbinin
kai šiandie prisidėjo prie gene- 
ralio streiko protestui prieš 
paskelbimą šiame distrikle ka
rės stovio.

bizn%25c4%25af.Net
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VELYKŲ VAKARAS! TEATRAS KONCERTAS ir BALIUS
Bengia Dr-ja L. D. K. Vytauto No. 2 Roseland, III. i

— | V Y K N —

NEDĖLIOJĘ, BALANDžIO-APRIL 20d., 1919 ■

L. S. M- Ratelis sulos 2 veiksmu Komedija

NUO DEGTINĖS
Koncertini dali išpildis DrgC N. Slilsonienė, P. Stogis, Sesers BorluiiiikffT 

ir Sesers Grašiu t ės. Be to bus ir kitokių pamarginimų, kur dalyvaus ir Pet
ras Babelis.

STRUMIL BROLIŲ SVETAINĖJE,
158 East 107 ir kampas Indiana Avenue, Roaeland, III.

Pradžia lygiai 6 vai. vakare. įžanga 35c ir augščiaus ypatai

Draugo Grušo Orchestra
Gerbiamieji jau matote, kad šis vakaras bus žavėtinas ir naudingas pa

matyti, jog tai dalyvaus gabiausios spėkos, todėl jus bukite su mumis, o mes 
su jumis, su progresyviską visuomene. Kviečia KOMITETAS.

M

Vakaras badau
jantiems.

Br. Vargšas.
KONCERTAS ir ŠOKIAIS VELYKŲ SUBATOJ

*

Daly j miesto, kur visa pasken 
dusi gėlėse bei Aim t a mečiuose 
aržuoluose, kur gatvės lietos 
asfaltu, kur važinėjasi automo-

lis ir tūkstantiniais arkliais 
visa žvilga ir tvyska, šian- 

jaucaima didelis sujudimas,

Povakaris. Buduarų languos^ 
vska elektros šviesa. Ten U-

rnai renkasi visos gaiicsungo- 
sios širdįs, musų draugijos pi
liorių... Prie vienų, kilų ir tre
čių namų stovi puošnus auto
mobiliai. Kirk toliau v 
dengtų ir šiaip jau paj 
niu karietų. Jas s 
puošę monotoniški 
prie vienų 
io puošnus
no tarnas

i. štai
namu tik-ka susiu-* *■
automobilius, iš ku- 
išsivedė nepanašių į

BALANDŽIO 19,4919
Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

M. MELDAžIO SVETAINĖJ
2242 W. 28rd Place

- Aš jau iš kliulbo... Vyras 
paliko prie žaliojo staliuko, o 
aš, neturėdama kų veikti, at
važiavau pas tamstų.

—Sakote iš kliubo?
—Labai ačiū...

kas ir smilkinius.

ne
grapienė? Vilkitės tų baltų
lašinę išsiūtų auksu- Tai

j ka prie tamstos veido . šiandie
'bus daug nepažįstamų...

Im-

Ak, kokia nelaimė...
Buvau nuleipusi iš piklu-

Programų išpildys šie artistai:

1. Solo —. basas !.................................... P. Stogis
Pianu akompanuos ...............................lozavitas

2. 25 kuopos Moterų choras ved. — P. Sarpaliaus
3. Daina, duetas............  Staniuliutč ir Briedukas

Pianų akompanuos .................... S. Staniuliutė
4. Solo sop. ............................... S. Laurinavičipte
5. 29-tos kuopos “Pirniyn” chor. ved. J. Katiliaus
6. Daina duetas, sppr. ir tenoras M. D. ir Ascila
7. 9-tos kuopos choras ved. ...... P. N. Grigienės
8. III Raj. (j.vvi Pąveiksai “Prisikėlimas Gyvųjų.”

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

Kus darosi?!. sušuko i- 
hėgusi ponia.

—Poni nuleipo...
Muškite rankomis delnus!

Po valandėlės ji atsigavo.

Sveiki... l ai las auksorius... 
Sunervąvo?

Baisiai... Aš jam liepiau i-

Siuvėja tuojaus sutaisys ir jo briliantų..I mo...
i galėsiu išpiliMi patarimų...

Juk lai baisu.... 
iš liesu ’ Tai biaurybė! 
O čia tuojau turiu važiuoti

>)

“ŽARIJOS” NAUDAI
NEDĖLIOJĘ, BALANDŽIO 20 DIENA, 1919

K. of P. SVETAINĖJE, 11037 Michigan Avė. 
Roselando dalyje miesto.
PR O G R A M A S:

Trumpa kalba...........................
Rusų Soc. I kp. Mišrus Choras

.1. V. Sli įsomis

merginos, seny grapų ir genero-

)

.. d. P. Grigienės

kasi žeme. įėjusi vidun ji ker
biančiu, nei varnos balsu svei
kina: '

•—Gero vakaručio...
(ieva, gera Tamsta jau j 

čia? Aš vis dar rengiuosi ir ap--

Mano veidas ir plaukai dari 
netaisyti, išsiunųfiau tarnaitę

muziikai šoko liuosiialitrus 
kilis, o seniai susisėdę prie 
lių stalų lošė...

Kiek Lankoje?
- Septyni tuksiančiai.

Visas bankas.... Gervių

š»J
za-

lu

pas mirs
Iros. Nėra 
penkiolika

i rublių dėžutė.
-Dabar pradėsiu pirkti

Karietos ir

Ak. kokie tai žmonės! Jie 
visai nesigaili musų sveikatos.

Kad tai dar niekas nežino
tų. o dabar aš sakiau grapui 
Pupko, kad būtinai turėsiu žie
dą su izumrudu...

— Baisu!
Tokie, ir panašus rūpesčiai 

bei kalbos ėjo kiekvienuose na
muose ir visi nuoši rikiai rengėsi 
į kliubų vakaran, kurio pelnas

Vynų devynakė.
Užmoku...

pillics šampanai!. Vienas užlipa

padidina stiprumą, švelnių, ner- 
vuotų. suirusių žmonių j dvi ša
šaiti laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir augštai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
dėtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekoriaus apie tai.

1 lenkdami Vienas antrų.
i štai prie antro muro sustojo

A0tč devintų valandų kliubas 
jau buvo pilnas. Visa žibėjo, 
žėrėjo Įvairiais spinduliais.

O, kad tai pamatytų badau
jantieji!, kurių naudai tas va-

Visi surinka vienu balsu: 
ra! ura! ura!!!
< Už sveikatų sumanytojo 
to vakaro! atsliliepė.kitas.

u r

ponia ir padavusi sidabru ai- karas p;irt ngl:is, nebadaulų jie

Geriu už lai, idant neįsivei- 
ktų tarp badaujančių l....
las arba cholera... atsiliepė ži
las, apsikabinėjęs medaliais,

Į vo draugės generolienės, bildua-
daugiau, ne!

Jaunesnieji turčiai, nioterjs ir

DA1M BE GALO!

tt

p-lė A. Kosinsky
.............. p-lė A. G.

L. M. P. S. 9 k|>. ('.horas po vad..........
Extra ..............................................
L. S. .1. L. 1 kp. Mandalinų Orchestha

(> Mažų Mergaičių Kvartetas .....................
7 Ukrainą Soc. 10 kp. Choras ..............
ft Solo, ..........................................

i Cornet Solo,.........................................
Extra ..................................................
Deklamacija, ....................................................... p-lė čcplinskiutė
Solo.....................................\............................. Di gč N. Slilsonienė j
Socialistų Vyrų Choras po vad.................................  d. .1. Katiliaus, i

Orchestra J. GRUŠO,
Kiekvieno darbininko ir darbininkės yra priedermė atsilankyti ant 

šito piiikaus Koncerto ir paremti finansiškai, vieninteli darbininkišką 
laikraštį Chicagoje, kuris be pataikavimo tarnauja darbininkų klesai. 
r i KOMITETAS. I

10
11
12

blfiUTE-Pabaiga Svieto
Nedėlioję, Balandžio 27, 1919 

C- S. P. S. Svet. 
1126 W. 18-th St.

Pradžia 8-tą valandą vakare 
Vadovauja p-nas SM'. ŠIMKUS. 

sTaip Artinasi “Pabaiga Svieto”!
Bei nenusiminkite. Ta “Pabaiga Svieto” ne-

bus lokiu “sumina”, kaip jus manote, nes ji 
bus su dainomis ir šokiais, kuriuos atliks "bi- 
ruliečiai”.

Belo, gerai Įsilėmykilc, kad po “pabaigai 
•Svieto” bus ytin gera muzikale dalis kaip tai: 
duetai, kvartetai, trio, solo ir II. ,‘Birutė’s’ 
moterų, vyrų ir mišrus chorai padainuos daug 
naujų, gražiu dainų.

PO PROGRAMO — ŠOKIAI
Kviečia visus - “ BIRUTĖ”.

duonos, gausime šviesų ir šilu-

mino vienas antrų badaujantie-

—Juk jie gerai ž|ino, kad mes 
škorbu- kodaujame juk jie patįs čia bu-

dainos,
muzika, šampanas, skambėji
mas, stiklų ir pinigų ten ant ža-

Kada kūdikis pradeda raity
tis iš skausmų vidupiuose, moli
na prisispaudusi j j prie išdžiu
vusios krutinės kalba...

EXTRA!EXTRA!

PUIKUS BALSUS
Parengtas Teisybės Mylėtojų Draugijos

SUBATOJ, BALANDŽIO (APRIL) 2« D., 1919 M.
MILDOS SVETAINĖJ, 3142 S.. Halsted Street

Pradžia 7 vai. vakare. Kviečia visus Komitetas.

I vienų balsų ir biauiiių muzikų, 
panašių į maršų už sveikatų ga-

dienelę ir vyriausybė prįsiųs pa
galbų...

oras, ne visur gatves piltos as 
laitu ir automobiliai tevažinėjo 
Buvo dalis miesto, kur jokit

oras tiesiog dvasių užimantis ir 
troškinantis nuo kįlančių guzų,

kę kaminai ir štai šimtai šeimy
nų.’su molinom, pačiom ir vai
kais badauja. Visus juos pri

Fa pūko siuitai kaminų, kur

rioksojo šimtai lindynių, 
tose gyveno po keilas beturčių 
šeimynos.
po dėl briljanlų, bet lauke kpd

■

- A

v 
d!

į*

kur

šeimynos ncal-

badas.

karių eiti su prašymu, bet keli 
karštuoliai juos sudraudė, sa
kydami:

Ii naujų...
Kili lai lik murmėjo:

Griautu ir statyti naujų...
Ir kaip tu jį sugriausi, kaip 

pasiūlysi naujų?

ai j uis bitei nukilę 
laukit kliomct jums

duos...

ir reikalaukim, ne
duos imkim patįs!!

Nieko, nieko nenuveiksi, 
murmėjo moters.

uAt žemės guli jauna mergai
tė serganti plaukų uždigemu. 
.Ji vos girdžiamu balsu maklau-

Eikim

STAR & GARTErt
MADISON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE —

FOLLIES of the DAY
Moteris ir merginos gali lankylis kasdien.-).

Sustokite!
Ži orėkite!

Skaitykite!.

mĮSR S’uo sl('bčlii)U
Veh kiniu pa- 

MllIUlllur/flillll s'l>b.iiinu. Mes 
duosime dykai 
J11 anl

Villlll Hm I * ui W l)US*U 12 colių 
ulnilflnJjiili H Gohimbia rek- 
MllIllJnnrl ui W ordų su kiekvie 
OulflHiHui'IliVlRl na ,nusU Kalba- F IIĮUilJJ.'n.r įf mųjų mašinų, 
įį fįl perkąmų prieš
U | Velykas. Mes

’ turime skyrių 
aukštos rųšies kalbamųjų mašinų 
raudonmedžio ir nužibinto ąžuo
lo. Ateikite i.šanksto ir pasirinki
te. Lengvi išmokėjimai, visiems 
taip žemi, kaip $1.00 j savaitę,

Atdara iRi 9 vai. vak. Nedėlio- 
mis ijd 4 vai.

SOUTH 4VEST MUSIC SHOP 
3804 S. Kcdzie Ave.,2-ras augštas. 

t CH1CAGO.

Už $50.00 arba LAISVĖS
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 verlžs 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

_  jos randasi rinkinys 
2| rekordų ir dei- 
mantinė alata vėlini.

» Mes taipgi turime ke

phonografu, kuriuos 
mes parduosime už 
Bile pasiūlytą kainą 
už lai kad mes turime 

pratuštinti vielą.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuot;) 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai- 

parduosime už $325. 
PE UZMtEŠTYJ. MES 

O. D. LEIDŽIAMI: 
ii yra stebėtina pro- 

Ateikitc arba rašykite tuojaus.

los, kurj mes
JEI GYVENAI
PRISIUSIMI* (
APŽIŪRĖTI. š

PBISIUNČIAME Už DYKA.
YVESTERN STORAGE 11OUSE

2810 W. Harrinon St. Chicaga, III.
Udara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Rengia Chicagos Lietuvių Vyrų Choras

VELYKŲ VAKARE 
Balandžio-April 20, 1919 

M. MĖLDAZIO SVETAINĖJĖ' 2244 W. 23rd Place
Svetajnč atsidarys 5:30 valandą vakare, 

Lošimas prasidės 7:30 vai. vak. 
įžanga 35c ir augščiau.

Duokite valgyli, aš busiu

Kviečia CHORAS.

no prašytis duonos visų dienų?
Pasisuko j jų tarpų keli slu- 

I deniai, ka/ip kokie apaštalai ir

Mes pasistengsime... Mes 
j paniūrėsime, mes apvsarslysime

synių. y
Bile tik neatmetė, pakentė- 

sime dienų antrų ir gausime

Prieina motina ir ašaroda
ma ramina savo dukrelę:

Pakentėk, dar pakentėk

prašymo.. .
Laukite jus, prisius, :— gir

disi iš kito kampo vyriškas bal
sas.

tylom šnibžda:

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj. Ketverge ir Subatoj 

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

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

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 West 2 2 n d Street
Tol. Lawn<UIp 660 

Gyvenimas: ŽI11 Marshall BĮ v. 
Tol. Roek>vell 1681.

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

3147 S, Halulcd St., Chicago 
Tel. Drover 8674

< JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

, 29 S La SalG St.
z Telephone Central 6398 

Vakarai*
Jt11 W. 22nd Street

Telephone Central 6990
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ATSARGUMAS PIRMIAUSIA!!!
$3.00 Saugus pasi Įėjimui boxai $3.00 

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 valandą vakare 
Atdara Subatorhis iki i) vai. vak.

Turtas virš $2,000.000.00

KRAUSE SAVHMGS BANK 
1341 MILWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

Mes išmokame nuošimčius 1 kartus i -lietus.

Apsauga Padėtiems Pinigams, 

security Bank 
'«wnanra of chicago

Milwaukee Avė. of. Carpenter St 
NARIAI FEDrRAL RESERVE SYSTEM

3% PELN(FAN~TnpAl)ĖTŲ PINIGŲ 
Saugios Depozitu. Dėžės._
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir si batcmis iki 8 vai. vak.

GENERALIŠKAS KONTRAKTORIUS

P. R. KUKUTIS
3111 South Halsted Street

JEIGU turi lotą, tai statyk namą, nes namų stoka, 
JEIGU tavo senas namas reikalauja pataisymo, aš 

pataisysiu už mažą atlyginimą.
JEIGU nori savo kambarius išpopiernoti ar išpen- 

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

Į KūtlĘSFG^DEK Oi JOS f
WA(JKEGAN, II J.

Darbininku judėjimas.

Darbai eina ylm gerui, nždar 
U iai taipjau nemaži. Visa, kas 
darbininkus vargina, lai nesvic- I 

tiekai ilgos valandos darbo, 
'l ik paniislykiile, išdirbti po 11, 
12 ir net 13 valandą kas dieną 

lai perdaug. ,
Veiklesnieji draugai šilą se

nai malė, ir laukė tinkamos Į 
progos. Pagalios ji atėjo. Pa
sidarbavus keliems draugams 
kovo 27 dieną čia buvo pag- 
kviesli Amerikos Darbo Federa
cijos delegatai ir lą pačią die
ną Įvyko pirmos prakalbos la
bi rly svetainėje. Kalbėtojai 
pripili odė unijos naudingumą ir 
kvietė žmonės rašyties j ją. Pa
sekmės buvo puikios: iš kario 
unijon išlojo dn šimtai darbi
ninką. Balandžio 3 dieną buvo 
surengtos antros prakalbos, šį 
kartą svetainė buvo kupina. 
Žmonės dar labiau pradėjo ra- 
švties i unija.

Visa lai American Steel kom
panijos (boseliams Įvarė nema
žo kinką drebėjimd. Mat, jie 
pamalė, kad čia nejuokai... Ta
da pradėta terorizuoti bailes
niuosius darbininkus: kad jie 
nestotą unijon, kad neteks dar-, 
bo ir lt. Bet šią gadynę bailią 
nedaug. Darbininkai nepaiso 
tą grasiu imą ir daro kas jiems 
nikiu, štai, balandžio 10 die
ną buvo trečias vi'šas susirin
kimai prakalbos. Ir šitaip 
bus daroma tol. kol visi darbi
ninkai Įstos į uniją. įstojimas 
tuo tarpu nebrangus, |ik tris 
doleriai, l'nijos ofisas randasi 
po numeriu 801,8-th SI. prie 
Milašauską saldainiu krautu
vės.,, .

