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Paskutiniai Italijos atstovai 
grista namo

Dar tikimasi susitaikymo
5,000,000 žmonių mirė nuo 

influenzos Indijoj

True translation filed withJhe post-' True Irair lalion filed wifii Ihe posl- 
masler at ChicaKo, III. Aprih‘26, 1919 mastei* at Chicago, III. April 26, 19*9 
<,.s )T<|uired by the act of O< t. 6, 1917 
. VOKIEČIŲ KURJERAI 

VERSAILLES.

as icipiircd by the aut of Oct. 6,1917 
5,000,000 ‘žMONty MIRĖ NUO 

INFLUENZOį INDIJOJ.

tečiaus šis gatvekarių kompani
jos reikalavimas ir jai pasiro
dė perdaug didelių. Jei mok* 
tis butų buvųs^pakelta lč, tuo
syk Chicagos gyventojai butų 
sumokėję gatvekhpų kompani
jai apie $4,000,000 į metus dau
giau, negu jie dabar sumoka. 
Ir tuos imliomis chicagiečiai bu
tų turėję mokėti kad padengus

(True Iraiptlntion filed with Ihe post- mastei* at Chicago, III. April 26, 1919 
as reųuired by Ihe ai I of Oct. 6, 1917

I Talkininkai nori buržuazines 
valdžios VengrijojPARYŽIUS,, bal. 25. — Vo

kiečių oficiali kurjerei, prieša
kyje Vokietijos delegacijos tai-j 
kos kongrese, atvyko šiandie į 
Versail les. > ,

Vokiečiai atvažiavo į Versail- 
les 9 vai. Karjerais yra amba
sados patarėjas von Waren- 
dorff, krasos inspektorius Wal- 
ter ir Dičkei* iš reikmenų depar
tamento.

Vokiečiai važiavo specialiu

Siautė ten kaip maras.

'l'cčiaus nėra jokio užsimini-1 
mo, kad prezidentas Wilsonas 
nors mažiausiai nusileis Fiume f traukiniu iš Crcil,'arti Compieg- 
dalyke ir amerikiečių nuomone ne. Juos priėmė Versaille jnilk. 
susi ta ik imas gali būti padary-

PARYŽIUS, bal. 25. — Ame-1 tas tik pen^nicdnymu Itąlijos 
rikos oficierius, kuris išvažia- pozicijos, 
vo iš Fiume trįs dienos atgal ir 
ką tik atvyko į Paryžių, sako, 
kad ton ošę žinių, jog italai at- j 
sigabeno į Fiume 11 divizijų, 'dėsnis ūpas viešpatauja šiandie svarstymui permali ny to teksto 
Jis sakė, kad miestas yra pilnas 
italų kareivių, kurie nuolatos 
atvyksta. Veik visi Fiutne gy
ventojai. apart italų, pabėgo 
prieš oficieriaus išvažiavimą. 
Net daugelis civilių italų liko 
de|M)rtuota. ,

(Karės laiku Italijos divizija 
susideda iš 11.156 kareivių).

ARTI 200,000 ITALŲ 
KAREIVIŲ FIUME.

Gyventojai bėga iš miesto.

ITALAI NEAPKENČIA 
AMERIKIEČIŲ.

PARYŽIUS, bal. 25. — Ame
rikos oficierius, kuris šiandie 
atvyko į čia iš Rymo sako, kad 
neapykanta prieš amerikiečius 
Ryme yra didelė. Jis tikrina, 
kad jis buvo paprašytas Ryme 
apleisti kavinėj kadangi savi
ninkai sakė, kad italai oficieriai 
atsisako valgyti tose vietose, 
kur yra amerikiečių.

True translation filed with ’hi. p'>st- 
master at Chicago, III. April 26, 1919 
as rt(|uired by the act of Oct. 6,1917
ITALIJOS UŽRUBEŽINIŲ REI
KALŲ MINISTERIS SONNINO

GRISTA RYMAN.

Tečiaus italai tvartina, kad grei
tai bus viskame susitaikinta.

PARYŽIUS, bal. 25. — Itali
jos užrubežinių reikalų ministe- 
ris barimas Sonnino išvažiuos 
į Rymą subatoj. Jį galbūt ly
dės Antonio Salandra, paskuti-

Premieras Llemenceau šįryt 
gavo pranešimą nuo premjero 
Orlando, kurį Italijos diploma
tas išsiuntė važiuodamas į Ry
mą. Orlando, kuris išvažiavo 
iš čią 8:30 vai. pereitą vakarą 
buvo lydimas Salvator Batzilia, 
gen. Diaz ir dviejų kitų narių, 
Italijos misijos. Jį stotyje ąv?i- 
kino minia.