Beje, reikia pasakyti, kad (ar
pe Iii tuviu atsirado tokią judo- 
’ią. kurie išdarinėja savo drau
gus darbininkus kompanijos 
klupi inkams forenuinains. 
Keli darbininkai jau tapo atsta
tyti nuo darbo. Ir unijos kai- * 
belojai ir patįs darbininkai ši

tos skundikus dabar kitaip ne
vadina, kaip judošiais. Pilnai 
užsitarnautas vardas!

—Laisvės Aitvaras.

Vaikų čeve- 
rykai, iš gtin me
lai lėliuko ska
ros, ceri tvirti 
puspadžiai, mie
ros iki ~)Vj, po
ra ............. $1.39

DidelisKlein Bros

97c .vardas 
ginu '

lė, \ ardas (Ne 
daugiau 10 yni

Snider’s Te
mato Catsup, 30 
centų bonkn, Pa- 

nedėlyj tiktai 
už ........... 1914c.

P'anedrįyj tik
tai. (Nedaugiau 
10 yardų).

Mennen’s Ta- 
Icum Milteliai, 

30c kiekinė, Pa- 
nedčlytJ tiktai

Langams už
laidos, pėdų 
pločio, 7 pėdų 

ilgio, oliejinis o- 
pauue audeklas, 
puikios petrenos, 
Pancdėlyj liktai 

(Nedaugiau 2)

”) Išvirkščia ge
so šviesa, viskas, 
degintojas, man- 
lle ir globė — 
pancdėlyj tiktai

Vaikų vieno 
šmoto kepurės, 

tamsaus vilnono 
audeklo, exlra 

vertės liktai 33c

\Vashburn
Crosby Gold Me
dai Miliai ’/s 
bačkos maišiu
kas, panedėlyje 
tiktai .... $1^55

Amber skal 
byklos muilas 
paniedėlyj tiktai 
Šmotas .. 4 c 

Nedaugiau 5 
šmotų.

Priegalviams 
^>ilai — 18'XeX 
22 colio miera, 
tyros, sanitarės 

plunksnos ir ar
tistiški ipilai; 

98c rųšis, po 47c

Vaikų kel
nes i— tamsios 

petrenos, tvirtos 
materijos, kirpi
mas pilnais klu
bais, mieros iki 
1(i metu .. 47c.

Bull Durbaiu 
rūkymui taba
kas, 10c maiše-*

Mergaičių 
suknelės — ge
ro perkelio arba 
cbambray, nauji 

modeliai, mie
ros 2 iki 14 me
lų, reguliare 85c 
vertės, po . ,59c.

Pavasarinis Atidarimas
PRASIDĖS PANEDĖLYJ, BALANDŽIO 21, 8:30 VAL. RYTA.

Kiekviename skyriuje parodoma pa- 
| M ■ M IklB lj ITi VlBfios naujausios augštos rūšies prekės 
H B * JI K speciales kainas. Speciali privilioji
PrtrfjSfflrfBBųRjfBBRDRBiDai kasdieną! Ateikite! Tas jums 
I I U* IN JI si mok ės.

Merginų ir 
vaikų Union siu
tai; merginoms 

miera I iki 12, 
vaikams miera 

19 iki 16, pirmos 
kokvbės ....29c.

' Vyrų Balbri- 
ggan, arba tink
liniai marškiniai 
— apatiniai, va
sariniai apati
niai marškiniai 

baltos arba 
'peru spalvos; |ia-

'' Juoda satyn 
— 36 rolių, aug- 
šlai mercerizuo- 
ta, įvirta juoda

Turkiški ran 
k.šiuo.ščiai •— 69r 
vertė, puikus sp
alvuoti kraštai, 
dvilinki siu'ai

") Nebaltyta 
musliną; stori 
apskriti sinku

’' V> rų ir vaiki
nu armijos slai- 
lės čcverykai, 
rusvos t('liid<» 
.skaros, padaryti 
aid parankaus 
Munson Armijos 
kurpalio, mieros 
iki 7VG, pora lik 
lai .......... $2.69

Genuine Sa
ndas stalių alie
jinei danglė, 1 Vi 
vardu pločio, pa

liktai, 
(Nedau- 
yardų) 
... 25c

Vaikų pavila- 
lai bliuzių, švie
sios spalvos, mie 
rų nuo I iki 12; 
garantuota tvir
ta spalva; Pane- 
dėlyj liktai 29c.

' Genuine, 
\ork arba E ve-1 
reti Classic nar
se dčyžės ging-| 
liam, • -visokios 
rųšies regulaci- 
jos štai lės dry- 
žės; neguliare 29 
c. kaina, .vardas

KLEIN BROS.
HALSTED & 201h SIS

marškiniu! vidu
tinės ii- šviesios 
spalvos, visų 
mierų. Garner's 
perkelis . . 4f>c

DYKAI- Utarninke! šis puikus vai-siams Kliudąs su pirkiniu už $1 ar 
daugiau.

Tiktai pamalykilc šį puiką 8 colių veik pjauto stiklo bliudą! šį didi IĮ, naudingą 
ir puošiantį bliudą, kaip lik ant to paveik-slo, randasi iš daugelio puikių pelreną 
spindančfais brilijantiniais, šviečiantį spinduliai. Piktai painislykile! .lųs galite 
gauti suvis dykai! Kaipo atidarymo išp ardavmo davimą, Utarninke, Balandžio 
22-rą, perkant už $1. arba daug*iau.. Utarninke būtinai įsigykite vieną.

Pavasarinis A'idarymo Išpardavimas

VYRU 
SIUTAI

su cxtra kelnėmis po $22.50 ir $27.50.

modeliai vyrams ir 
puikios, vilnonės ma-vaikinams, 

terijos, pamušta alpacn ir ranko
mis pasiūta, visos mieros iki 16, 
taipgi storiems iki 50. Atminkite 
2 POROS KI'.I-NIŲ su kiekvienu 
šių siutų liktai $22.50

Šie siutai tikrai yra puikus, pri- 
skailant labai populiarj liemeniui 
modeli. Jie yra visi vilnoni. įlan
komis siūti ir alpaca pamušti. 

Mieros iki 16, ir storiems iki 50. 
Kiekvienas siutas su <tO7 iZH 
Extra Pora Kelnių.

VYRŲ PARĖDAI.
PAVASARINIO ATIDARY 

MO IŠPARDAVIMAS.

PUIKUS RAKANDU PAVASARINIS 
ATIDARYMAS.

Puikus seklyčios setai 3 šmotų
Labai masyvi

inai, artistiškas pie

šinys, ąžuolo, rau

donmedžio, prba

riešučio medžio, ap

mušta puikia skūra

$97.50

$10 casli, $1 j s;
tv.

PARŪPINU STATYMUI PLIANUS DYKAI

Matyk mane ir pasitark visuose reikaluose

V- = =............ =..

Reumatisijio Worm’o

Reumališko ir AbeJno Skaudėjimo Gyduoles
Pilnai I /tikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose FormoHe

Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus j 5 Dienas
Išdirbtus ir Užtikrintos tik per

CARL E. W0RM 
3400 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Per Pačia — $1.10.

KAZ. MICHALOVVSKAS
l’ž'ail o dide’j | asirinlcmą auksinių ir auk

štiniu I; i k rodžių, deimantinių žiedų ir viso
kių kitų dalykų, kurie prie unksmių krautu
vių priklaus*).

Padarčni'r htbai numažintas kainas speci
ali; i ant Velykų.

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius pa
gadintus ,'ubilieriškus dalykus.
3303 So. Morgan st. Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS
• nt Durų. Lentų Rėmų Ir Stogą m* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimni šlubų išvidaun. po $1.40 už gal
CARR BROS 'VRECKING CO.

IH1H1I H. H.l.t.d 8t. Chlr.r». III

V/ATERBL1RY; CONN.

Steigia naują LDLD. 
Askritį.

LDLD. 28-tos kuopos valdy- j 

ha. turėdama (lomoj lai, kad į 
pasklidąjį atsišaukimą n ska
lu steigimo LD1.D. apskričio 
Conn. valstijoj atsiliepė ir pri
tarė keliūtas gyvuojančią šioj 
eielinkej (kuopų,) įsavo posė-1 

dvj, balandžio 13 dieną, nu- j 
sprendė šaukti apielinkės kuopą | 
įgaliotiuių suvažiavimą. Šuva-Į 
žiavime turės Imt įsteigta, 
LDLD. kuopą apskritys, išrink-' 
ta valdyba ir lt.

Laiką suvažiavimui skiria
mi' birželio 1 dieną š. m. Vieta,l 
musą supratimu, parankiausia' 
N \v Havru, Conn. Tatai visos' 
LDLD. kuopos, kurios intere-Į 
suojas pakeltuoju klausimu,1 
busimuose savo susirinkimuo
se išrinkti įgaliotinių Į pirmą-1 
jį Omu. valstijos LDLD. kuopą' 
suvažiavimą.

Svetainės antrašas ir visos 
I ilos smulkmenos bus paskelb- į 
ta vėliau.

X' turint kuopą sekretorių 
antrašą atskiri pakvietimai ne 
bus siuntinėjami. Visa, kas 
liečiasi šaukiamojo suvažiavi
mo, bus skelbiama spaudoje.

LDLD. 2<8 kp. valdyba:
P. Matiečius, org.
K. Miškinis, sek r.
K. Balionas, fin. sek r.
J. Kemėšis, ižd.

I .iemrniniai modeliai atskiriamu aplink diržu, 
(vii los materijos, pamuštomis knickers, mieros iki 

1.3 melu, reguliare S12.50 vertė, specialiai apkai- 
nuola Išpardavimo Atidarymui tik
tai po ............................................

$8.95

Tyrų puošnus marškiniai Arrovv 
brand, puikiausio 1‘rancuziško Mati
nis audeklo, visai naujos petrenos. 
sulankstomi rankoga- Ctl’CE 
liai ........................... 4> I -DO

Vyrų .šilkiniai marškiniai, Cler- 
monl brand, gero Jersev ir crepe 
šilko, patentuotais atverčiamais min
kštais rankogaliais, 7R
$U> 0(1 vertė........... ų)O. ■ □

V.vcų puošnus marškiniai; l-'ergu- 
son. McKinlev ir Ovej’land branda, 
pačios paskutinės stailės, HC 
sulankstomi rankogaliai

Vaiku Ilero hrand l»>inzčs. švie
sios spalvos, mieros -l iki
11, įvirtos spalvos ............ QvG

Plienines lovos; Colonitd arba nuolatiniai, sto
ri pastovai, nudirbta Vernis Martin 
arba balta paliava...........................

$9.75
Osminster divonai; 9 N 12 pė<lu, atausta j;eros 

rųšies šilku. Pinkus orientaliai ski- COO fZf) 
cai. (Lengvi išmokėjimai). .......... 5/vWiwU

EAST CliiCAGO, 1ND.

Prakalbos.

Balandžio 13 dieną LAI’. 
Kliubas suringe prakalbas. Kal- 
(hėjo K. Geležėlė, iš Chicagos. 
Kalbėjo gerai ir žmonės, matė
si, buvo patenkinti. Prakalba 
tįsėsi apR' lp*s valandas. Nevci- 
z’nl to, žmonės užsilaikė labai 
ramiai. Kalbos tema buvo - 
i inamokios valandos klausi
mai. Kalbėtojas nurodinėjo, 
kaip bernaujantis kapitalis
tams teisėjai siunčia į kalėji
mus geriausius darbininkų or
ganizatorius bei vadus, siunčia 
Ii n ant ilgų-ilgų metų. Siun
čia lik lodei, kad jie drįso iš
reikšti savo nuomones, kad 
švietė darbininkus mokino juos 
sutvarkyti savo gyvenimą ge
riau, tinkamiau. Toliau aiški
no al’*e klerikalų ir tautininkų 
sumanytąją peticiją, po kuria 
jie nori sulinkti .milijoną para
šų. Pasakė, kad lai yra savo 
rųšies “diplomatija,” kurios ne 
nrivala remti lietuviai darbi-' 
įlinkai ir lt.

Po prakalbos rinkta auką Į 
politišką kalinių naudai. Su
rinkta virš 25 doleriai. Atiko-

-„.--R ,4 ■■■■■■ ■ ■ ■■ , I—i

(Seka ant 6 pusi.).

Reumatizmas Sausgėla, t
Nesikankykite savęs skaus- < 

rnais, Reumatizmu, Sausgėle, I 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu < 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvvbę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mu
štis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per ] 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St, Chicago, III.

Knyga ^ŠALTINIS SVEIKA
TOS” augalais gydvties, kai
na 50c.

/

PRIŽIŪRĖKITE SAVO 
REGĖJIMĄ

Duokite apžiūrėti savo akis 
dvkai pas

PETER A. MILLER 
įgijęs moksliškų laipsni

Expertas Optikas 
Kreivos ukį.s ati
taisomos su aki
niais.
2128 W. 22nd St Chicago
Užgančdinimas gvarantuotas.

Pbone Onai 5838
Skyrius: 4906 W, 14 St., Cicero

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”r

Hoffman Prirengiamoji Mokykla
Mes išmokysime 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
kite ir pasikalbėkite su musų mokiniais lietuviais, kurie viską 
pasakys apie musų devynių metų pasekmingą karjerą. Musų 
lietuviai mokiniai suorganizavo draugystę, kurioje po vadovys
te p-no J. Laukio mokinasi lietuvių kalbos ir literatūros.

Ateikite pasikalbėti su prof. HoffmAn, musų principalu. Jis 
jums pagelias jūsų moksle.

1537 Nortb Robey SI., (Arti Mikvaukcc Avė.) 
----------------—_________________ ___ -____ :__________ t__

Rusiškos ir Turkiikos Vanos
12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

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

RUS SIAN 
TURKISH



naujienos, cfiieste, m.

naujienos
IITHUAN1AN DAli-V NElVf

Publiahed Daily ezcept Snnday by 
the Lithuanian New» l’ub. Co^ Ine.

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS

Amerikos Darbo Federacijų, jei
gu lik jie joje įsigalėsiu. Taigi 
šios naujos Benevolent asociaci
jos pasiimtas uždavinys kovoti 
su raudonuoju pavojum, ir jį 
nugalėti, busiąs remiamus visų 
patriolingų piliečių ir visų-pir-

Telephoae Canal 1501 * ma pačios Darbo Federacijos.
Sitai kodėl buržuazinė spauda

ią “darbininkišką organizaci-

ffl.OO
3.50
1.85

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

Užsisakomoji Kalnai
Chtcagoje — pačtu:

Metrus....................
Pusei meto ..........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam ____
Vienam mėnesiui .................. 75

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ............................. 02
Savaitei .........................................12
Mėnesiui ................ *....................  60

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
pačtu:

Mefma..................................... 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.

niški Darbo Federacijos vado
vai ir ištikimi kapitalistų tarnai, 
iki šiol vedžiojusieji ant virve
lės darbo unijas, pajuto nebe
tvirtą sau i>o kojų žemę. Stei

kų" organizacijų kovai su “rau
donaisiais.” lai yra su radika-

talislų valią ant revoliucinės 
Rusijos yra varomas pirmyn. 
Mes žinome, kad nesenai karei
viai buvo susodinti laivai! Cher- 
botirge. Mes žinome, kad nau
jokų ėmimas šitam nedoram 
darbui eina pareinyje ir šalies 
viduj; ims galime paduoti var
dus kaikurių dalių... Mes pra
vergsi i tne šalį; prasergstime so
cialistų partiją ir darbininkų or
ganizacijas...“

Skaitytoju Balsai
i I7č išreikštas Štamu skyriuje 
nuomones Redakcija neatsąkoĄ

DELBI LIETUVOS NEPRIGUL- 
MYBES

tik paprastu teisėju jaunųjų 
prasižengėlių korte ir Jodei 1 
tokiu “auklėtoju” vaikų jisai 
negali būti.

Aišku, kaip (lietui.
'Tas pons teisėjas vely prisli- 

žiurėtų į beturčių žmonių gyve
nimą, pasistengtų jį suprasti. 
Tuomet jisai žinotų, kad rykš
čių reikia ne tiems, kur “nelik 
ndbieklauso tėvų, o ir vagia”, 
bet kam nors kitam. Jų reikia 
tiems, kur dusina savo prakai- 
linėse tų jaunųjų neklaužadų 
Ieva ir motina ir tuo būdu c c

juos (vaikus) palieka “augš- 
čiausiojo valiai.”

Pons teisėjas ir džiugų orga

Žemė slenka 
iš-po kojų.

lybės skelbėjų puolimą.

su džiaugsmu sveikina įsisleigi- 
mą naujos “darbininkiškos" or-

Tnie translation filcd with the post- 
master ai Chicago, III. April 19. 1919 
ts rccpiircd by the act of Oct. 6, 1917

RUSIJOS MENŠEVIKAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ

ĮSIVERŽIMĄ.

Paprastai, buržuazinė spauda 
lab;R nepalanki darbininkų be- 
siorganizavimui, bei šiuo alvė-

Paryžius, kovo 5. llumani-

ganizacijai ji nė lik nepriešinga.

Tam yra priežasties.

11O1J, o 
raudo-

žodiu manifestą, išleistą Mask
voje U.enralės Menševikų parti
jos valdybos. Manifeste atpa
sakojama sovietų valdžios nusi
leidimai talkininkams ir jos 
priėmimas Princesos salų pa
gulimo; paskui nurodoma į tal
kininkų išsižadėjimą pasiulimo,

...besirengimai prie taikiniu*
Amerikos darbininkų unijų. Jos 
nariai susideda iš atgaleivių A- 
merikos Darbo Federacijos na-

vra pilname smarkume. Ang
lu ir franeuzų mililarės misijos

Ivdcriai

dentas, steigiamajame los nam 
jos organizacijos susirinkime

“Šiandie darbininkai yra di- 
’ga. šven- 
darbi n ink u cciausia

sur; jos rankioja į krūvų rusų 

kontrarevoliucijos jiegos ir kur 
lik jos pasirodo, ten. jos pasižy
mi nežmoniškonųs slopinimo 
priemonėmis • šaudymais, ko
rimais, kankinimais.... Cechai, 
ukrainiečiai, lenkai, suomiai, 
latviai yra varyte varomi prieš 
bolševikinėn policinei) pajie-

nai toli n u progresavo. Mes tu
rėjome aštrių kovų. Daug kar

ims darėme didelės pažangos 
pi iekyn... Savo kovas mes lai-

i-iisit žemes.C

Bušu darbininku minios gin
sis iki paskulinos nuo skaldymo 
Rusijos žemių ir nuo reakcijos 
pajiegų, kurios negali atgauti

kų, suomių, rumunų ir japonų

o ne po raudonuoju skarmalu. 
Visi musų šalies piliečiai, tur-

Manifestas toliau sako:

jaučiasi laimingi

Ii ir laimės

rialas leis šiltoms reakcinėms 
valdžioms, įsigalėjusioms ačiū 
pasaulinei karei ir sutriuškinu
sioms savo pačių darbininkų

už

darbininkai ginties

kinti viso 
darbininkus?..

sutriuš- 
a u I i o

lur. šiandie kapitalistas ir dar
bininkas išvien turi kovot prieš 
baisiausį musų priešą, o ta> 
priešas lai bolševizmas. Ir taip

< kirbas tą priešą sutriuškins.”
“Vargas tam," šaukė iškal

bingasis darbininku organizaci- v* 4,
jos prezidentas, “Vargas tam 
bolševikui, ar aidoblislui, ar ko
kiui) kilu vardu

lija kreipiasi i visas socialistų 
partijas ir pamatines unijas, kad 
jos stengtųsi sulaikyti talkinin
kus ir Lenino valdžia.C

Cenlralė menševikų partijos 
valdyba nuoširdžiai tikisi, kad 
veiklu* tarptautinio proletaria
to įsikišimas apsaugos Rusijos 
revoliuciją nuo to smūgio, ku
ris yra užduodamas jai. Šalin 
su ginkluotu įsikišimu! Lai ne- 
bunie kliudymo revoliucinei 
Rusijai! Lai gyvuoja prolela-

kuri

lanlic
Po manifestu pasirašo Mar

tin’, Pleskov, Semkovski ir Če- 
revanin už Ceutralinę Mcnšcvi-

JŲ

din pasmaugti kiel
chino, šito dokumento užtenka

Atėjęs,' sako, laikas pradėti 
uoliai valyti darbininkų unijas 
nuo tų išdavikiškų raudonųjų 
elementų.Kaip raudonieji sunai
kinę Knights of Labor organiza-

ferencija” daro.
Po šituo manifestu laikraštis 

Humanile padeda prierašą, ku
ris cenzūruotas išrodo taip:

“Renginiai ekspedicines pa- 
jiegos lokiu didumu, kuris pa-

Klerikalai mano gaut Lietu
vai neprigulmybę su milionu 
parašų, o liberalai Su didele 
armija. Kurie jų teisingesni? 
•‘Lietuva" visame savo edi- 

toriale sako, kad Lietuva turų, 
tų armiją susidedančią iš 100,- 
000, tai tuoj gautų neprigul- 
mybę. Sako: “Duokit mums 
armiją — mes Lietuvos nepri- 
gulmybę tikrai turėsime.”

“Ką lai reiškia? v
Žinant, kad į klerikalų-libe- 

rahi “biurą” ateina visos žinios v v
iš Lietuvos, tai iš šitokio “Lie
tuvos” tokju užreiškimu, gali
ma aiškiai spręsti, kad Lietu
vos “valdžia” negali sumobili
zuoti didelę Lietuvos armiją. 
Kodėl? Ugi lodei, kad Lietuvos 
piliečiai-darbiiKinkai nenori 

Smetonos ir jam panašių vald
žių. Lietuvos darbininkai no- c

ri darbininkiškos-socialisliš- 
kos valdžios.

Ką gero padarys tas m i liū
nas Lietuvos darbininkams?

Jau veik visi liberalai-klerika^ 
lų "'atstovai” i«vužiuv<> j Euro-, 

p;i, ir išsivežė čia darbininkų 
sudėtus centus, (kurių <la ue- 
išsivežė lai pasiųs) Lietuvai 
'“šelpi”. Bet dvilypis klerika
lų biuras skelbia bolševikui plė
šią Lietuvoj grūdus ir rūbus, o 
tai liudija, kad Lietuvai pagel
bės “nereiik” Todėl tie centai nu 
plauke į kur kitur idant su jų 
pagalba būt galima alsteigli ry
tinį frontą. [ ? — Red.] nuo 
Balliko iki Juodųjų jūrių. O 
tas milionas parašų liudys, kad 
Amerikos lietuviai pr/.taria 
tam frontui.

Kitaip lų “gudrių" diploma
tų diplomatija aš negaliu įsivai
zdinti, kaip lik taip. Todėl aš 
savo parašo ten nepadėsiu. Ir 
kilus perspėju, kad savo ran
kas sulaikytų nuo lų peticijų.

Mes turime reikalauti kad 
Lietuva butų Ihisva nuo pris
paudėjų, kad ji įsigytų sočia* 
listišką valdžią, darbininkiškų 

tvarką!
— Laisvės Mylėtojas.

* ........... .... ■-

Teisėjas — ne vaikų auklėtojas 
_____ /

Chicagos džiugų didlapyj, 
Tribūne, už balandžio 12 die- 
Jiąį, buvo išspaĮusdinlas tūlo 
Viktoro Arnoldo, teisėjo jaunų
jų prasižengėlių korte, straips
nelis. Pons teisėjas giriasi su
radęs naują būdą baudimui lų 
vaikų, kur “netik nebeklauso 
tėvų, o ir vagia.” Tas būdas c- 
sąs toks —

Vaiką reikia kapoti, kol jisai 
paplūsta kraujuos!

Nieko sau, pons teisėjas pa- 

si rodo esąs geru “išradėju." 
l ik jisai pervelai pasirodė su 
savo išradimu. Reikia jam pa
sakyti, kad lygiai lokį “išradi
mą” praktikavo senovės Romo
je, kur susirinkę turčiai gėrėda
vosi žmogaus kančiomis...

Bet senovės Roma senai griu
vo! Dabar mes gyvename dvi
dešimtojo šimtmečio Chicago- 
je, kurioje pons Arnoldas nėra

nas šito, ž/inoma, niekados ne
pasakys. Jis, kaip kalbėjęs taip 
ir kalbės, kad —

Vaiką reikia kapoti, kol jisai
paplūsta kraujuosi'

Bet jaunųjų prasižengėlių 
teisėjas — tai įsidėmėti tokiu 
auklėtojų va,ikų niekada nebus

— Tėmytojas.

Dailės srityj.

Rusija ant drobės.
Vienas pažangiųjų dailininkų

žurnalas, leidžiamas Ne\v Yor- 
ke, plačiai aprašė Boriso Anis- 
fcldo, garsaus rusų teplioriaus 
veikalus, ktirie dabar yra at
vežti Amerikojn ir pastatyti 
Chicagos Dailės Institute paro
dai. 1

Boriso Anisfeldo paveikslų 
yra apie šimtas su viršum, ir 
jie atkreipė visų Amerikos dai
lininkų ųlomą. Pasigirdo įvai
riu nuomonių kritikos bei c c

gyrimai. Apie tai daug rašo vie
liniai ir kili laikraščiai. Vieni 
jų su nepasitenkinimu apgai
lestauja, kad bežiūrint j Boriso 
A. 11 l<> veilculus
kad lai H utu barbariškosios Bu-V . ’ ’ I
sijos vaizdiniai;, bet moderniš
kosios Franęijos, Japonijos il
ki. “'lai lik maža fantazija. 
Tik Anisfeldo ranka papuošta 
jo gimtoji šalis"!

Bet m/inčlnsa'i pažangiųjų 
dailininkų žurnalas visai kitaip 
supranta Aniisfeldo tvarinius, ir 
jo idėją, X* li^ioginę prasmę 
čia pat nori išrišti.

Jis mat-daug lokį išvedimą 
daro, kurį aš manau, vertėtų 
paminėti, būtent: kad Boriso 
Anisfeldo paveiksluose, esteti
niai puikiomis spalvomis nutep
liotuose, aiškiai matyli giliausia 
Bušų praeities istorija: jos nai
vių žmonių kultūra, jos torlu- 
rų laikai ir fanaliizmo viešpala- 
vimas.

Visa tai rodo, kad minėtasai 
daili minkąs, Borisas Anisfeldas, 
kovojo už naują, geresnę atei
tį po tamsiu Rusijos horizontu. 
Jis buvo pradėjęs daug naujų 
paveikslų, kurių leeiaus negalė
jo užbaigti išlikus didžiąjai pa
saulio audrai.

Jo nepaprastai gabus sulai
kymas dažų ir estetinis, gilus 
impresioibizmas prilygsta M. 
Gorkio dramoms ir Čaikovskio 
muzikai. Jo pilveikshiose ma
tyt gilus jausmas, poezija, mu
zika ir suvargusio beturčio ty- 
pas. Belo, visuose jo veikaluo
se suka gili paslaptis, kurią dau
gelis kritikų, nepasistengę įsi
gilinti jon, atmeta.

'Taipgi daug nepaprastumo 
tame, kad jo anatomijos nega
lima suprasti, nes tam tikrais 
atvejais jis vartoja ją kaipir 
fantazijos formoj. Ir pašaipoj 
tas pažymu; kaip ve: ^rusiškas 
nukryževolasis su didesne už 

pečius galva ir nudžiuvusiom 
kojom. z

ciją, taip dabar jie sunaikinsiu laikytų uždėti talkininkų kapi- anuo visagalinčiu patricijų, o
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vęs j Ameriką ir apsistojęs 
Nexv Yorke, kur jis nupiešė 
daugelį paveikslų).

Apie jį plačiai rašo Dr. Brin- 
ton. Tarp kita jis pamini* jo 
praeities litografiją, kad jis 
(Anisfeldasš yra gimęs Bessara- 
bijoj. Jo tėvas buvęs ūkinin
kas. Kada jis, būdamas jau 
paaug'ęs, nuolat studijavo dai
lę, tėvas jį leido mokintis. Ir 
jis būdamas jau Rusijoj užbai
gė mokslą. Apsigyvenus jam 
Petrograde, jis piešė daugiau
sia Puškino ąpdainuotas įmes 
ir vielas: Dviną, Dncprą, Kri- 
mų ir kl. Tie paveikslui šian
die gulima matyt Chicago.įe.

Visuose jo picšiiiiiiojię tir ta
pymuose matyt, kad niekur nie 
ko nėra greit padaryta. Visur 
iižbuigla imant laiką.

Jo paveikslai verti kelis šim
tus tuksiančių dolerių. Yra 
keli pažymėli po penkiolika 
tuksiančiu (lot. kiekvienas, bet v
yra * ir pigesnių.

— M. J. Shileikis.

Iš GYVULIŲ IK “NO MAN’S 
LAN D.”

Kuomet užjuryj, ten ant “No 
man’s ’land,” ėjo žmonių užimt- 
šinėjimas, tai ir čia visa net 
tratėjo, — kaip lenai žmonių 
galvos,... o kuomet “ten” susto
jo tai ir “čia” sustojo. Kuomet 
ant Chicagos “No man’s land’o” 
gyvuliams skaldė galvas net 
viršlaikiais, tai “stodk yardų 
darbininkai dirbo po 12—15 va
landų į parą. Mat, tuomet įt
aigos jiems reikėjo mokėt ma
žesnės. Dabar, kas kita. Gy
vulių karaliai pinigų pripiešė iš 
darbininkų prakaito, o pastarie
ji dar jiems prikrovė pilnus 
sandėlius prekių. Tat ir pradė
jo darbininkus atleidinėti nuo 
darbo — ir dar vis teballeidžia.

Darbininkai pridirba — pri- 
krauja gėrybių, o kapitalistas 
jiems atsimoka... išmesdamas 
juos gatvėn. Neklausia jis nė 
vieno: ar jis turi ko pavalgyt, 
nors lai dienai; ar jų vaikai ir 
moterįli sveiki — apTupinli? 
Ss’e. 'Tas jiems ncgalvoj. Ot, 
kada priseina siųsti juos “kur- 
nors,” tuomet ir žemėje žmogus 
nepasislėps: iššnipinėja visur.

Rlogas yra tikimas darbinin
kų, atleistų nuo darbo, bet ne 
girtinas ir pasilikusiųjųį. Už- 
veizdos, matydami, ,kad daug 
darbininkų yra ant rinkos, pra
deda juos vis labiau spausti. Tię 
užveizdos apsieina su darbinin
kais žiauriau, negu su tais gy
vuliais, paskirtais užmušimui... 
Už menkiausj nesugebėjimą, iš-

Klaitsinias tuo tarpu neišri
šamas, vienok labai interesuo
jantis Amerikos dailininkus, ir 
dabar tyrinėjama Boriso Anis- 
feldo biografija. (Keletas melų
atgal, Anisfeldas buvo alvažia- pildyti pasakymų, darbininkas

iškoliojamas ir išmetamas.
Darbininkai! |išbįi baisa vi 

sau republikoniškai-denu

DR. S. NAIKELIS " 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4712 So. Anhland Avė.
Vai. 9—'11 a. m. 5 - G p. m.
Nedaliomis 10—12 a. m.

I’hone Drover 7042 
Cicero office 

4817 W. 14th St.
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut 

I’hone Cfteero 39 
Rezidencija 3336 66th St.

Phone l’rospect 8585

UŽDIRBK ĮPLAUKAS NAMUOS!
IR LAIKYKIS SAVO VIETOS 

MIESTE TAIPGI
PIRKITE AKRO FARMĄ PRIE

Musų nauja mažų farmų subdivizija.

Island R. R.
AKRŲ FARMOS TAIP PIGIOS KA1R 

$395.
Įmokant $40 cash, $5 j mėnesį.

čia žemė yra juoda ir trasi ir J>ile kas augs, ypa
tingai skirta auginimui vistu, ančių, žąsą. kiaulių 
ir visokios rąŠies lai’žovią. Chieago siūlo nuolati
ne prekyvietę visą metų dėl visokią paukiėią ir 
daržovių korius galite pagaminti.

Šios akrą farmos yra tiktai 3 blokai nuo stoties 
ir taip parankioje vietoje, kad jąs čia lengvai ga
lite gyventi laukuose ir dirbti Chicagoje. čia jums; 
proga įsigyti nuosavų narna ir būti neprigulmingu. 
Jums nieko nekainuos Įsigyti visus lakius, 'tiktai 
pa.sira.sx kilę savo vardų pavardę ir atsiųskite že 
minu padėta kuponų ir mes išsiusime jums pilnas 
informacijas. »

ARTHUR McINTOSH & CO., 
106 No. La Šalie Street, 

Chicago, III.

KUPONAS

ABTIH’B T. M< INTOSil & CO., 
196 N. L;i Saite ^Sliret 

Chicago, III.
(iEBBIAMIEJl: •

Be jokio privalumo iš mano puses, mnlonėki- 
te alsiŲsli pilnas informacijas kas link jūsų Eorest

gas ir skurdas jus išbudins?!

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuosc 

taip ir civiliškuose teismuose, DUro 
visokius dokumentus irpopieras,

Nunių Ofisas:
3323 S. Halstod St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

■ Miesto Ofisas:
it? N. Dcsrborn St.

M1M8 Unlty Bldg.
lei. Central 4411

Liberty Bondsųs 
dal| išmokstą, bondsus ir war 
savings .stamps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison it„ 
kampas st., kampas Halsled st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Farnous 
Clothing Stnre, atdara vakarais iki I vąL Nedaliomis nuo 10 iki 1.
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Laikykite Pinigus Tvirtame, Iš
bandytame Valstijiniame Banke 

ANT BRIDGF.PORTO

i

CENTRAL MANUFACTUR1NG
D1STRICT BANK

A STATE BANK

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

, TURTAS $5,000,000.00

Nors nebuvo pavojaus, vienok daug žmonių laike karės bi
jojo laikyti savo pinigus ant knygutės banke ir labai tankiai 
kavojo nesaugiose vietose. Tuomi trutijo procentus ir buvo

K A K Ė PASIBAIGI

SAUGIĄ VALSTYBINĘ BANKA. Moka 3% procentą. 
Pinigus (sumą) IŠMOKA ANT PAREIKALAVIMO.

Pas mus rasite mandagų patarnavimų ir rūpestingą atlikl-

Sudatoj nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS, Sercdomis 
ir Subatomis nuo 6 iki 8 vai.

Socializmo Mokslo Skyrius FariHU JieŠkanticmS
Pirmasis Internacionalas.