Amerikiečiai turi 
vilties.

Nors Amerikos delegatai iš
reiškė apgailavimą laikinio trū
kimo ryšių su italais, jie, ma
tomai, turi vjIlties, kad koks- 
nors sutaikymas bus padarytas 
kada premieras Orlando pasi
tars su Italijos parlamentu.

Abelna nuomonė Amerikos

Henry ir kiti franeuzų valdinin
kai ir nuvedė dės Reservoirs 
viešbutin, kuris yra paskirtas vo 
kiečių delegacijai. ,

Pilnas posėdis taikos konfe- 
(reneijos įvyks panodėlyj, ap-

Italijos buveinėj. Nebėra ten tautų lygos .santarpiės ir taipgi 
daugiau kailiu apie atistrauki-. tokios dalies taikos sutarties, 
mą nuo taikos konferencijos, koki bus iki to laiko užbaigta.

Posėdis bus atdaras publikai.

Italai irgi turi vilties.
Dar didesnė viltis ir nnolai-

bet vieton to buvo pasakyta:
Viskas galbūt bus sutaikyta į, Sprendžiaina, kad jei sutarmė

dvi savaiti. Premieras Orlan
do išvažiavo į Rymą pasitarti 
su parlamentu. Po to mes pa
matysime.” ,

Sprendžiama, kad Italijos mi
sija kaip reikiant sugrįš į Pary
žių. Italijos buveine čia yra at
dara atsilankantiems ir daugy
bė ekspertų ir delegacijos pagel-

bus užgirta, ji tuojaus bus pa
skelbta.

Manoma esant galimu, kad 
|>remieras Orlando galbūt su
šauks Italijos parlamentą prieš 
paskirtąją dieną ---- gegužės 6 d. 
ir kad jis galbūt sugrįš į Pary
žių prieš atsidarymą tarybų Ver 
sailles, kurios neprasidės prieš 
1 ar 2 d. gegužės.

“šalin Wilsoną!”
LONDONAS, bal. 25. — Ita

lijos ambasada paskelbė, jog ji 
gavo žinių, tad sankrovos buvo 
uždarytos didžiumoj Italijos 
miestų ir kad biznis buvo apsis
tojęs, kuomet minios žmonių 
parodavo šaukdamos:

“Tegyvuoja Amerika! šalin

Premieras Orlando manąs 
rezignuoti.

LONDONAS, bal. 25. — Eve- 
ning News išspausdino žinią iš 
Paryžiaus, kad Italijos premie
ras Orlando pienuoja įteikti sa
vo rezignaciją karaliui Fanma- 
nueiiui ir tada pasitarti su ats
tovų butu apie Fiume situaciją. 
Jei premieras Orlando sugrįš į 
Paryžių, jis tikisi būti labai 
tiprintu savo pozicijoj.

sus-

Turės galę pasirašyti.
BERLINAS. bul. 25. — ‘vien- 

nas iš vokiečių delegatų taikos 
•kongrese Versailles, prof. Wal- 
ther M. A. Schueckling šiandie 
užreiškė, kad vokiečių delegatų 
galės bus užtektinai plačios; kad 
jie galėtų pasirašyti po taikos 
sutartim ant vietos. Supranta
ma, pridūrė jis, nacionalis susi
rinkimas turi užgirti sutartį.

True tHinsiation filed with the pnsf- 
master at Chicapo, III. April 26, 1919 
ms rcquired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Vokietijoje
VOKIEČIAI NEKELBS SLAP

TŲ DOKUMENTŲ.

LONDONAS, bal. 17 (kores- 
pondėncija) Beveik 5,000 
žmonių Anglijos Indijoj mirė 
nuo ispaniškos influenzos ir dar 
pilnai milionas žmonių mirė to
se valstijos nuo tos pačios ligos 1 

pasak Indijos valdžios pas- 
kelbimp. P 
238^026,240 gyventojų. Išl jų | 
mirė 4,899,725 žmonės, arba! DUONKEPIAI STREIKUOS, 
arba 20.6 žmones ant kiekvieno 
tūkstančio gyvento'f*. Bėgyje 
kelių mėnesių infhienza paėmė 
pusę tų aukų.