Dabartinis socialistų Internacionalas yra ant
rus. Pirm jo buvo kitas Inlternacionalas, gyva
vusia nuo 1801 m. iki daug-maž 187.3 m/Trum- 
pai nupiešti šilo, pirmojo, Intcfnacionalo istori
jų yra šio straipsniu tikslas.

Internacionale Darbininkų Asociacija (Tarp
tautinis darbininkų Susivienijimas), paprastai 
žinoma po vardu “Internacionalas,” tapo įsteigia 
St. Marlin’o salėje Londone rugsėjo mėnesio 28 
dienų, 1804 m. Įvyko tatai po keleto mėginimų 
užmegsti ryšį tarpe ICuropos šalių darbininkų.

1802 m. Londone buvo viso pasaulio paroda. 
Joje pasiryžo dalyvauti Francijos darbininkai, 
kad arčiaus susipažinus su savo klesos draugais 
Anglijoje. 'Tuo liksiu jie, gavę karaliaus (Napo
leono III) leidimų, išrinko keletą delegaitų, ir 
šie valdžios lėšomis nuvyko Londonan. Anglį-

tarpe dirbančiųjų klesų atskirų šalių;
Kadangi darbininkų paliuosavima.s yra ne 

vielinis ir ne tautinis, o soeialis uždavinys, ap
imantis visas šalis, kuriose gyvuoju nattjovi- 
nė visuomenė, ir jo išrišimas priklauso nuo 
praktiško ir teoretiško sutartino veikimo to-

Kadangi šiandie algįjanlis darbininkų kle
sos judėjimas pramoningiausiosiose Europos 
Šalyse žadina naujas viltis, bet kartu reiškia 
ir iškilmingų persergėjimų, kad nešikąrtotų 
senosios klaidos, ir reikalauja tiesioginio ry
šio tarpe dar atskirtų judėjimų,

Tai, delei šitų motyvų, pirmutinis tarptauti
nis darbininkų kongresas užreiškia, kad In-

Kiekvienas žmogus nori pagerinti savo bu vį ir nori surasti
sau

rengė jiems “tarptautinio susilbroliavimo iškil
mę.” Toje iškilmingoje kalboje įvairių tautų 
darbininkai, išreikšdami pageidavimų, kad Eu
ropos darbininkai susivienytų tarp sav’s.

Apie metus laiko vėliaus, liepos 22 dienų 
1863 m., Londono darbininkai parengė viešų mi
tingų, išreiškimui savo užuojautos Lenkijos ko
votojams prieš Rusijos carizmų, šitame miltin
go dalyvavo keletas Francijos darbininkų atsto-

klausančios jai draugijos ir asmens pripažįs
ta teisingumų ir dorų kaipo pamatų savo at- 
sinešimo linkui kits kito ir linkui visų, žmo
nių be skirtumo spalvos, tikėjimo arba tau
tybės. Kongresas skaito kiekvieno žmogaus 
pareiga reikalauti žmogaus ir piliečio teisių ne 
tiktai sau. o ir kiekvienam, kuris atlieka savo 
pareigų, .lokių teisių be pareigų, jokių pareigų 
be teisių.
Intcrnaiiona'iė Darvininkų, Asociacija atlaike 

po to dar šešis kongresus, kuriuose dalyvavo ga
biausi ir įtekmingiausi darbininkų judėjimo yei-

tuvių Bendroves, kuri tik tapo suorganizuota tuo tikslu, kad 
pagelbėjus lietuviams įsigyti geras farmas. Ką minėta bendro
vė atliko, lai pievieniui žmogui tas butų negalima, nes tame rei
kalinga kapitalas ir pašventimas laiko, o tas darbininkui žmo
gui negalima padaryti.

Lietuvių Bendrovė susidedanti iš tūkstančio narių ir Bendro
ve stengsis sujieškoti geriausias farmas ir pagelbėt lietuviams 
apsigyventi prie vienos vietos, ne taip kaip buvo iki šiol kur <3 
lietuviai apsigyvendavo ir vadindavo lietuvių kolonija ir daugu
mas svetimtaučių tuo pasinaudojant kišdavo lietuvius visur ir

j-ių tautų darbininkų susivienijimų.

gėjlii paskyrė komitetų parašyti atsišaukimų į 
Fnmeijos darbininkus.

Atsišaukimas, kiu'į parašė komitetas, padarė 
gilų įspūdį į Francijos darbibinkus. Jie išrinko 
delegacija nuvykti Londonan ir nuvežti jų atsa-

šauktas augščiaus minėtasai susirinkimas SI. 
Marlin’o salėje. \

Susirinkime pirmininkavo profesorius Beesly. 
Po karštų diskusijų tapo išrinktas komitetas pa
rašyti programų ir Italus Internacionale! Darbi
ninkų Asociacijai. Vėliaus komitetas tapo padi
dintas, ir susidėjo is 50 narių: dvidešimt vieno

Komiteto paskirtoji komisija pagaminimui

tu: vienų buvo parašęs Italijos revoliucionierius 
Mazzini, o antrų Karolis Marksas. Markso

cionalė Darbininkų Asociacija susideda iš įvairių 
darbininkų organizacijų, kurios įstoja į jų. Aso-

ba (kurios buveinė per aštuonis metus buvo Lon
done). | Generalę Tarybą įeina atstovai nuo įvai
rių tanių. Tarybos uždaviniai yra: tarpininkau

informuoti Asociacijos skyrius apie darbininkų 
judėjimų visose šalyse; rinkti statistikos ir ki
tokias naudingas žinias ir skelbti jas.

Pamatinis Internacionalo įtiksiąs buvo tarmin

turotnutinumo.

priėmė) tam tikrų “Motyvų Išdėstymų,“ kuris 
lapo dapildylas ilgoku Internacionalės Darbinin
kų Asociacijos Pranešimu arga “Manifestu“. 
Pastaramjam autorius nupiešia darbininkų pa
dėjimų kapitaliillinėje visuomenėje ir darbininkų 
judėjimo progresų bei tikslus. 'Trumpesnis yra 
“Motyvų Išdėstymas“, ir mes čia jį paduosime iš
tisai. Jisai skamba sukamai:

anti iškovotas pačios darbininkų klesos, ir kadan
gi kova deki darbininkų klesos paliuosavinio yra 
kova ne už klesines privilegijas ir monopolius,

Kadangi darbininkų pavergimas darbo prie-

vargo, dvasinio nuskurdimo ir politiškos pei
kia ustųnybės;

Kadangi visos* tuo liksiu darytosios paslan-

atsakančios vietos nebuvo, tik buvo tikslas parduot, o paskui 
tegul žmogus žinosi. Lietuvių Bendrovės atstovai turėjo pra
leist daug laiko ir kaštų, kol atrado tinkamų viela dėl koloniza
vimo, buvo išvažinėta po daugel valstijų, tapo nupirkta žemė 
Wisconsino valstijoj, žemė labai tinkama dėl visokių javų ir 
lengvai dirbama, randasi prie gerų kelių, markelų, arti miesto,

ių. Fanuos buvo nupirktos drauge su miesteliu, kuriame jau

menų, hotelis su restoranlu r.r turi gražių salę dėl susirinkimų ir

jau lietuviai išpirko apie tris tūkstančius akerių;

komose vietose: Genevoje ■— nuo rugpjūčio 3, d. 
iki rugsėjo 9 <1. 1866 m.; Lausannt'’oje nuo 
2 d. iki 8 d. rugsėjo 1867 m.; Biuxelles’e — nuo 
6 d. iki 13 d. rugsėjo 1868 m.; Basel’yje — nuo 
5 d. iki II d. rugsėjo T869 m.; Haag’oje — nuo 
2 d. iki 7 d. rugsėjo 1872 m.; Genevoje — nuo 8 
d. iki 13 rugsėjo 1873 m.

Internacionalo kongresuose dalyvaudavo nuo 
60 iki 100 delegatų. Jie apsvarstė daugybę viso
kių klausimų, tarpe kurių čia paminėsime se
kamus: streikai, darbo valandų sutrumpinimas, kelis kartus liek išpirks, nes jau iki šiol buveik kas savaitė yra 
minimale darbininko alga, moterų ir vaikų dar
bas, koperacijos, unijos, tiesioginiai mokesčiai, 
kariuomt'iie, spaudos laisvė, mašinos ir jų įtek
mė, valstybės funkcijos, darbininkų pažvalga j 
karę, politinis darbininkų klesos veikimas ir- k.

Dvasiniu Intersacionalo vadovu buvo Karolis 
Marksas. Jo idėjos viešpatavo visuosč Interna
cionalo kongresuose. Bet Basel’io kongrese, 1869 
m., prieš Marksų kilo opozicija, vadovaujama 
rusų re/voliucionierio Mykolo Bakunino.

Bakuninas 1868 m. suorganizavo tarptautinę 
organizacija vardu “Alliance Internacionale de

parduodama po kelias farmas, taip išrodo, kad trumpame laike 
bus keletas šimtų gyventojų lietuvių kolonijoj ir visi prie daik-

Iroliuos patįs, be pagelbės svetimtaučių. Dar yra reikalingi 
keli biznieriai lietuvių miestelyje, kuriems yra proga atdaryti 
kitokius biznius.

Bendrovė parduoda žemes labai lengvomis išlygomis, kad ir 
biedniausiam žmogui yra prieinama. Su*$100 galite pirkti 10 
akerių žemės su $200 80, su $.300 --- 120, o kilus po biskį kas

bų ir užsidirbti daugiau pinigų. , —
Meskite jungų, kurį dabar nešate mieste gyvendami ir (ar-

lų paiutikiinti visas gyvuojančias valstybės siste
mas ir jų vietoje įsteigti socializmo sistemų, su
sidedančių ir sųryšio autonominių ūkio ir pra
monės bendrovių. Jisai norėjo, kad Internacio
nalas priimtų šitą jo Sąjungą (Alliance) su visais 
jos skyriais; bet Generalė Taryba atmetė jo pa
siūlymą, nurodydama, kad Bakunino Sąjungos 
programas ne visame kame sutinka su Interna
cionalo principais. Bakuninas tuomet ėmė va-1 
ryti atkaklią agitaciją prieš Internacionalo cent
rą. 1872 m. jisai lapo už tai išmestas iš In
ternacionalo.

Delei Bakunino išmetimo, iš Internacionalo pa
sitraukė Ispanijos draugijos, Belgijos ir didžiu
ma Šveicarijos draugijų, ir įstojo į Bakunino Są
jungų. -

šilas skilimas pakirto Internacionalo jiegas. 
Marksas, matydamas, kad Internacionalas puo
la, pasiūlė perkelti buveinę iš Londono į New

gvinsite nuo brangaus pragyvenimo, nuo bedarbės, dusimus oro, 
visokių ligų ir sužeidimų ir tada nereiks rupinVies apie rytojų. 
Gyvendami ant fanuos patįs, jūsų moterjs ir vaikai kvėpuosite 
tyru oru, busite sveiki, linksmi ir džiaugsitės laimingu gyveni
mu.

Rašykite tiesiai pas savinlinkus farmų į Lietuvių Bendrovę, 
tprisiųsdami savo vardų ir adresų, o bendrovė prisius jums kny
gelę Šu platesniais paaiškinimais apie lietuvių kolonijų, su pa
veikslais ir mapa.

LIBERTY LAN!) & INVESTMENT CO.
<3301 So. Halsted Street, Chicago. III

K. M1CHALAUSKAS O.D

nebėra vilties.

metų Amerikoje, iki Amerikos sekcijos galuti
nai nelikvidavo jos Pbladelphijos suvažiavime, 
įvykusiame liepos 15 d. 1870 m.

Prie 'internacionalo suardymo prisidė jo ne lik
tai anarchistas Bakuninas, o ir aštrus valdžios 
persekiojimai Europoje, po nepasekmingo Pa
ryžiaus Komunos sukilimo 1871 m.

Internacionalo mirtis lečiaus nereiškia pražu
vimo jo idėjoms. Dar jam gyvuojant, pramo
ningosiose Europos ir Amerikos šalyse ėmė kar
ties darbininkų partijos, kurios j savo programų 
punktų dėjo Internacionalo principus 
jos Vis labiau augo ir stiprėjo. 1889

r lobaus
...............     ,.........- .... ------- ---- ----- .... tų par-

gos iki šiol nepavykdavo delei stokos solida- Į l'ijij atstovai susivažiavo Paryžiuje, ir Inlernaci- 
runio tarpe atskirų darbo šakų kiekvienoje onalas vėl lapo įsteigtas — dar didesnis ir galiu-

Deimantų ir aukso žiedų, aukso ir paauksin
tų laikrodėlių, lenciūgėlių, kolonikų, špil
kų, lavokrių ir visokių sidabrinių dalyką. 
Musų krautuvė pripildyta naujausios nutilus 
la vorais dėl jūsų pasi.skyrimo. Kų lik pirl 
šile gausite teisingai gvaraniuotų tavom ir 

už pigesnę kainų negu kitur.

Roikalaujsnia nldiiieriy 
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- 
vedtįsiems žmonėms.

Musų mainos dilba kasdieną. Mes 
turime abi “drifl” ir “shaft” mai
nas, su 3Vi pėdą iki 4’/j pėdų ang
lių. v

Mes nemokame transĮiorlacijos. 
Mes turime visk j priviliojimui gerą 
vyrą — geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos, ir mes nenorime tokios 
klesos žmonių, kurie nori mokėti
transportaciją.

Del platesnių informacijų atsiša
uki ie arba rašykite.

NEW RIVER C0MPANV
MACDUNALD, W. VA.

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

C. R. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevalorj. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe 

39 So. State St., Kampas Monroe.
Ekzaminaviihas dykai’ VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Nedėliomts nuo 10 ryto Iki 1 vai. po pietų.

Didelis Velyky 
Išpardavimas

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

Egzaminuoju 
akis, priskiriu 

akinius, tai ma
no specialis už

siėmimas.
Jeigu jaučiate gal

vos skaudėjimą, akių 
užtemimų, akių pavar

tai ženklai akių nusil- 
pnėjirfio, Ateikite, pa
tarimas už dykų,

Dr, of Optics
K MICHALAUSKAS

3303 So, Morgan St, 
Chicago, 111

liieėjimas j laikrodžių 
Krautuvę

Lietuviu Tautiškos Kapines
Prikituiso ne vienai kokiui sektai, liet jos via visą Chieagos ir 
aplelinkią lietuvių, ir jotais gali naudoties reikalui esant visi lie
tuviai be skirtumo tikėjimiškų ar kokią kitą pažvalgą norėdami 
laidoti savo mirusius jutimus ar pažįstamus; patarnavimas yra su
teikiamas visiems lygiai.

kolai parsiduoda vertės $50 ir augščiau. Jos randasi prie Kccn 
avė., vienas blokas į pietus ąuo Archer ji ve.

Reikalui esant galima kreipti<*s į užveizda kapinėse ypatiškai ar
ba telefonu: \Villow Springs 20 R. Ar Cbicagojc 3301 So. Halated i 
St. Pitone Boulevard 0775.

—...............            j

m

Bridgeport Painting & Hardware Gompany
(Not - Ine.).

Mąlevojiino, dųkoravlmo, popierių ‘klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
navimo.

Malevos, aliejai, lakeriai, šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, slik. 
las, geležiniai tavorai ir lt.

Mes patarnaujame visose dalyse nuėsto.
3149 So. Halsted Street, Telephone Yards 7282



ĮLENKI I ĮLANKA

North Western Trust 
& Savings Bank

LINKI VISIEMS SOVO KLIENTAMS

Linksmaiis Alleluja
Prie tos pačios progos praneša labai svarbią žinią lietuvių visuomenei 

gyvenančiai Avondale.

Akcionieriai lenkų Banko NORTH VVESTERN TRUST & SAVINGS 
BANK padidina kapitalą ir priedinj padauginimą įdedami $125,000.00 ir 
atidaro naują banką prie

Kampo Milwaukee ir N. Central Park Avė.
■ VADINAMA ------ ■■■"

Second North Western State Bank
Kuris Pradės Veikti Apie Gegužės 20tą DienąLENKU BANKAS
North-Western Trust & Savings Bank
1201 Mihvaukee Avė. “Baltas Kampas“ Kampas Division Gatvės, v

VALDININKAI
JOHN F. SMULSKI, Prez.
WM. H. SCHMIDT, Vice-Prez. 
JOHN A. PREB1S, Vice-Prez. 
T. M. HELINSKI, Kasierius 
AUG. J. KOWALSKI, Asst. Kas.

FRANK J. CZECH, Asst. Kas. 
WINCENTY JOZWIN, Ast. Kas 
MATH. FOESTER, Sekr.
JOHN N. BUDZBAN Ast. Sekr.

TI RTAS LENKŲ BANKO DABARS1EKIA VIRŠ $10,000,000.00

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madlion .L
Suite 600—612 

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Itadison sL 
ofise.
Rezidencijos telefonas

West 6126.
---------  0

■ ■ ............. 1... ............ ...................

Tel. Pullman 90.L.KleinFurnitureCo.
11300-02 So. Michigan Avė., Chicago, III.

— "................. 1 —

Ar Jus turite nesveikas a- 
kis, arba galvos sopėjimą?

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

A. M. SMAR- 
GON, Optome- 
tristų, kuris 
per daug metų 
buvo L. Klein

Šitas gerai žinomas Gaso ir anglių sudėtinis Pe- 
ninsular pečius turi keturias skyles dėl anglių ir ke- 
tures dėl gaso, taipgi turi paprastą gasinio pečiaus 

viršų su balta torielka dėl G

brudnumo, kepa su angli
mis ir su gesu be jokio per
mainymo. Mes rekomen
duojame ir garantuojame 
šitą pečių visame kame.

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. O- 
fiso vai. kasdien nud 12:30 iki 
6:30 jx) pietų. Pčtn. ir Nedčl. nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Res. o- 
fisas prie 3341 W. 16th St. dėl va
karų ir nedėl. pagal sutarti. Tel. 
Didysis ofisas Canal 222. Res. 

ckwell 6112.
S- ........... 1L .1■1 ! ' '.į . „J--------""T

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, III

PfHINSIIL'AO

®$84.50
ORKESTRĄ—BENĄ

Parūpina visokiems 
reikalams

J. SALAKAS
141* So. 49th C.ort 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

Dr. D. J. BAGOCIUS
Uetuvie Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

pCOMPANYARMOLR

irma

Užga-

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

šką laikrašti; tik $1.(10 melams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
formos. Blekinč 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite murkę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Bart, Michigan.

Taipgi taisoma laikrodžiai, 
nėdinimas gvaranluotas.

Pclcr A. Miller
2128 W. 22 St.. Chicago

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

NAUJIENOS, Chicago Siihats, Baiasdžio 19, 19'19
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

jusieniN reikia tarti Širdingą 
ačiū.

I ’’
Žmonių buvo ylių daug ir 

.susirinkusiems apsčiai parduo
ta daif >ininlki^k(i.s literalurois. 
Tui liudija, kadii* raslchicagie- 
ėiai pradeda bruzdėti.

— Rengėjas.

KART, MICIL

Lietuvių ūkininkų kolonijoje.

•^rmours
Lihgthouse Washing Powder 

Palengvina šeimininius keblumus 
LIGHTHOUSE Washing powder paleng- 

vina darbą dienoje plovimas be pagelbos borax arba ammonia. 
ir ganėtinai išvalo drapano. Jo tyras naptha lengvai išsileidžia 

Ir kuomet jus plaunate su Lighthouse Washing Powder, jus žinote, kad 
jūsų drapanos yra saugios. Dėlto kad jis turi savyje tiktai tyrą prie
maišą. Padarys jūsų drapanas be dėmių jų nesugadydami.

akimis.

SHEBOYGAIN, wis.

Vyčiai — trukšmadariai.

prisiskaitęs įvairių žiių apie u-' 
kininkavimą, lužsimaniiau jin-1

me tinkamų ūkių. Aš ir du 
mano draugai pasilankome po 
viena ir šiandie esame ūkiniu-

į va irių
kuriuos kalbėtojas rimtai atsa-

i kinėjo. Antrą vakarą tečiaus

Užsisakyk šiandien pas 
savo krautuvninka. c

pagalios atsidūriau Michigano] 
valstijoj. Pirmiausia atvykau j 
Gf’and Bapids. Vėliau apšiltin
čiau j. Muskeganą, iWhitball, 
Bahlvviną, Peacolcą, We-lsloną, 
l'onlaiuą, Seoltvillę, \(aisterį ir 
Ludingloną. Peakockas, tai 
seniausia* Dictuvių kolonija, bet 
nieko ypatinga ten nėra.

Žeme labai prasta. Gerą žemę 
ir pasiturinčių ūkininkų gali
ma užtikti apie Pentsvaterį 
pae palei Basę ežerą.

Labai gražioj lygumoj taip
jau guli ir Hari. Čia asai susi
radau lietuvį ūkininką ir “pasi-

I v . . . .bei užtai pirkęs jų neturės prie
žasties dejuoti bloga žeme ir lt.

Daug lietuvių atvažiuoja į 
Michigano valstiją jieškoties ti
kiu. — Pranas Stankęvičius.

LSS. 152 kuopa padėdama 
i Devinto Rajono, surengė <lve- 
• jas prakalbas balandžio 10 ir 

11 dd. Kalbėjo J. Jukelis, iš New 
Yorko. Kalbėjo apie einamo
sios valandos klausimus. Žmo
nių atsilankė gana daug, jų 
tarpe buvo ir vietinės 
kuopos narių’. Pastar 
ir stengėsi pasižymėti, 
vakarą jie dar tenkinosi davimų 

negudrių klausimų, į

liepiami lulo/s vožuios asalKis. 
Mat, “kam nors“ rūpėjo išar
dyti tų “bedievių prakalbas”...

kalu politika tiems, kurie jos 
dar nebuvo permalę.

Vietos lietuviai turėtų žiūrėti 
kad suvaldžius tuos šėlstančius 
klerikalų padaužas,

—Parapijonas.

NETEISINGAS UŽMETIMAS.

Naujienų n r. 86 tilpo kores
pondencija iš Waterbury, Conn. 
lokiu an'lgalviu: ‘‘Sulaikė nu

“Liet. Ukėsu Politiškas Kliubas 
pirmesniam savo susirinkime 
buvo nutaręs paaukoti 15 dole
rių Šukio ir J. Slilsono bylai. 
Bet dabar, kada kliubui paaiš
kėjo, jogei J. Stilsonas yra ini
ciatorius tų garsių besąžiningų 
lapelių, kuriuose šmeižiama 
Liet. Laisvės Fondas, tai L. U. 
P. Kliubas balandžio 4 dieną nu- | 
'tarė nesiųsti tą 15 dolerių, pa-; 
kol jis (Stilsonas) neatšauks tų

Nesuprantama, iš kur tas 
kliubas žino, kad iniciatorium 
tų lapelių buvo drg. Stilsonas, 
o ne kas kitas. ,, 1

Mes norime, kad organizaci-

Bet Lighthouse Wash- 
ing Powder taipgi turi daug abelho 
naminio naudojimo. Kur tik tyras 
skalbyklos muilas yra reikalingas, 

turi būt naudojamas Lighthou
se Washing Powder. Kadangi 
jis yra tyras muilas miltelių pa
vidale, ir sutaupys jums pinigus, 
kadangi jus visuomet galite var
toti tiek kiek reikia. Jis reika
lauja mažiau nuo jūsų aktualiu 
darbo.
Lengvai galima nusiplauti indus 
su Lighthouse Washing Powder 
juo greitai nuplaunama riebu
mai.
Tegul Lighthouse Washing Pow- 
der sumažina daug jūsų naminio 
darbo.

CHICAGO
i> .-niiKKiet. i i \ -

jos darydamos nutarimus ištir
tu dalyką būtent: ar ištikrųjų 
taip yra. Mes žemiau pasira
šiusieji užreiškiame, kad d. Stil-1 
sonas tuo laiku, kada buvo tie 
lapeliai sumanyti ir nutarti iš
leisti, buvo rytinėse, valstijose 
ir nieko apie juos nežinojo, pa
kol jų nepamatė. Mes paauko
si m po 50 dolerių Liet. Laisvės 
Fondan (kuriam mes esam 
priešingi), jeigu kas nelik Ava- 
terburieČių, bet ir chicagiečių 
prirody^, kad unic|iatoi|um tų 
lapelių buvo d. Stilsonas. Mes 
nekaltinam virš minėtą kliubąd 
gal jis taip buvo informuotas, 
bet tas, kuris taip informavo ( 
tai yra niekas daugiau, kaip be-: 
gėdis ir melagius. Jons Jur
gaitis, 7 W. 23 St., A. Audickas,

Dr. M T. STRIIOUS
LlrtuvlH

Gydytoja? Ir Chirurgą* 
1757 w. 47 8L Chirago, 111.

Ofiso Tel. Bnulevard 16i
Rez Te) Seeley 120

THE PEOPLES 
DISPENSARY

yra autieka, kuri yra įsteigta su
teikimui sergantiems žmončm.s 
irerrtsnio, daugiau užtiki no ir pas- 
kuflausics dienos medikalio pa
tarnavimo.

Mes turime pilną skyrių patentuotų vaistų ir naminių gyduolių.
Musą smulkmeniški daiktai, toiletiniai daiktai, kvepv lai yra 

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

somi vien tik registruotų aptiekorių.
SERGANTI ŽMONĖS

Jeigu jus sergate kokia chroniška, nervų arba sudėtine liga, • 
kuri reikalauja patarnavimo specialisto

PAMATYKITE MUS TUOJ AUS!
Musų gydytojų štabas yra specialistai ir turėjo didelį prity

rimų per daug metų medikalės praktikos. Jie vartoja vėliausias 
ir pačias moksliškiausias metodas gydymui chroniškų ir nervų 
li«U- ........................... ..... , . .. . . ...Jie daro visų phyziškų ir laboratorijos eg/.aimnavimą visokių 
atsitikimų. >

Jie buvo labai pasekmingi gydyme daugelio sunkių ligų. Atei
kite ir pasimatykite su jais tuojaus. Atidėliojimai yra pavojingi. 
OFISO VALANDOS: 10 rytą iki 12 vai. dieną. 4 iki 8 vai. vak. NE
DALIOMIS nuo 10 iki 2 vai. diena.
PATARIMAS VISAI DYKAI 7^^;
Jei jie jums negalės pagelbėti, jie jums taip ir pasakys.

PEOPLES THCATRE BLDG.
1616 W. 47th St., Arti Ashland Avc.

DIDEI KRAUTUVE ivairių..mi- 
ksinių bei sidabriniu daiktu, kaip 
tai deimantų, laikrodžiu, 
lt. Parsiduoda senoviška

žiedų ir 
kaina.



Y-.; ;• [ f Y ■ v y . y ' i -r ■ ■ ,Y';'’ ■'•Y;;'"■ e"'”'■ ""• y 1 jv

Sukata, Balasdžio 1!), 191!) “ N AŪJtENPSr Ch'kagO, t lt.
Į I ■■■ ■ ............. .1. ! ■ygyUBS!

i Chicago ir Apielinke

Lietuvių Rateliuose.
LMPS. III Rajono Velyknakth.

Chicagos sisuomcnč žino, kaip 
stropiai veikia vielos progresy
viosios moters. Jų Susivieniji
mo III Rajonas vos metai kaip 
įsisteigė, betgi j tą trumpą laiką 
sugebėjo nemaža šviesos įnešti į 
lietuvių darbininkų gyvenimą.

Šiandie vakare, Meldažio sve
tainėje, LMPS. III Rajonas ren
gia gražų vakarą, pažymėtiną 
kaipo naujos gadynės Velykų 
Naktį, Gyvais paveikslais bus 
atvaizdinta darbo žmonių pri
sikėlimas iš tų kapų, kuriuose 
jie ikišiol buvo palaidoti; prisi
kėlimas iš už kalėjimo sienų. 
Prie grabo žuvusiųjų kovotojų 
už išliuosavimą viso pasaulio 
proletariato bus deklamacijų 
pritaikytų kovotojų nuopel
nams. \ akare dalyvaus visos 
LMPS. III Rajono kuopos, kiek
viena su savu įdomiu progra
mų. Be to dar dainuos įvairus 
chorai ir solistai. Žodžiu, šis 
Velyknaklk savo turiningumu 
daug kuo skirsis nuo šiaip pra
mogų vakarų.

Dar viena svarbi žinia mote-Į 
rims. Greitu laiku III Rajonas! 
rengia didelį prakalbu maršrutą |

draugei Puišiulei, iš Bostono. 
Tam, žinoma, reikės išlaidų. Vi
suomenė, kuri parems progresis 
čių vakarą, parems jų švietimo 
darbų. — O. S.

BRIDGEPORT

Laisvamanių prakalbos.

Seredos vakare liet, laisvama
nių 12t-ą kuopa Mildos svetai
nėj surengė prakalbas. Kalbė
jo M. X. Mockus. Kalbos turi
nį čia neminėdiu: ebieagiečiai 
jau žino apie ką kalba Mockus. 
Trumpai ir storai — jisai “akė
jo" žinomuosius “Rymo agen
tus" ir “akėjo" be pasigailėji
mo.

Įdomus dalykas. Mockus to
lydžio darosi v-is populeresnis. 
Jo klausytojų skaičius kai-kur 
net paaugo. Taipibuvo ir sere
dos vakare. Neveizint to, kad 
jurginės gaspadorius, norėda
mas atitrauki parapijoms nuo 
“to bedievio prakalbų”, suren
gė savilišką “slunv’ą,” bet Mil
dos svetainė buvo kimštinai pri
sikimšusi senais ir jaunais. Dau
gelis dargi turėjo grįsti atgal, 
nes nebegalėjo įeiti.

Ir Mockus tuos visus senus ir 
jaunus pilnai patenkino, liovei-

Blogas virškini- 
nimas ir nešva

rus kraujas
Apsireiškia iš priežas
ties daugumos skaus
mų atsirandančių pra 
tižioje nuo sugadinto 
suvirškinimo. Suma
ningi žmonės žino, 
kad dauguma skaus
mų galima prašalinti.

zint to fakto, kad jisai kalbėjo 
“bedieviškai,’’ kuomet jie dir 

džiumoje yra geri parapijonįs.
Mockus moka užinteresuoti 

juos. Po prakalbos viename 
susirinkusiųjų burelyj išgirdau 
sekamą:

Tai tu man sakyk, kybą 
tas Mockus yra buvęs pačiame 
Ryme, kad jis tiek daug žino...

Durneli, tik pats matai, kad 
jis atbulu kalnierium. Juk jei
gu nebūtų buvęs kunigų škulėj, 
tai negalėtų jį vilkėti...

Tik kad jis perdaug peizo- 
ja...

- Ale, kad jis moka juokin
gai sudėti... O galų-gale, bala 
žino kieno čia teisybė! Mockus 
sako vienaip, o mūsiškis kitaip. 
O ir tegul sako! Mes — ar ne
galime pasiklausyti ir vieno ir 
antro? Juo daugiau, žmogus, 
girdi, tuo daugiau žinai...

Kitur vėl girdžiu:
Ot, kad taip dar vieną kar

tą jį užgirdus! Bala nemato, 
kad ir du kartu prisieitų eiti ve
lykinės...

Trečias:
Tai svieteli! Toks f Skal

bus žmogus, taip puikiai nupa
sakoja, — o kodėl jam nebūti 
tikru kunigu? Vienas visą Chi- 
Cagą galėtų valdyti. Svieteli, 
žmonės kaip vanduo plauktų pa
siklausyti jo slaunių pamoks
lu...

Bet Mockus lur lųit, should 
\vorry. Jis ir dabar gali pasa
kyti “slaunių pamokslų,” o pa
rapijoms taipjau gali “at
plauki” pasiklausytų.

v —Tututis.

Stambi auka Lavvrenco 
streikininkams.

..............--------- i---------------------- ------------------------- ............------ ---------------------------------- :------ .

Geriausi Lietuviški Rekordai

Žemiau.^ surašyti rekordai pa
tiks kiekvienam ir tikrai manysi 
te kada tusu namuose dainuoja 
p. M. Petrauskas, p-nai Bizaus
kai. p. S. Šimkus, Dr. Vincas Ku
dirka ir kiti žvmus artistai.

Kiekvienas rekordas graiina 
ant abieju pusiu, tv. dvi dainas. 
Kaina 85c vienas.

Mažiau kaip šeši rekordai ki
tur nesiunčiama.

Neužsitikčkit savo regėjimo plr- *, 
majam by Irokiam neprityrusiam į 
aptickoriui, auksoriui ar kėliau- j 
Jaučiam pardavėjui, nes jie su- į 
teiks jus akims tik daugiau blogo. • 

• Aš turiu 15 metų patyrimą ir f 
italių ištirt jusų akis ir pririnkti 
uins akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai uchus reikt- I 
lingi. mes tai jums pasakysima, i

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

1-ėios lubos, virš Platt’o apthkos 
Tėmykite i mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai ryto Ik i 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. |

jeigu savo laiku panaudos reikalingas priemones; lokiam apsi
reiškime pasirodo žinomi saldainiai PARTOLA, kurie išvalo 
kraują ir vidurius. Suvalgykite pirm gulsiant 3 saldainius ir 
persitikrinsite, kad jos veikia greitai ir tikrai. Ant ry|ojaus al- 
sikelsile nauju žmogumi.

K t vergo vakare Mildos sve
tainėj Jaunų Lietuvių Ameriko
je 'Tautiškas Kliubas surengė 
prakalbas. Kalbėjo Kukutis, Ge
ležėlė ir Stilsonas. Kukučio ne
girdėjau, nes pasivėlinau atei
ti. Girdėjau tik Geležėlę ir Slil-j 
šoną. Pirmasai kritikavo lede- 
ivišių (Amerikos Darbo Fede
raciją) uniją, kitaip jos vatlo-

Skrynutė PARTOLA kainuo

ja $I.IM), (i skrynutės už $5.00. 

Parlola gavo auksninius meda

lius 6-se Pasaulinėse Parodose. 