Infhienza, kuri pasirodė Indi
joj pradžioj pereito nidens, bu
vo yjiač mirtinga centralinėj, 
šiaurinėj ir vakarinėj <lalyseT 

kuomet Burmoj ji nebuvo tiek 
smarki. Nė viena dalis iš Pun- 
jab neištruko nuo epidemijos. 
Ligonbučiai buvo taip perpildy
ti, kad negalima biivo greitai iš
gabenti mirusiųjų ir padarylli’ Duonos išvežiotojai pasakė, 
lietos dėl mirštančiųjų. Gatvės kad jie streike nedalyvaus, bei 
buvo nuklotos mirusiais ir mirs- kartu nevešios Vr .Rrciklaužiu 
tančiais ir krasos ir telegrafo vei keptos duonos.
kinius liko siideinoralizuotas. | Streikas pelies apie 10,000 dai

Laidojimo ir deginimo vietos 
buvo j>ilnos lavonų, bei dar dau
giau lavonų laukė išgabenimo iš 
namų ir ligonbučių.

Cechai artinasi prie Budapešto
ninku ir taip milžTuiško pelno.

Pakėlimas nrokešties už\aži-
nėjimąsi atmestas 4 balsais

Paliestasis plotas turi . Prh\š vieną. .

CZECHAI UŽ 20 MYLIŲ NUO respdndentifh sako, kad Vengri
jos valdžia paprašė talkininkų 
'misijos per Vengrijos diploma
tą Viennoje pasiųsti delegatus į 
Budapeštą tarties apie mušiu

BUDAPEŠTO.

Gyventojai bėga iš Vengrijos 
sostinės.

CHICAGO. - šiandie galhut 
kils generalis Chicagos duonke

pių streikas. Darbininkai rei-, 
kalauja panaikinimo naktinio 
darbo ir pakėlimo algos. Kep
tuvių savininkai kyfietė darbi-' 
niūkūs į tarybas, kad padarius 
kokj-nors kdmproinfsų, bet dar
bininkai atsisakė. Streikas kilš 
šiandie 4 vai. po piet, jei iki to 
laiko savininkai jieišpildys vi- 

! sus darbinjnkų reikalavimus.

kad jie streikČ nedalyvaus, bet

> ........ < ' ’ \

Geneva, bal. 24. — Čecho-slo-
1 vakai užpuolė aiit miesto Weit-[pulk. Cunningham, po,susižino- 
zen, 20 mylių į šiaurryčius nuo jimui su Paryžium, 
Budapešto ir laukiama greito jo 
puolimo. Pasak čia gautu ži-

, nių iš Vienuos, franeuzų karei
viai gelbėsti rumunams, jų be- 
siveržime į rytinę Vengriją.

Rumunams besiveržiant, tuk
siančiai žmonių apleidžia Buda-’ 
peštą pešti ir nešdainies savo 
daiktus, kadangi ten nėra trau
kinių ar vežimų — pasak pra
nešimo Rumunijos biuro Ber
ne, 5,000 moterų Budapešte su
sirinko ir užprotestavo prieš so
vietų valdžią ir bolševizmą.

Pranešimas sako, kad ])o gen.

Atstovaujantis talkininkus

sako laik
raštis, “pranešė Vengrijos val
džiai, kad talkininkai yra pasi
rengę daryti paliaubą ir tuojaus 
sustabdyti besiveržimą savo ka
reivių, jei sovietų valdžia pasi
trauks ir jei naujas kabinetas iš 
atstovų visy buržuazinių parti
jų bus sudarytas ir visi sovietų 
valdžios dekertai Jbus atšaukti.”*

Cechai užmė du Vengrijos 
miestu.

BERN, bal. 25: - Pasak čia 
gauto Rumunijos oficialio pra
nešimo, dalis Vengrijos komu- 

. . v . . ; nistų armijos, stovėjusi prieš rumo Budapešte, rumunu karei-* . . A . •* .. .. < mumis i pietryčius nuo Budape-viams paliepta ^atnaujinti oh n- , ., ... ... ...* J » .. , . , i sto, pasidavė, o likusioji dalissivą prieš Vengriją, kuris buvo 
suspenduotas laike buvimo Bu
dapešte gen. Smuks. Sakoma, 
kad paliepimas iššaukė didelį en 
luziazmą ir daugybė Saksoni
jos oficierių ir kareivių iš Traii- 
sylvanijos jirisidėjo prie Rumu
nijos armijos.

bildukų. Niekusios mažos duon , Franchet d’Esperey apsilanky-j
kepyklos jau sutiko išpildyti 
darbininkų reikalavimus.