Kiekvienoje lietuvių šeimynoje 

turėtu rastis .skrynutė Partolos. € *

Graži ir tinkama dovana kiek 
vienam prisiuntusiam užsaky
mą ir pinigus sykiu su šiuo ap
garsinimu. Pinigus ir laiškus 
siuskite šiuo adresu:

APTEKA PARTOSA 
160 Second Avenue,

New York, N. Y., Dept. L. 1.
(196)

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką• 
Teatrą Krutamu Paveikslų pirmos klesos pade- ; 
jime. Neša apie $100.00 čysto pelno į savaitę. 
Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už I 
dyką. Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėti j 
gerą pelną. Atsišaukite

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

t

vus. Nurodinėjo kiek jiems ap
eina darbininkų gerovė ir tt. 
Kalba buvo gera. Antrasai, 
(Stilsonas), daugiau kalbėjo a- 
pie kitų srovių bei pakraipų 
žmones, būtent — klerikalus ir 
tai'liniukus. Nurodė kaip jie 
atsineša į streikuojančius darbi
ninkus. Stilsono kalba buvo 
rimta ir jis daug teisybės pasa
kė.

Vėliau rinkta aukos naudai 
streikuojančių, audėjų Lawrcn- 
ce. Nors žmonių buvo neper- 
daugiausia, tečiaus aukų surin
kta net šešiosdešimls penki do
leriai. Belo, JLA TK. andai iš 
savo iždo paaukavo 25 dolerius. 
Tuo budu kliubas sudarė’lygiai 
90 dolerių. Tai graži auka varg
stantiems musų draugams La\v- 
rence, ir garbė kliubiečiams.

Reikia pasakyti kad pasta
ruoju laiku kliubas atsistojo 
griešlai prieš tauto-klerų politi
ka. Vyriškai! Tatai, matyda
mi lokius puikius kliubo dar
bus, nė vienas darbininkas ne
padarys klaidos įstodamas į jį ir 
remdamas jo užmanymus.

Kliubas, ir narių skaičiumi ir 
linans'ais, stovi ^kuopuikiausia. 
Jo turtas, berods, siekia trijų- 
keturių tūstančių dol.

—J. B. Aglinskas.
Aš esmi speciali- 

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

Gali būt prašalintu ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. AŠ per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivai akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisiniai.
Pasitarimas nemokamas. '

W. M. LAWH0N, M. D.
(Prie! pačtą). Chicago, III.
——■  11 " ■■ i"

NUŠAUTA MERGINA—NESU
RANDA, KAS JI.

J 219 S. Dearbom St.

Daugiau kaip 2,000 žmonių 
aplankė Franko Redos lavoninę 
1003 W. Polk gt., kur guli nu
šauta jauna graži moteris ir nie
kas negalėjo pažinti, kas ji to
kia,

'lik vienas Idudininkas yj’a, 
kuris malė, kaip jų nušovė — 
Cluinncey Messiuo, sunkrovi- 

ninkas pn. 1020 W. Polk gt. Jis 
matė per savo sankrovos lan-

INDA1NAVO MIKAS PETRAUS
KAS TENORAS.

E 3348.—Suktinis. Valia, Valužė 
(iš Operos “šiemipiu- 

tė”).
E 3796—Bernužėli Nesvoliok. Ei

siu maniai pasakysiu.
E3349—Prirodino Seni Žmonės. 

Kur Tas šaltinėlis.
E 3623—Ilgu, ilgu man ant Svie

to. Mano Skarbas. Val
elis. —

E 3797—Jau kad Aš Augau, šia 
nedėlėlę.

E 3840—Ant Kaino Karklai siū
bavo, Šiij Naktelę per 
Naktelę.

E 3811—Atėjo Žiemelė. Vai. kad 
Aš Išjojau.

E 2356—Lietuva, Tėvynė musų, 
Tykiai Nemunėlis teka. 

E 2358—Darbininkų Marselietė.
Sukeikime kova.

E 2392—Sveiki Broliai Daininin
kai. Ko Liūdit Sveteliai.

E 2393—Saulelė Raudona, .lojau 
Dienų.

E 2391—l'ž šilingėlį, šių Nakeia- 
ly, (Dzūkiška daina).

ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIUTĖ, 
SOPRANO.

E 3625—-Miškas ūžia. Sudiev Lie
tuva.

E 3842—Sveika Marija, ir Avė 
Marija.

ĮDAINAVO marė ir jonas 
ČIŽAUSKA1.

E 3190—Trįs berneliai, Vakarinė 
daina.

E 3214—Skambančios Stygos. Tu 
mano motinėle,

E 3191—Ant marių krantelio, Sau
lelė tekėjo.

E 3245—Gimtinė šalis. Sunku gy
venti.

E .3192—G i ėdu dainelė, Gegužinės 
daina.

ĮDAINAVO ST. ŠIMKAUS 
CHORAS.

E 3905—Ant Tėvelio Dvaro, ir 
Nesigraudink, Mergele.

E 3906—Bijūnėli Žalias ir Važia
vau Dienų.

ĮDAINAVO A. KVEDARAS, 
BARITONAS.

•E 2243—Pamylėjau vakar (Liau
dies daina). Draugė. 
Polka-mazurka.

E 2221 Mano laivas, daina. J svei
katą, maršas, Orkestrą.

ARMONIKA SOLO IR DUETAI.
E 2651—Vilniaus maršas. Audra, 

mazurka.
E 2652—Raseinių polka. Kazokas, 

valeas.
E 331H—Slumhriškiu polka, 2 Ju

rgiuko kazokas.

GRAMAFONV KAINOS NUO 
$10.00 iki $250.00

- - - - - ----
E 3316—Polka nuo Rudos. Maž- 

rusiška polka.
E2580—šalies grožybė, Valeas, 

Žuvininkų Valeas.
E 2581—Gražioji polka, Pavasa

rio rytas, polka.
E 2582—Kalnų augštumas, vai 

eas. Kariškas maršas.
E 2706—Žemaičių polka. Gudri 

mazurka.
E 2397—Klumpakojis. Kokiet- 

ka, polka.
E 3798—Kur vėjai pučia. Esu ga

rbingas vyras.
E 2705—Visur linksmas, šok i ra-

E 4021—Victoria, Mazurka ir Va
iras. Lilibio. Įgrajino 
klarnetų Benas.

E 2360—Varpelis-Valeas ir Ma
no mielas, Polka. Dr. 
V. Kudirka*

E 3940—Himnas. Laisvos Rusijos. 
MONOLOGAI.

E 1099—.Jaunystės atsiminimas 
ir Referatas apie nosis. 

E 1218—Velnias ne Boba, 2 da
lis.

E 1170—Kur Bakūžė Sudūmota 
ir Baltrus su Antanu.

E 1249—Mano Palvis įr. Antanas.
E 2312—Siuvėja ir pc\ Dvigalviu 

Ereliu, maršas.
E 2313—Ant Vienos Galvos ir 

Žuvų maršas.

s—wi r i > i ę

| 0i. A. R. Blomenthal \

" AKIŲ SPECIALISTAS J
Akis Egsaminuoja Dykai

Gyvenimas yra į 
taščias, kada pra 1 
nyksta regėjimą. J 

Mes varteliam n 
pagerintą Oph- | 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- Į 
kreipiama i vai- įj

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
<649 S. Aahland av. k n m p. 47 įg 

Telepbone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Kataliogas Knygų, Rekordų, Gramofonų, Auksinių. daiktų visiems ant pareikalavimo pasiunčiamo-dy
kai, visokius tavoms prisiunčiame į kitus miestus, už prišiuntimą nieko nerokuojame.

JUOZAPAS F. BUDRIK '
3343 So. Halsted Street, Chicago, 1’1.
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gą, kaip apie pusiau dešimtą va- j Z 
landą nakties užvakar mergina , 
ir jaunas vyras beeidami gatve 
gražiai be jokio piktumo savo
tarpe atėjo ties kerte Polk ir 
Miller gi.; vyras bandęs mergi
ną įsitraukti tarpduren, kur 
šviesos nebuvo, bei ji ištruko iš 
jo ir pabėgo kiton pusėn gatvės. 
'Tąsyk vyras priėjo prie jos ap
kabino ją kairiąja ranka ir de
šine išsitraukė revolverį pridė-
jo jį jai prie smilkinio ir šovė; 
po lo suvarė du .šūviu jai į 
sprandą ir loji sudribo. Vyras, 
paleidęs ja, nubėgo sau.

CHICAGOS PONIOS NEGAU
NA TARNAIČIŲ.

Apie 2000 namų šiaurinėj pa- 
ėžerio dalyj, kurie negauna tar
naičių. šeimininkės suliktų iš- 

• pildyti visokius tarnaičių rcika- 
' lavintus, net ir panelėmiš jas 

vadinti, by lik jos rastųsi. Ne
laimė, vienok, jos nesiranda.

Mūšių pertrauka ir kareivių 
sugrįžimas namon neikiek nepa
gerino šeimininkių dalykų slo-■ 
vio. Merginos, kurios dirbo ka- 

rėš daiktų dirbtuvėse, dabar 
dirba kitose dirbtuvėse, arba I _ j

turi darbus garažuose šveisda
mas automobilius, maliavoda- 
mos Irokus, arba clevatoruose. 
Joms geriaus patinka dirbti nuo 
valandų, atidirbti savo ir turėti 
liuosą laiką.

Vakarai.
Šiandie, bal. 19, 8 vai. vak., 

bus LMPS. III Rajono koncer-
ta'š Meldažio svetainėj. Bus ir 
gyvų paveikslų, vaizdinančių 
“prisikėlimą gyvųjų.’’ Reteny
bė (’hieagoj.

........— ' ' —

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

47th ir AshFand Avė., Chicago,;I11. ’ ~ 4 *

armolirčFliiiliirūvėS5 ;
.Armour and ('o. dirbtuvės, 

»kaip skelbia jo paries išleistas 
pranešimas, rūpinasi savo sve-J 
limšalius darbininkus supažin-! 
dinli su Amerikos {idealais ir, 

pagelbėti patapti jiems piliečiais. 
Daugelis darbininkų jau išreiš
kę norą patapti piliečiais, nors 
nedaroma skirtumų tarp jokių 
tautybių.

Laike karės 5,200 kompanijos 
| darbininkai įstojo kariuomenėn 
ir daugelis jų buvo karės lauke. 
Taipgi darbininkai užpirkę daug 
Laisvės bondsų. Toks svetimša
lių palrotizmas labali pagelbėjęs 

konlpanijai aprūpinti maistu 
savo ir talkininkų armijas irba 
dalijančius užjūrių žmones.

PAVASARIS ČIA PAT
“Pavasaris čia pat su lapais 

ir žole.” Kaip Lordas Tennyson 
sako vienoje savo poemoje. Bet 
pirmutinė savaitė šilo gražaus 
laikotarpio visuomet yra po i- 
lekine žiemos kuri niekaip ne
nori atsiskirt nuo savo viešpata
vimo. Ir jus galite praleisti šias 
pragaištingas savaites be jokio 
pavojaus, lik tada, kada jusų 
kūnas geli'žinhi apvalkalu ap
dengtas nuo ligų. Del šitos prie-
žasties Triner’s American Elix- 
ir of Biller Wine. yra geriausias 
vaistas, pastato jūsų vidurius i

j gerą stovį ir užlaiko švarius.
Nedėlioj, bal. 20, 7:30 vai. va- GeBsli tvirtinti ir paskatinu a- 

kare, Chicagos Lietuvių Vyrų P^'blą- 
choras rengia Velykų vakarą. gausite pas savo aptieko- 
Choro lošėjai-mylėlojai vaidins | r*lls- ^(‘l tvirtai laikykis reikala-
vieno veiksnio komediją “Dai
na be galo.” Bus ir dainų.”

Nedėlioj, bal. 20, Roselande, 
K. of P. svetainėj, 11037 Michi- 
M’an Avė.. LS»S». VIII Rajonas tai
so koncertų “Žlarijos naudai. ” 

Dalyvauja keletas chorų, tarp 
jų du svetimtaučių.

j vinių Elixir of Biller Wine. Jei
gu tave kankina neuralgijos ska 
usniai strėnų, ar pasisukimo ir 
H. Bandyk 'Triner’s Lininienl, 
kuris yra pajiegos prirengėjas, 

■vi>4oss.<- aplit-kosc. aiT>a .Jonepli 
Triner Co. 1333-1312 So. Ash
land Avė., Chicago, III.

(Apgarsinimas)

DR. M. HERZMAN 5

I
 I Š R V 5 ! J O S

< Gera’ lietuviams žinomas per i G me- j 
tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą" 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy- į 
j V., moterų ir vaikų, pastai naujam.tas J 1 metodas X-Ray ir kitokius elektros pria.
taiaus.

Ofisas Labaratorija: 1025 W 13tb J 
St. netoli Fisk St. j

VALANDOS: Nuo iC- 12 pietų >7 <
6--8 Vikarais. Telephcnr ..nal 3.Iv ;
GYVENIMAS; ■ '.V.; S. <U..ied Street 

VALANDUb; C—> • : tiktai

MOUNT CLEMENS
CHICAGO J E

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

namus

GYDYTOJA
Reumatizmas

nervų ligos, pilvo, inkstų 
ir chroniškos ir kraujo li
gos gydoma musų Massage 
Institute .su kiekvienu nauju 
elektros varloimu ir medika- 
lių išradimu po gydytojų prie
žiūra. Pašaukite mus ir mes 
duosime jums ligonių vardus, 
kūrins mes pasekmingai išgy
dyme.

Mes imame gydymui 
ligonius į namus.
1234 Independence Boulevard.

'Tol. Lavvndale 839.

AKIU
EXPEflTAS 

' • u
Kreivos Akys 
Atitaisomos

vienu atsilankymu. Be chlorofor- 
mos. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

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

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

Silpnos ..................................... AKYS
Skaudamos ............................. AKYS
Raudonos ................................. AKYS
Kreivos ..................................... AKYS

kurčios ................................. AUSYS
Tekančios .............................. <AUSYS
Ūžiančios ............................. AUSYS
Užkimštos ............................. AUSYS
Skaudanti .............................  NOSIS
Tekanti ................................... NOSIS
Kreiva ................................... NOSIS
Užsikimšusi .......................... NOSIS
Skaudanti .......................... GERKLĖ
Silpna ................................. GERKLĖ
Calarrhal .......................... GERKLĖ
Užtinusi ...................................... GEHKl.fi

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

VulandoBJ 9—7. NętfėliomiB 10—12.

Telephone Tnrds 5032

Dr. Sltijiifeki
3108 L. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki lt ryto 
ir dvi. iki 8 vakare

■ariMSMII"1 IW TlflMMMIl'WI1Tmi»S.>xr.T'V >

DU. G. MJLASER
Praktikuoji® / metai 
Gyvenimus Ir Ofisas 

• S Morgan St.. kerti II 
Chicago, III.

SPECIAIJSTAS 
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS’

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

dėliomis nuo 9—2 popiet
Telepbone Yards M7

... ............................. . . Wlll IliaaMMg.VItMttg.;

r*std 911 S. Aahlaad Rlvd Chtcaga 
T»l»phe»« Hsymarkat 9*44 

DR. A. A. ROTH
MURAfi GYDYTOJAS ir CHIKUFG*- 

<v«ct«liatar Moterišką. vyr1ik<, 
Vaiką ir visą rhroaUką liją 

oru*., 8M4 R. HalatM St, Ofear
' OrAMma- '» u -v.-. a »

7 Ntd4H/»n>b 14

'*VUK«nMMKiaiMBW
Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
I Priėmimo valandos nuo 8 Iki lt 

|š ryto ir nuo 7 iki 9 vai. rak 
3325 So. Halsted St., Chicago.

9 mMKMBT

kĮW9—w>wi ms—nesat |

Dr. Leo Awotin <
’ o,Gydytoju, Chirurgu Akašarte t 

1920 So. Halsted 8L, Chicaga, į 
Kalba lietuviškai, latviškai ir u 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
kar*. TeL Canal 4367, , ;

T«l. Yards 3654 AKIJGERKA

Baidus Akušerijos Ke»- 
pAgljll Ilgai praktlka- 
Puai Pennsy jvanljos 
’ioaplt»Iė»« Jr Phila- į 
lelphijoj Paaekmln- ’ 
r«i patarnauja prie 
titadymo. Dunda rodą i

3UJ So. Ralate*] Štr. j 
aatrą laką)

_________

GEHKl.fi


C h T C a g o. fl'R Subata, Balandžio 19, J 919

Pranešimai
Liet. Teet. Dr-jos šv. Martyno

Birutės Kalno Draugijos įnėuc 
sinis susirinkimas Įvyks nedėlioj I 
Imi. 20, 1 vai. po pietų, P. \Vood- 
mano svrL. 3251 So. Linu* pi.'

REIKLI DARBININKŲ
•**■ r , i ■

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

OI SON RUG CO..

RANDAI NAMALžEMe NAMAl-žEMĖ

Ik rlaininis susirinkimas rytoj Visi draugijos nariai privalo al- 15118 XV. Monroe SI., Chicago.

nejvyks, dėki Velykų šventės, 
susirinkimas ^atsibus balandžio 
27 d. Visi alsilankykil, nes yra 
daug svarbių dalykų apsvarsty
mui.

A. J. Kasparas, Rast.

vykti. uis yra daug svarbių rei
kalų tarimui. Atsiveski te ir nau
jų narių. Valdyba.

ASMENĮ i ieško hm a i

E. Chicago, Ind. LSS. 201 k p. 
E\tra susirinkimas bus ularnid- 
ke, 22 <1. balandžio, 7 vai. vak. : 
K. (iriks o svet., 150 ir kamp. 
Northcote Avė. Draugai atsi
lankyki I, nes yra daug svarbių 
nukalu. —A. Kazlauskas.

-------- (
Lietuviu Socialistų Apšvietus . • IKliubo dvimėnesinio biznio su

sirinkimas Įvyks nedėlioj, bal. 
20. Stanford Parko svetainėje 
prie 1 I pi. ir Union gatvės. Visi 
nariai privalo atsilankyti lygiai i 
kaip 10 vai. iš ryto. Valdyba.l

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
generališka repe ticija Įvyks ne- j 
delio.j bal. 20 d., Mildos svet. 11 
vai. iš ryto. Malonėkite atvykti i 
laiku. — Valdyba.*

PA III ŠK M savo draugo Juozapo 
Buivido, Vilniaus guh., .Švenčiumi 
pųv., sodžiaus Borov.ijų. apie 23 me
tu amžiaus. Pats atsišauki** arba 
kas jį žino malonėkite pranešti šio i 
adresu:
M. Paškonis arba Kaz. Padolskis 

1131 SO. Ilermitage avė., Chicago, 
III.

PA IIEŠKAU Antano ši nio, paei
na iš Kauno gu., Vilkmergės pav., 
'nykščiu niirnn.. Kiškeliu so<lž.iaus. 
Gyveno N<*w Yorko. Atsišaukite 

Jonas Karvelis.
318 XX’. 53rd si., Chirago, III.

pA.IH'.šKAI’ \nl. Šinkūno, du me
lui atgal gyveno ('hieagoj. .lis pa*s 

kas jį žinote malonėkite praneš
ti.

KASTANTAS PARULSKIS
5306 — 32nd SI. Onuihit. Neit.

P MII .ŠKAC M iko arba Jono I e- 
sau ko, kuris turi larnri F.*»gle lii- 
ver XVis. Kas jį žinote meldžiu pra
nešti.

Godlcski
122 So. Michigan Avė Room 908.

Tel. \Vabasb 1507.

Cicero.— Suimtoj, balandžio 
19, bus rinkimas mokyklų atsto
vi' (Scliool Board). Piliečiai, 
neužmirškite savo balsų paduo-. 
ti už šiuos draugus, ant socialis-

P \.l I K.šKA C nmluolio Dotninin- 
’*o Sidabro, iš Bekieėiu sodos, Vi k- 
šniu rarap., Siaubų pav. Kauno g. 
Jo naties ar kas jį žino meldžiu at
sišaukti.

\UGUST SH.VFB 
post Office AVinchester, XVI.s.

PA.I IEŠKAU K. S. Seniau gvveno 
(’hirpL’oje. Malonėk'le a’rašyt* Pu
ški) arba pats atvažiuokit.*. Mano 
adresas

Miss M. čekaitė, 
3(>“0 So. Union avė., Chicag i. III.

tų tikielo. krank Zuska. kandi
datas ant prezidento ir I trustee 
Erank Vaelavek, Rudolpb Gerta, 
Anlon Knistoft ir Ona Eltcr- 
man. Tai yra draugai nominuo
ti vielos Socialistų Partijos.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKAI INGI 2 kambariai dėl | 

jaunos poros prie švariu ir blaiviu Į 
žmonių, ir kad tm’ii maudynė ir c- 
l'klros šviesa. Kis tokius kamba
rius turite malonėkite atsišaukti

('. .1. Martin.
1117 Grand Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS kriauėius dėl mo
teriškų kimių ir skirtų, Mokam 
i i.<> 1" iki lille. į valandų. Kas nori 
gali dilbti nuo sinkų.

Clias. Avvgailis,
.31311 Ilarrison st., Ch’.c.Uo

Iii IKAI INGA gabią vyru pasi l.i- 
rbuali vakarais ir neik lininis.* Gul 
užtliihli $50 ii* daugiau aid s'iv.i- 
L'.s. Rašyk laiškų tuojaus 17'19 So. 
ilalsled si., i ožy modamas No. 8.

REIKIA 2 geru baiT*mlrrių ir 
vieno porterio. Užmokestis gera. 
Gera viela geriem žmonėms. Atsi
šaukite

John HryneieyvicZ, 
1217 So. Ashlami avė., Chicago, III.

Tel. Blvd. 7710

PA.IIEŠKAU mažo šloriuko dėl 
kriaučių biznio su kambariais už
pakalyje dėl vieno vaikino. Kas 
mile oru neškite greitai laišku pa 

žy mėdami aid lai*’l.o No. Ii) 
Naujienos.

1739 So. Ilalsled si.. Chicago, III.

ANT BI’NDOS garailžius dėl tri
jų automobilių,* rrmenlo padlaga, c- 

I leklros šviesa ir vanduo, ant irn- 
l'iu lubų didr’is pasjdčjimas; kum 
| lok ta reikalinga kreipkitės adresu:

V. B.,
3127 Lowr Avė. Pirmos lubos

A (TTOMOIHI4AI
PARDAVIMUI 5 sėdynių aulomo 

bilius. Viskas gerame padėjime. 
Matyli galima nuo Ii vai. vakare. 
3115 \Vallace si., Chicago

PAItDAVf.Ml I automobilius, sė
dynių, “sėli slarler", elektros švie
sos. “Storam* ballery.”. Parduosiu už 
•s275.(IO arba mainysiu j b’ord-car. 
Galima matyti \ž.uko garage, 33-ėia 
ir \uburn avė. 

NAMALŽEMĖ
DIDELIS BARGENAS

PARSIDUODA 130 akrų puikios 
žemes XViscoiisino valstijoje; 30 ak
ių dirbamos, o kili girios. Norinti 
pirkti ūkę pasiskubinkite ir nepra
leiskite šios progos. Del platesnių 
žinių kreipkitės laišku arba y pa- 
(iškai šiuo antrašu:

l.IJ A S. VARIAI.
2115 So. \X’eslern Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDCODC Imėcrnę ir grosernę 

labai geroj vietoj. Biznis eina labai 
gerai. I diena targavojama mažiau
sia už. $100.00. Subalomis $200.90 ir 
daugiau. Biznis easli — knygučių 
nėra. Priežastis pardavimo liga. 

Meldžiu atsišaukti greitai, bus par
duota už pirmų teisingų pasiulijimų. 
25li \Vest 51st St., Chicago.

Tel Boulevard 4114.

PARSIDCOD \ labai pigiai .veži
mas, “bogė”, “brička* 3 setai pakin
kiu exlra vienumai ir II. Atsišaukite 
pažymėdami No (i 1739 So. Ilalsled 
SI. Chicago, III.

P\!‘1).\VIMCI gr'.s'*rr;č s» namu. 
Gera vieta lietuviui.

I’. Proctiaska, 
969 y‘’e t 201h st., i lucago

30 pėdų lotai prie ais Margurtjc 
Parkų, prie oal lietuviško klioto- 

aus ir 71 st. Viena gražiausių vie- 
’ tų ant South Side.

Turiu daug namų ir blingalosvs ant 
pardavimo pigiai. Matykite mus 
pirm negu pirksite.

Masulis and O Reilly
N. XV. Corner 63rd si., ir Kedzie

BARGENAI
, I’AIISIDUODAI
! 2928 XV. Itllli PI. naujas marinis

! Į.agyvenjnų po 5 ruimus, namas, 
.11 visomis vy gudomis, ant lengvų

1 .mokėjimų už ..................... $6,300
10510 Edbrook Avė. 2 pagyvenimų 

puikus beismenlas už .... $3,650 
10113 So. State SI., Naujas 2 pa

gyvenimų po 5 ruimus .... $3,675 
10510 Edbrookc avė., 2 pagy veni

mų, po 5 ruimus ................. $3,675
3812 So. I’arnell avė., 3 pagyveni

mų po 5 ruimus, puikus namas 
už .......................................... $3,600

12511 Su. XV;dla(*e st. Namas su 
puikiu arti akro daržu, viena karvė, 
daug vištų ir visos tulšis, už $3,150

3009 XV. 53rd st. Naujas mūrinis 
namas ant 2 tolų, už .......... $5,400

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

VI28 — 1311> Avė., Gary, Ind., 2
pagyvenimu namas už .... $2,25(1

134 So. 12111 Avė. May wood, ant 2 
lotų, puikus namas už .......... $2,550

Meldžiu apžiurėti namų iš lauko, 
het meldžiu neiti į vidų; kaip kada 
rendauni ūkai lankiai atlankomi 
per Inirgenų medžiotojus nesinorė
dami Imli perdaug Irubeliuojaini 
siekia ož šluotos ir už tokių nelai
mę aš nebusiu atsakantis. Jeigu 
namas iš lauko patiks lada su ma
nim susitarę galėsime išžiūrėti vi
dų, kada aš sykiu Imsiu.

Puikus automobilius parsiduoda 
už cnsh arlia ant išmainymo ant lo
to.

I ARMOS
10 akrų farma ari i ( l.icagos, ge

ra žemė, gražus 5 lindi ūkai $2,250 
72 akrai viena my lia nuo miesto 

XX’isconsin, su Imd.'nkais .... $3,150
10 akrų Michigan, arti mokyklos 

ir miesto, su Imdinkais .... $1,600 
115 akrų farma, puikus btidinkai 

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

Chas. Z. Urnick,
Ruoni 1328 220 So. State si.

Chicago, III.

1>.\HSJI)UOI>A:
4207 So. Ciipibell, (J-6, visi page 

tinimai, geros išlygos $1109.
I9 ’9 \'r. 35lh si., 6-6, 50 pėdu lo

tas $7200.
3632 Donore si., I ruimai, $1700.
3946 S. XX'eslern avė., Ii ruimai, 

visi pagerinimai $1700.
!’,,95 Archer Avė., I I, mūrinis, 

$3700. j
4135 So. Campbell avė., naujas, I- 

•I. elektra, vanos ir II. $5300.
11338 So. Seeley Avė., 6-6, Rimi

nis *2200.
4521 So. Sasvyci* Avi*., nutrinis, 5- 

5, 30 pėdų lotas, išlygos $6200.
1938 XX’. 35lh SI., 5-6, mūrinis, va

nos, gesas, ir II., išmokėta $1200.
McDonnelI,

2630 XV. 38!h Street., Chicago, III.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraklorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain pulpas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blokines lubas 

vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius dailius.

Dailius užimu visose dalyse Chi- 
eagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantijų. Kam lokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITUI JANI AN RED 
ROOF1NG CO, 

and Shell Metai \Vorks
2106 XV, 24th M lel Camd I81P

MOKYKLOS

Chicagos Liet. Vyrų Choras ( 
rengia puikų Velykų vakarų. 

Stato scenoj, “Daina be Gal:)”. 
Veikalas puikus ir juokingas, 

.lis Įvyks Mi ldažio svet. Meldžia 
visus atsilankyti.' C. L. V. ('.

Brighton Park. — Keistučio 
Pašt'lp. Kilubo mėnesinis susi
rinkimas Įvyks nedėlioj bal. 2(1, 
1 vai. po Įlietų, Liberty svetai
nėj. 3925 So. Kedzie avė. kanų). 
39 PI. Draugai ir draugės malo
nėkite būti laiku ir atsiveskite

PA.IH'.šKAI’ kambario Brighton 
Park prie lietuviu. Katrie turite 
kambarį me'džui tuojaus man pra- 
P'*š'i per Naujienas, nes man yra 
labai reikalingas, kadangi aš turiu 
i i ma ir lavinuos dainuoti. Kurie 
sut’iikate meldžiu tuojaus man pra
nešti a.ba laišku per Naujienas.

K. Jurijonas.
3312 So. l’nion avė., Chicago, III.

PA.I IEŠKAU švaraus kambario 
vienam vaikinui \Vesl Side a'uelin-' 
kėje arba apie 18 gatve. Gerai butų 
kad šeimininkė gamintu narni • \a< 
gyli arba be valgio. Kas turite tokį 
kambarį praneškite greitai j Nau
jienų ofisų, 1739 So. Ilalsled. SI., 

lA. XVm.

PABSIDCODA bučernė ir gro- 
<ernė geroj vieloj: per daugel metų 
b'.nis išdirbtas: bite kas galės nu
pirkti už teisingų pasiūlymų. Prie
žastis pardavimo — turiu kitų biz
ni.

.1. Crncšius, 
3135 So. \Vallaie st.. < hieago, III.

PABSIDCODA šiaučiaus biznis su 
': om mašinom vėliausios mados. 
Biznis gera ir geroj apielinkėj ir 
per ilga buka išdirbta. Jeigu kas 
m»rėlų pirkti ir namu kartu, mum s 
yra su vanomis, šiltas vanduo ir 
ant dvieju pagyvenimų. Su mažu 
k; l'italu galima nupirkti.

Msišaukite
730 \V. (>2 Street. Tel. Normai 3501

liauju narių. — J. Gustaitis ĮIEŠKO DARBO R Ak ANDAI

ENTRA BARGENAS.
PARSIDUODA medinis namas 

Randasi ant Bridgeporto. Parsiduo
da labai pigiai. Namas yra labai ge
rame stovyje po 7—6 kambarius su 
maudynėmis ir su šiltu ir šaltu van
deniu. Rciidos neša • mėnesį $32. 

I Kaina $2.600.00. Parsiduoda ant ten 
gvų išmokėjimu

Cl l’MANŠ MIKUTAITIS 
903 XV. 33rl St.. Chicago.

Valandos nuo 6 iki 9 vakare.

Rosdand.— L. D. K. Draugi
jos Vytauto N<2 Teatras, kon
certas ir balius įvyks Velykų 
vakare bal. 20, Br. Strumilų sve
tainėje 158 E. 107tb St. Visi na
riai būtinai atsilankykite

— Komitetas.

Bucine \Vis. — L. L. F. 8-ta 
kp. rengia prakalbas ir balių;

bal. 19 d. Draugai, kurie priklau
sote prie šios kuopos malonėki-; 
te ateiti, ir daugiau narių atd-į 
veskite. Kalbėtojas bus iš C.liica- J

PASILICOSAVES iš kariuomenės 
noriu gauti vieta už barherį. Kam 
yra reikalingas barberis atsišaukite 
tuojaus j Naujienų ofisų pažymėda
mi No. II.

REIKIA DARBININKU

PADIDINK A LGĄ.
KEIKAI.INGA kvietus vyri), ku- 

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažjslamų, visi galės pa
dvigubint savo algų nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAND & INVEST. CO. 
3301 So. Ilalsled St., Chicago. III.

EXTRA BARGENAS.
$200 (hibultų springsų Phonogra- 

fas, grajina visokius rekordus, par
duosi') už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. T:,*pgi vėliausio' 
mados rakandus 5 kambariams 

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

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

gos, d. Ai. Mnrgeris. Po praknl-l 
bu šokiai iki 1 vai. nakties.

Irganizatorius A. C.

Racine, Wi». — L. B. Draugi-.
H*

jos svarbus mėnesinis susirinki
mas Įvyks nedėlioj, balandžio 
20, \Vintcrs Halei. Pradžia ly-Į 
gini 2 vai. po pietų. Visi draugi- j 
jos nariai, būtinai privalote at
silankyti, kadangi pripuola dr- 
jos šešių metų sukaktuvės. 'I'ie. 
kur per šešis melus nė karto ne
buvo suspenduoti, gaus po auk
so žiet’ų. - Rašt. A. C.

LSJL. 3 kp. susirinkimas į- 
vvks subatoj, bal. 19 d., 8 vai.! 
vakare, Settlement svetainėje, i 
1630 Gross Avė. Draugai, visi , 
privalote atsilankyti ir atsives- * Iti naujų narių. Sekr.P. Urbutis

Draugai, kurie ėmėte par-t 
duoti tikietų LSS. VIII Rajono 
koncertui, įvyksiančiam nedėtioj 
bal. 20, K. of P. svet., malonėkit1 
neparduotus tikietus sugrąžinti 
man ne vėliau kai]) nedalioj. 

LSS. VIII Rajono konferencijoj. 
Kitaip aš neturėsiu tikietų par
davimui svetainėje.

—J. J. Bimbo, org.

REIKALINGA šeimvninkė prie 
mažos šeimynos. Mergina arba na 
š’ė b“ vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsifaukit" greitai j 

OREMVS CHEMICAL
LABOBATORY

1718 So. Ilalsled St.. Chicago, III

REIKIA Darbininkų prie cukri
nių burokų. Vedusių arba pavieiių 
ypatų. Augščtausia mokestis moka
ma Mi *bif»an. D'kai namas rendai, 
d kai kelionė. Pasimatvkile su mu
sų avenjais Chicavoje šiose vietose. 
* ;>s Al. WeDer’s name, 1642 Orcliardd 
S’, bile dienų nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas J. M Lopez 1721 W Ilarrison 
St., bile dienų nuo š iĄ to iki 9 vak. 
Chas. Kassay’s ofise, 9328 Cottage 
Gi avė Avė., bile dieno nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andrew Mikek, 1111 XV 
18th St., bile dienų nuo 8 ryto ik' 
8 vakare. Pekete ir Sons ofise, 1957 
W. Grand Avė, Nedčliomis nuo 9 
iki II ryto,

MICillGAN SUGAR Co.
Saginnv, Mieli

Kriaučių Domai.
REIKIA tuojaus dėl naujos šapos, 

užmiestyje, vyrų, prityrusiu maši
nų operuotoji], siuvėju ir off pres 
šerių, II vai. j savaitė. Mdkama 
augščiausia mokestis. Pigus pragy
venimas. Užmokės kelionę. Užtik
rinta 52 savaitės darbo į metus. At
sišaukite i

Paul P. Pilkis.
729 \Vest 18th st. Klauskite Mr. 
Sz Inkis.