Vėl užpuolimas ant 
I. W. W. buveinės.l'rue translation filed with the post- 

inaster at Ghicago, Id. April 26, 1919 
as reguired by the act of Del, 6,1917*
CHICAGOS BRAVĄRAI IŠDIR
BINĖS ALŲ PO GEGUŽĖS 1 d. padarė kratą 1. W. W. vyriau-

I ------ 'z I s’°.i buveinėj 1001 W. Madison
Daug literatūros konfiskuo-

CIIICAGO. — Vakar po 
federaliai agentai vėl už|

piet

J vakarus nuo Budapešto če- 
cho-slovakai paėmė Komom 

(ant Dunijaus upės ir Raab (Gy- 
or). »

Chicagos bravorai išdirbinės 
alų po gegužės 1 d. nepaisydami

ro A. Mitehell Palmei*.
U^ginčidami valdžios aullori- 

tc t ui uždrausti gaminimų alaus 
po gegužės V d., suliį parėdimo 
maisto taupumo akto, keli Chi-

Talkininkai irgi turi paskelbti veikmėje savo dirbtuves.
Ir jie gamins ne atskiestą šių 

dienų alų, bet tikrą alų. Jie tuo 
Ųikisi priversti teismus išnešti 

'savo nuosprendį apie valdžios au

savo dokumentus.

LONDONAS, bal. 25. — Vo
kietijos užrubežinių reikalų mi- 
nisterio pagelbiuinkas K .Kaut- 
sky, kuris pabaigė egzaminavi
mų slaptų dokumentų Vokieti
jos užrubežinių reikalų minis
terijoj, kas jam buvo paskirta

ko Berlino žinia, užreiškė, kad 
valdžia nutarė neskelbti tų do-

žios nesutiks taip pat paskelbti 
slaptus dokumentus iš ^savo ar-

ta.

Pašovė savo vyrą 
teisme.

CIIICAGO. — Mrs. Enima I).
Simpson vakar teisėjo Brothers 

cagos bravūrai n>iH>o palaikyti (tcislne 4 Suvillis paSovė savo vy-
rą Elmer E. Simpson, telegra
fistą. Ji panorėjo iš jo gauti( 
daugiau pinigų užlaikymui 
du gyvena i 
bant po teismui, jį ir pašovė jį. 
Jis turbūt mirs. .

♦

TALKININKAI REIKALAUJA
BURŽUAZINĖS VALDŽIOS.

Rumunai atmetė paliaubą

BERLINAS, bal. 21. — Pa
sak žinių iš Vienuos, ruinunai 
atsisakė pedlraukti mušius su 
vengrais ir mūšiai tebesitęsia.

Vengrija uždarė visus 
rubežius.

BERLINAS, bal. 23. - Ven
grija aklinai uždarė visus save 
rubežius pastangose suvaldyti 
rumunų besiveržimą ir neleis-

True translation filed wilh the post- 
rnaster at Chicago, TU. April 26, 1919 
as recjuired by the act of Oct. 6,1917 
20.000 BOLŠEVIK6 PASIDAVĖ

...... i (jie j t* neprielankioms'žinioms išeiti 
atskirtu) ir besikal- &‘lies. Todėl žinios iš Bu-

NEPAKELS KAINOS Už VAŽI- 
NĖJIMĄSI CHICAGOS 

GATVEKARIAIS.

Kompanijos prašimas leisti imti; 
6c už pasažierių vežiojimą 

atmestas.

DARO KOMEDIJAS.

ko-

LONDONAS, bal. 25. — Ex- 
change Telegraph žinia iš Berli
no sako, kad 20,000 bolševikų 
kartivių, stovėjusių palei Pryjze 
(?) upę, pasidavė anti-bojševiki- 
nėms spėkoms.

dapešto yra prieštaraujančios,, 
bet visos jos rodo, kad situacija 
yra rusti.

Sovietų valdžios dienos gal
būt yra suskaitytos. Talkinin
kai, sakoma, turi 60,000 koloni
jų (afrikiečių) kareivių Ncti- 
satz, kurie veržiasi kaipo ru- 
iliunų rezervas, čechai, mano
ma rengiasi atakon. Transylva- 
nijos žmonės sukilo ir veržiasi 
su rumunais delei sovietų val
džios uždėtų agrarinių (žemės) 
parėdymų.

Panika, sakoma, viešpatau
ja Jhidapeštd, kui\ komuninių 
valdžia areštuojanti desėtkus 
buržuazijos. Tūkstančiai pilie
čių bėgą.

Budapešto policija pradėjusi 
kontr-revoliucinį judėjimą, bet 
ąakoma, kad visi įmaišytieji li
ko areštuoti. • Valdžios karei
viai važiuoja į frontą nenoriai, 
prisimindami liūdną likimą tų 
draugų, kurie pasidavė rumu
nams.

True translation filed wi-b the post- 
master at Chicago, III. April 26, 1919 
as renuired by the act of Oct. 6,1917
AMERIKA TURĖS DIDŽIAU

SIĄ KANUOLIŲ DIRBTUVĘ 
PASAULYJ.

CHICAGO. — Sveikatos
* misionierius Dr. J, D. Robert

I I ‘ *

son neonrėdamas ar nesugebė 
damsa ką nors geresnio veikti 
nori pabandyti kom ėdi jauto ro
lę. Kada žmonės sirgo ir mirė 

j '/nuo influenzos sveikatos depar- 
i tamentas iš sergančiųjų paėmė 
■keletą plaučių uždegimo bakte
rijų. Dabai* Dr.- Robertson tas 

.. bakterijas užsinia'nė “pakarto
ti.” Miesto salėj pastatė kartu
ves ir viską prirengė “korimui.”

• Bet dabar perkeitė savo pieną ir 
. pirmiau teisiąs bakteirjAs. Tei- 
i sėjų bu4i apsiėmė vyskupas S.
Fallows, o “jury” pirmininku 
busiąs First National Bank pre-

TROY, N. Y., bal. 25. — Pulk. 
Mettler iš \Vatervliet arsenalo 
paskelbė šiandie, kad valdžia 
autorizavo milžiniškus praplėti
mo pienus, kurie padarys esan
čią priešais šį miestą kanuolių 
dirbtuvę į didžiausią šios rušės 
dirbtuvę pasaulyj.- Sulig pieno 
bus išleista $14,000,000 ir nu
pirkta dar 35 akrai žemės, kas 
panaikįs keletą žymių gatvių 
mieste. Arsenale dirbs nuo 7,- 
000 iki 9,000 darbininkų.

Public Utilities komisija .va
kar atmetė Chicago Surface Li-, 
nes prašymą leisti pakelti mo-1 
kestį už važinėj imąsi gatveka- 
riais.

Kompanija skundėsi, kad ji 
dabar turinti keletą šimtų tūks
tančių dolerių nuostolių (žino
ma, tie nuostoliai nėra tikri, bet 
tiek trūksta atmokėjimui dide
lių gvarantuotų diyidentų šėri- 
ninkams už jų taip vadinamus 
“watered” šėrus), todėl ji prašė 
leisti imti iš pasažierių po 6c, • 
vieton dabartinių 5c. Bet kaip Prie to darbo Dr. Robertson

(komisija nėsistengė pasitarnau- rengiasi rimtai ir skelbia kad ____
Berlino žinia į Politiken sako, ti kapitalisttųns ir išklauso vi* (busiąs didžiausias “apšvietos^
- . _. .. _ ... _ . • • v« • • • i rasa paiiaunos.clucagicčiams ir visai

Lokal Anzeiger Vienuos ko-

Darbininkai paliuosavo 
Eichhorną.

BERLIN, bal. 25. — čia gaut 
BERLINAS, bal. 25. -- Pasak

Už aneksijas.

RYMAS, bal. 25. — Atstovų
grupė šiandie priėmė rezohuci- j čia gautų žinių, buvęs Berlino 
ją, reikalaujandią, kad Italija policijos viršininkas Eichborn 
atsisakytų stoti tautų lygon, jei ketverge liko areštuotas Halber-

. ........................... * i.i...n r»„. c. .i, u..*'nebus jai priskirti Fiume, Sara 
ir Dalmatijos salos.

stadt, Prūsijos Saksonijoj, bet 
tapo d/rbininkų paliuosuotas 
po trijų valandųmušio.

ORAS.

Giedra šiandie ir ryto, hisku-
Karės stovis'Saksonijoj.

COPENHAGEN, bal. 25
rateliuose yra, kad padarymas tį šilčiau.
taikos bus kiek sugaišintas Ita- Saulė teka 5:53 vai., leidžia- kad valdžia paskelbė apgulimo suš, kad ir nepamatuotus, kaip darbas” 
lijos incidentu. si 7:43 valandą. . ' I stovį visoj Saksonijoj. I gazo kompanijos, reikalavimus, • šaliai.

Streikuoja.