REIKALINGA nevedusi moteris 
prie stubos darbo nuo 25 iki 30 me
tų amžiaus; turi kalbėti nors kiek 
angliškai $8.00 savaitei, ruimas ir 
valgis. Atsišaukite

A. Spolerlch, 
4167 S. llalsted st., Chioago, III.

TIKTAI ši MP.NESI
Už $55 nupirksi puiku tikros skil

ios seklyčios setą, vartotų tiktai 30 
dienu, verias -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setu vėliausios stailčs. 
Tiiugi pianas ir fonografas. PRI
SIUNČIAMI* UŽ DYKA. Priimsime 
I ibertv Ponds.

VVEST’ RS STOBAGF. CO.
2810 XV. Ilarrison st.

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

PARDUODU rakandus. Galite 
rasti namie 7 vai. ryto iki 7 vai. Va- 
k •*'*.
912 XVest 19 st. Chicago, III.

PARSI Dl’ODA forničiai l-riems 
kambariams labai pigiai, mažai ne
šioti. Jeigu kas norite, galite atsi- 
ša”kli po numeriu
3'8 XV. 53rd st. Raktas ant 2 lubų

PARSIDUODA I ruimų rakandai 
ingiai,

XV, BUTKUS
2.e06 So Union Avė, ("hieago, III,

STOCK^AI—šeROS.
MES PčBKAMč I ibertv bondsus, 

mokame augščjausių mokestj. Ga
lima oii’iai gauti gražini.
M\I’M*N LANE JEXVEI.RY CO..

1146 Milvvaukee avė., Chirago

SAUGI VIETA PINIGAMS

Mes turime dalį š^ru ant parda- 
* imu. k”i ;<,* moka 20 nuoš. ant me
lu ka?S\Lmene* jus ir Šeru verčia 
"uolai)l į1 > •mg‘ l'n. Mes Gkr.ii pei- 
matoiyt. kad tamsta "irkrlams gi*i' • 
t*«i d >lj l'i. šėru sudvRmbinsi ravo 
pinigus metų laike. Del platemių 
žinių rašykite lietuviškai.

X. J. Franckieyvicz,
E. II. Clark and (to.

105 So. LaSnllc st., Chirago, UI.

MES 'TURIME
Visokių praperčių, visada galėsite 
auti pas mus tų, ko Tamstos jie.š- 

kote, meldžiame ateiti, o mes paro- 
dy sime.

Sekančios praperlės dėl netikėtų 
priežasčių parsiduoda labai pigiai.

PARSIDUODĄ 2-Jų pagyvenimų 
namas ant muro fundamento, su ge
rais įtaisymais viduryj, raudos ne
šu 11 procentų. Parsiduos už 
$i|900, tik $200 Įmokėti, o likusius 
raudos išmokės.

PARSIDUODA 2-jų augštu min
ias nii'dinis namas po 6 kambarius 
ir užpakalyj namelis I kambarių, 
su visais gerais įtaisymais ir mau
dyklėmis, taipgi ant cemento beis- 
menlų. Raudos neša $10 j mėnesį. 
Pursiluos už $3609. Randasi Cice
ro ant 49-fos ir 15-tos.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas po I kambarius, visas 
geram padėjime. Randso neša $10 
i mčne'Į. Prekė -3800 ant lengvų 
išmokėjimų. Randasi ant Bridge- 
por'o tarp lietuvių.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų pui
kus mūrinis namas ką tik pabaig
tas budavoti, bus parduotas $1000 
pi'.'iau negu kaštavo pabudavoli, vis
kas su aug.Štos klesos įtaisymais, 

| kad gal ir milionierius gvventi; lo
tas 30x125, Ramios neša 10 procen
tą. Parsiduos su $800 įmokėjimu, o 
ki»us iš randų išmokėsite. Randasi 
Brivhton Parke tarp lietuviu.

I itierly Land & Investment Co.. 
’>3t)t S-', llalsted Street, ('hieago, III.

LOTAS Už PU^E PREKES
PARSIDUODA k;>ųipinis lotas pus

dykiai, vertas $1500, kas pirks lai- 
k** 5-kiu dienu, tai galės gauti už 
$<8110, ant lengvu išnmkėjunu, didu
mo yri 110x130 pėdu. Greitai pa
liudykite. nes yra proga padvigu- 
•in*' i'inigus.

GERA l’ARMA IŠMAINYMUI 
80 akerių farma parsiduoda arba 

imcnvsinie ant namo' ar loto. Ran
da* i Wis(*onsino valstijoj labai gra
žioj vietoj, prie leikos ir beveik 
pusė \ ra dirbamos. Nauja stuba ir 
»n*ra harnč ant fanuos. Parsiduos 
už $2500 ant išmokėjimo.

I iberlv • and & Investment Co.. 
3301 So. llalsted Street, Chicago, III.

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Seoltville, Michi

gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
Earmerių Kalonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvias 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvmčn iš Anglikų jų ge
ras I'armas kad Apgyvendimus jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
pųrodavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu- ' 
liūs ir padarlnęs. Neklausykite kurie i 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
tai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur l kios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepilkai, atvažiuokite luo- 
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
Ims linksma gyventi ant gražių gerų 
tikiu kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi (tel visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga- 
nievų. Mes liirime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerj. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržinanie, duodamie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožnų prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesnius žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių* Katalogu ir 
žendapj Kalonijos Adresas.

A. Kiedis <.X: Co.
Peoples State Bank Building, 

Seoltville, Mich.

Buk pats sau bosu.
įsigyk vien.) musų 10, 80 arba 160 

akrų dobilams, bulvėms ir pieninin
kystei farm*i pagarsėjusioje Lake 
mileliukėje Vitas paviete, Wiscon- 
sin. lengvais išmokėjimais. Išsiimi 
$15.00 iki $30.00 už akrų. $200 įmo
kei cash ant 10 akrų, $300 jmokėt 
cnsh ant 80 akrų; likusius pagal jū
sų išgalę.
ŠI YRA JUSU PROGA.

Kam ai įdėlioti įsigyti farmų XVis- 
consine. trašisj prie kietų medžių 
žemę už alielna kaina, pagal justi 
pačių išmokėjimo išgalę, kur dobi
lai auga kaip žolė, ir km* bulvės 
dirvoje yra vertos daugiau, negu o- 
randžiai ant m*džiii Californi'joje. 
NUTARKITE ŠIANDIEN.

Ypatiškas palydėjimas išvažiuo
jantiems kas utarninko ir pėtnvčios 
naktį. Ateikite ras G. E. SANBORN, 
musų atstovų Cliicagoje. !)08 Peop
les Gas Ruild'ng, ir susitarkite pa
lydėti mus sekančiame musų išva
žiavime, arba lel(*fonuokile XVabash 
1507 dėl ausergėjimo. Rašvkile lie
tuviškai. CHAS. GODLESKI, Kolo
nijos Direktorius.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, XVis(*onsin, Box 2

ANT PARDAVIMO — Mjchigan 
farma 480 akerių; 160 akerių išdir
btos žemės. Daug miško. Kaina 
$10,000.

XVisconsin farma’ 160 akerių — 
gera žemė, su gyvuliais, mašinomis 
ir geri budinkai. Kaina $5,000. Pusė 
reikia įmokėti.

Pelei* Šliaužis, 
2515 Clara PI. Tel. ilumboldt 6277.

PARDAVIMU1 namelis prie 37-los 
r Lowe avė. Mūrinis, I kambariu 

ant viršaus ir 2 kambariai apačioje. 
Elektros šviesa. Parduosiu pigini 
lengvais (mokėjimai?. Atsišaukite j 
3238 So. Ilalsled st., (.hieago, III.

— —    - «... — - .......... ......................

$8,100 namų mainau ant groser- 
nės, Atsišaukite laišku j Naujienų o- 
flsų pažymėdami ant laiško No. 7.

PARSIDUODA mūrinis namas 
ant 2 augšlų 2 metai kaip statybas 
Šalę tuščias lotas ir staldas dėl tri
jų karvių. Parsiduoda labui pigiai 
iš priežasties išvažiavimo ant ūkės. 
Parduosiu pigiau negu kainuoja 1 
tūkstantį įmokėti, likusius ant len
gvo išmokėjimo. Namas jiids išsimo
ka. Savininką galiniu matyli vaka
rais ir nedėlios dienų po— 300!) XV. 
53rd Si. 1-mas flioras.

MOKYKLOS
■ *• ' - —fc)*-i,r"LJ^LJ-vr-urU—- r-

ANT PARDAVIMO narnės 11* lo
tas, parsiduoda labai pigiai. Alsi 
šaukite
3318 So. Hoyne avė. Chicago

PARDUODU ant Bridgeporto na
mų šešių pagyvenimų su namu už- 

; pakuly j, vienu pagyvenimu, abudu 
mūriniai, augšti beisinantai; arba 
mainau ant mažesnio namo arba 
ant mažos fanuos. Bemins neša 
$90.00 j mėnesį, Kaina $8300. Al- 

| sišaukite nedėliomis iki 11 vai. ry- 
I to. Savininkas ant 3Čin lubų iš už
pakalio, J. K.
3533 So. Wallace st., Chicago

/

PARDAVIMUI šešAj ir septynių 
krm barių mūrinis ir medi *s namas

1 M.uidy i'e,’gesas ir garage d' i nau
jos pastogės, aitry lotas, 25x125 pė- 
dą.

.G's. J. Walsh, Savininkas 
3C 16 l ai neiI avė., 2r is flalss.

VALENTINE DRESMAKING 
(0LLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, J)e- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

Aušros Mokykla.
šiais melais lapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vitkus, kuris 
per kelis melus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pra<1ėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose rno- 
ky minia po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

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

mas padarys jus žinovu į trumpų 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpinio-desigmng ir siuvinio 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašjnos musų 
siuvinio skyriuose

Jus esate uŽkviečiami aplankyti Ir 
pamutvti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialii- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų inie- 
rų — liile stailčs arba dydžio, iš bi
le mada knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnlcka. Perdetinis 
118 N La Šalie gat. prieš City HaR 

Xtsišaukif 1-to aug«»r»

JVAIRŲS SKELBIMAI
Sėklos.

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

pažymėkite, koiku sėklų i kokių že
mę, o mes patarsim kiek ju reikės 
ir taip gi pas mus y ra visokių far- 

I mų ant pardavimo musų kaina., 
K’ansiant kainos įdėkite markę at
sakymui. Adresuokite:

AMERIKOS ŪKININKAS
P. O. Box 96, Bart Michigan

KAS norite apdrausti savo arba 
kitų gyvastį, malonėkite kreiptis 
pas mane, aš agentauju vienai is 
tvirčiausių kompanijų Metropolitan 
Life Insurance (’o. Krepkitės

J. Lmiccvičia,
1612 S. Marshfield avė. Tel. Drover 

j 7110. Chicago, III.

FARMA
Turiu pigiai parduoti savo farmų 

Micliigan valstijoj derlingos žemės, 
80 akerių, 10 ariamos žemės, likusi 
miškas ir ganykla 13 akrų ausėta 
dobilais, 6*X» akrų kviečiais. Stuba 
5 kambariu da neužbaigta; šulinys 
ir pora mažu budinki), nekurios ma
šinos, aptverta (tralais. Per ganyk
lų bėga upelis, 2 mylios nuo miesto, 
randasi tarpe lietuviu ūkininkų ir 
prie pat plento. Del platesnių ži
liu atsišaukite pas savininkų

V. M..
1920 Cortland si., avti*Robey si. 
1 lubos, Chicago, III.

PARDAVIMUI:
Du lotai, 4112 So. Western avė., 

kaina $550, ir 4113 Artesian avė., 
kaina $250, PIRK DABAR!

McDonnelI, 
2630 W. 38tli Street., Chicago, III.

PARDAVIMUI 3253 Normai avė. 2 
• 'i-štii mūrinis namas, sankrova ir 
2 fialai su maža Rroserio sankrova. 
*500 casli. I ikiisius lengvais 'šhio- 

' kėiunaK Kaina $3200.00. Verias 
$5000. I'l’uri Imt parduota. Savinin
kas sankrovoje.

PARDAVIMUI gera farma 7() ak
rų arba galima mainyti į namų. X'i*a 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži vieta priein
anti prie kelio. a”ti prie miesto —. 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

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

iš priekio

PVRDAVIMUl 2 augšlų naujas 
paskučiausios mados mūrinis na
mas ir vieno augštu naujas medinis 
namas. Abiejuose sankrovos prie
kyje. Parduosiu abu arba jiavieniui 
pigiai. Naujoje lietuvių apgyven
tojo nnielinkėje. Pasimatykile su 
savininku ant vietos.

LOU1S EBEL,
265!) XVest 43rd st., ('.hieago

NEPAPRASTAS PIGUMAS!
I Naujas muro namas 2 fliatai no 

6 kambarius 2 lotai, dideli medžiai 
nnlink. Intaisytas nagai šia mada, 
Parduosiu už puse kainos, ant leng
vu išmokėjimu. Namo vieta, 16-tos 
ir So. Albanv Avė.

AUG. SALDUKAS, 
4411 So. C.alifornia Avė.. (.hieago

Tel. McKinley 3968

REIKALINGA: VYRU IR MOTERŲ 
MOKYTIS LABORATORIJOS DI-N- 
TLSTERIJOS ARBA ASSISTENTU 

DENTISTO,
Dentislerija yra augščiausia pro

fesija ir geriausias biznio amalas. 
Didelis reikalavimas visame mies
te. Kodėl nesimokyti lengviausiu, 
greičiausiu ir pigiausiu bildu? Ne
reikalinga mokslo, labai mažai rei
kalinga anglų kaltins. INDIVIDUA
LUS instrukcijos praktiškame dar
be, išmokinamos pilnai nuo keturių 
iki dvy likos mėnesių, be mokinimus 
iš knygų; dienomis arba vakarais; 
lengvos sųlygoN; geriausi paliudiji
mai. Diplomai pripažįstama visa
me pasaulyje. Nuo 17 iki 50 melų 
amžiaus. ATSIMINKITE, kad jums 
nereikia specialio išsilavinimo. Ne
atima laiko nuo jusu kasdieninio 
užsiėmimo, nereikia daug pinigu, 
jus mokate besimokindami. Neati
dėliokite. Pasisekimas reikalauja 
veikimo. Uždirbk nuo $35 iki $75 į 
savaitę. Bet jus negalite to žinoti, 
kol jus neateisite ir nepersitikrin
site ‘patįs.

Musų kursas pagelbės moterims, 
sekamose klesose: 1-nia—Moterims 
dirbančioms kaipo dentistų paifcl- 
hininkčms; 2-ra—Moterims dirban
čioms kaipo dentistų nursčmis; 3- 
čia—Moterim'; dirbančioms dentis
tų ofisuose ►ripo hygienistės; I- 
la:. Moterims norinčioms dirbti vie
natie iš šių užsiėmimų. Didelis 
reikalavimas ypač kalbančiu sveti
momis kalbomis. Ypatingai geras 
pasiūlymas tiems, kurie greitai at
sišauks. .

Rašykite dėl katalogo arba atei
kite ypališkai į ofisą. Mes išaiškin
sime jūsų pačių kalboje ir parody
sime visų dailių.

Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 
vai. vakare.

SCHOOL OF MECIIANO 
DENT1STRY

802 VVest Madison Si., 2-ras augšlas 
CHICAGO, ILLINOIS

AMERIKOS LIETUVIŲ MOK ¥ K I.a

Mokinama: angliškos ir lietuviško* 
kalhų. aritmetikos. knvgvpdv<«ės 
stenografijos. tvpewriting. pirklvho* 
teisiu. Suv. Valstijų Istorijos, id»e| 
nos istorijos, geografijos, politiško* 
ekonomuos, pilietystes, dailiarašv* 
tės.

• Vyrišku Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir nverkolai. vedės nuo 
i $30 iki $50, dabar parsiduoda po 

$15 ir 25 dolerius
Nauji, daryti gatavi nuo «15 iki 

$35 siutai ir overkotai, nūn $7 50 iki 
18 dolerių

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų

Visai mažai vartoti siutai «ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki *85, da 
bar $5 ir augščian Kelnės nuo 
$1.50 iki $4 40 Vaikinam* abitai

. nuo $3.00 iki 7.50
Atdara kasdieną, nrdčliornis Ir va 

karais.
. R RORDON
tau r ni

TAISAU NAMUS
Murinu, cementuoju, pleisteriuo- 

ju ir viską taisau. Darbą atlieku 
speeiališkai ir pigiai. Kam toks 
žmogus reikalingas, kreipkitės.

B. P. RAJUNIEC.
3044 S. UNION AVĖ, ..CHICAGO. 

Telephone Drover 4 129

Mokinuno valandos: nuo 8 rvt( 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:31 
3106 So. Halsted St.. Chicago, III.

Pranešimas
NAUJIENŲ 5 metų sukak

tuvių paveikslai parduodama

Ą Nnijienų ofise — 173!) So. 
Halsted St., arba pus fotog
rafų STANKŪNĄ.

3315 So. Ilaistei. St.

Didumas 12 X 20
Kaina $1.00

< . ■*

1 ERB Naujienų okai 
Vėtytojo* ir skaityto 

lai prašomi pirkinių rel ' 
kahiis eiti j tas sankn* |! 
va.n k n r i o s skelbig^t 
Naujienose. ’ j
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