DĖS MOINES, Iowa. — Jau 
nuo bal. 7 d. čia streikuoja 5,000 
namų budavotojų. Dabar strei
ką sutaikinti rūpinasi guberna
torius Harding.

yonKnMffiaiH
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Chicago, I1L *
■

Subata, Balandžio 26, 1919

Rengia

Federacija Lietuviškų Kliubų

mis SOKIS
I

n L / . n i </. iz mm H Douglas Park Auditoriium, <)gdcn ir Kedzic Ave Subatoje, Balandžio ZO, 1919 I Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 50c ypatai.
91 : ■ Muzika A. ANGELUS O

HAICIAil
I

Drama trijų Veiksnių, parašyta J. J. Zolp,

— Įvyks —

Balandžio-April 27, 1919

Svetainė atsidarys nuo 5:00 valandos vakare 
^.ošimas-prasidės (i valandą vakare

Įžanga 35c ir-augsčiau ypatai.

Stalo L. S. M. Ratelis Roseland, III.
11037 Michigan Avenue,

K. OF P. SVETAINĖJE,
Roseland, III.

Situs veikalas yra labai žingeidus ir vertas kiekvienam pamatyti, nes ja
me perstatoma našlaičio gyvenimas, kuris buvo visų neapkenčiamas didžiau
siam skurde gyveno, bet paskui pasicpdC, kad tąi buvo grafo sunum, kuris bu
vo išaugintas biedno žmogaus gyriose gyvenančio.

Todėl visi kviečiami atsilankyti, šiame veikale dalyvaus p. M, Dundulienė 
L. S. M. Ratelis deda visas pastangas, kad atvaizdinti gerai.

• ,ReŽiclerius p. M. DUNDULIENE.

Iškilmingas 
VakaraS 

Dešimties metų sukaktuvių
Rengia

Lietuvių Kriaučių'Kliubas 
Savit. Pašelpos 

NEDĖLIOJ, BALANDŽIO 27, 
LIUOSYBfiS SVETAINĖJ, 

1822 Wabansia ave.
Pradžia 2 vai. po pietų.

LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS MINDAUGIS MELDAŽ10 SVETAINE
‘ _ * ___ • . , 4 ,

Milžiniškas Balius 10-ies Metų Sukaktuvių
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ^ 

2242-44 W. 23-rd Pi.
Svetainės durys atsidarys 6 v. vak.; programas prasidės 7:30 vai. vak.

Įžanga vyfains 35c. Moterims 25c.

Dr-tės Lietuvos Kar. Mindaugio

Subatoj, Balandžio 26,1919
Nuoširdžiai kviečiame visus jaunus-ir senus atsilankyti ant šio ^en

giamo 10 metų apvaikšČiojimo. nes atsilankiusieji turėsite progą išgirsti 
garsius lietuvių kalbėtojus: tai yra “Lietuvos” redaktorius adv. B. K. 
Balutis, ir Dr. 1). F. Ragučius. Taipgi deklamuos V.,čeplinskaitė. Taigi 
kas gyvas — nepraleiskite šios progos, (urs tokių mažai yra) nes, kad 
paskui nesigailėtumėte kam neteks klausytis prakalbų ir kitokių pro
gramų pamarginimų. Kviečia visus KOMITETAS.

Aš ir tu
Feljetonėlis.

Gfllskis. Muzikališką programų 
dalį atliks High Schoolės moki
niai Mykolas ir Aldona R u gi li
kai ir A. Močkiutė. I . _ 
programai bus’ šokiai. (

Kviečia skaitlingai atsialnky- J Regentai.

panieKiekvienas žino, kad, 
brace/aš ir tu esame very good 

i revo- 
■ liuciojiieriaa ir, panie brace, in-

. Juk nebercikalo, pa- 
KOMITETAS. n*e brace, jie mane paskyrė or- 
 z gano redaktorium... Et, panie 
 brace, tai kas kad mes esame vic

Pasibaigus likl'M tikrinusieji

Teatras ir Dainos
Parengta per 

Liet. T. Moks, ir P. Dr-ją Vytis 
Bus lošia Komedija . K .

“DAINA BE GALO”
Dainuos Keistučio Mišrus Choras ir Chicagos 

Lietuvių Vyrų Choras.
Subatcfle, Balandžio (April) 26 dienų, 1919 

ŠV. JURGIO PAR. SVETAINĖJE, > 
32 PI. ir Auburn Avenue

Durys atsidarys nuo (i vai. perstalymas 7 vai. vakare 
įžanga 35c ir augščiau. Ant Baliaus po 25c ypatai

Visi lietuviai ir lietuvaitės yra širdingai kviečiumi atsilankyti ir pa
malti puikią komediją ir gražių dainų. Taipgi bus Puikus šokią!.

Kviečia visus KOMHEIAS

nas tik “atsakomu,” o kitas lik 
“rašomu” redaktorių?

Taip, panie brace, mes — in
teligentai! Visas svietas tur ži
not, kad mes inteligentai. Taip, 
jis tur žinot. Ir jis gal žinot, 
nes dabar mes kalbame! Tai 
ką mos pasakome, *yra šventa. 
Kas, panie brace, drįstų paabe
joti, butų darbininkų klesos iš
davikas. Jescry!

Panie brace, socialpatriotni 
juokiasi iš musų. Girdi, “alsi- 
komasai” visai nemokąs rašyt, 
o “rašomasai” dar nepasipasi- 
pitžisląs su ponia lietuviška gra
matika. ,

Buržujai, panie brace! Mes 
turėtume reikalo su poniomis 
gramatikomis o kam to, pa
nie brace reik? Poni lieuviška 
gramatika, panie brace, tikras 
lietuviškos buržuazijos išmistas. 
Mes norime turėt reikalo lik su 
draugėmis, jescry! () jeigu 
drauges gramatikos dar nėr, tai 
pirma mes turime pasistengti, 
kad ji apsišviestų, susiprastu ir

1126 W. 18-th St, 
Pradžia 8-tą valandą vakare 

Vadovauja p-nas ST. ŠIMKUS.
Taip Artinasi “Pabaiga Svieto”! » 
Bet nųnusiminkile. Ta “Pabaiga Svieto” ne-

ĖXTRA!EXTRA!

PUIKUS BALIUS
Parengiąs Teisybės Mylėtojų Draugijos

SUKATOJ, BALANDŽIO (Al’RIL) 26 D., 1919 M.
MILDOS SVETAINĖJ, 3142 S.. Halsted Street

Kviečia visus Komitetas.
I

Pradžia 7 vai. vakare

PIRMUTINIS MILZINISKAS
PIKNIKAS

III. 

dykai.

nūs ptllAŲS v...wn r.........> ,, dmUlf
šokių vietoj. Visi svečiai galės linksmintis gražioj vieloj. Kurie nepayė- 

GEORGE M. CHJiRNAUSKAS.

Nedėlioję, Balandžio 27 dieni;, 1919 nt.
GEORGE M. CHERNAUSKO DARŽE, Lyons, 

Pradžia 9 vai. ryto. Tęsis iki vėlai vakaro. Inžanga visiems 
Bus puikus pasilinksminimo šokiui, daug pnraiikesjiėi, negu

luos atvažiuoti tie bus vaišinami skania sriubiL
Visus nuoširdžiai užprašo r”''"

MADISON PRIE HALSTED STREET■ s BURLESQUE —
■ THE BEST SHOW IN T()WN Kasdien du byk 2:15—8:15

W1TK FRANK HUNTER . Kaina* 28e. iki 75c.
i Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.

/ . . . • i t'. h

bus tokia “smutna”, kaip jus manote, nes ji 
bus su (luinomis ir šokiais, kuriubs atliks “bi- 
rutieČiai”.

Boto, gerai jsitėmykitė, kad po “pabaigai 
Svieto” bus ytin gera muzikalė dalis kaip lai: 
duetai, kvartetai, trio, solo ir tt. ,‘Birutė‘s’ 
moterų, vyrų ir mišrus chorai padainuos daug 
nauju. H'ažių dainų.

1*0 PROGRAMO — ŠOKIAI
Kviečia visus — “ BIRUTI

BIRiil [^Pabaiga Svieto
Nedalioje, Balandžio 27, -1919

liktų tikra revoliucioniere. Ta
da, panie brace, butų kas kita.

Kvailiai, panic brace, tas 
“atsakomasai’* ir “rašomasai” 
komufliažas: apsuko jiems gal
veles. Jau tjk delei šito mes

Taip, tik delei šito. Matyt, mu
sų sočiai pa trio ta i visiškai neži
no, kad “surpaipe” yra labai 
geras liuksas. Ačiū jai, panic

Atidarymas Naujo
. '■ *

Lietuviško Daržo
LYONS, ILLINOIS

Labai parankus dėl piknikų ir šeimyniškų 
išvažiavimų.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Įvyks L

Sub., Balandžio-April 26,1919
Puiki vakarienė dėl visų atsilankiusių VELTUI.

GrieŽ puiki muzykė.
I •

Su visais reikalais kreipkitės pas J. švabas, 39lh and Haas avė., 
vienas blokas i rytus nuo černausko daržo. i

iDr-stė Susivienijimo Brolių Lietuvių rengia

BALSU$

o

Nedėlioję, Balandžio (April) 27 dienų, 1919,
APV..DIEVO PAR. SVETAINĖJE, 

Prie 18-tos ir Union gatvių.
Pradžia lygiai 4 valandų po pietų.

įžanga 20 centų ypatai.
Visi lietuviai ir lietuvaitės prašomi atsilankyti i mtum balių,

busite užganėdinti. KOMITETAS.

y v t j ’ ii ■ ■ ■' • '

brace, ir mes dabar galime būti 
tikrų-tikriausiais inteligentais. 
Aš dargi pasakysiu, kad ta sur- 
paipe yra daug geresnis dalykas 
už visus licliuvliškos buržuazijos 
išmistus: ponias gramatikas, 
sintaksės ir visa /kita.

Taip, papic brace, mes inte- 
i ligentai ir ne bet kokie — nau
jos gadynės inteligentai, atme- 
ltįsieji visus buržuazijos išmis- 
lus, išskiriant viena “surpaipę,” 
ekzektly. O kam, panic Mrace, 
mums tų ponių gramatikų, kam 
buržuazijos išmisti’ mokslų, 
k imte, panie brace, lik galvas ap 
suka, apsunkina jas tuo bereika
lingu sĮofu taip, kad ten nebe
lieka vietos tikrų-tiknausiani 
kairumui. Ne mokslu, panic 
brace, mes turime užs’iimti, xo 
visada augti-bujoti, .panie bra
ce, klosimai. Tas, panie brace, 
žodelis “klosimai” pas musų li- 
kruostus turi stebėtiną magi

škų galę- Juo galima išrišti vi 
sas svieto mandrybes.

Taip, panie brace; aš ir tu, 
esame, naujos gadynes inteli
gentai — very, very good kovo
tojai prieš ponus soc/ialpatriotus

— Gvaizdikas.

PASTABA PASTABA
Pradedant Nedėlia ir Balandžio 27-tą. d. ir toliaus 

musų Sankrova bus uždaryta.

VISA DIENĄ nedelioje
Specialiai bargenai kiekvienų Subatų. Nusipirkite 

kas reikalinga laike šios savaitės.
H. B. STERN

3442—3444 So. Halsted St.,

Extra

Chicago, III.

E2xtra

Rytmetinis Pamokslas
Rengia L. L. Federacija

Nedėlioj, Balandžio 27 d. 1919, MILDOS SVET.
3142 So. Halsted Street

Misijas ir pamokslą atliks kun. M. X. MOCKUS.
s Visus kviečiame atsilankyti i misijas ir išgirsti puikų kunigiš

ką pamokslą, nes da pirmu kartu tokios ceremonijos atsibus.
Pradžia 10 vai. ryto. , Inžanga padengimui lėšų 15 centų 

Kviečia viSlis J^)M11'E J AS.

Pirmas Koncertas! Šokiai
— Bengiamas —

Liet. Raudonoj Rožės Pašalp. Kliuhas
Svetainė atsidarys k.lip 7 valandos vakare. 

Programas prasidės lygiai 8:30 v. v.
Tikietų kainos: nuo narių — 25 centai; 

prie durų — 35c ypatai.

Paminėjimui 5 metų Kl'iubo gyvavimo MUZIKA BROLIŲ SARPALIŲ

Subatoje, Gegužės-May 3-čią d., 1919

A. J. LAUTERBACH SVETi 
kampas 48-tos Court ir 12-tos gt Cicero

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, jeigu nori
te pamatyti koncertą, kokio dar Ciceroj nebuvo, 

nepra’,leiskite progoj: atsilankykite ant šio 
Nes kita tokia proga negreit pasi- 

z, . Kviečia visus LRRPK.

• tai
koncerto visi.
taikys. '

*



Subata, Balandžio 26, 1919

Į|Į korespondencijos Į
ROCKFORD, ILI

švęskime Pirma Gegužės!

TIK KĄ IŠĖJO iš SPAUDOS

Naujos Stasio Šimkaus Dainos
VIENAM BALSUI PRIE PIANO

1) Sunku man gyventi įmigsiant balsui) ........................*............60c.
2) Miegok, mano kūdikėli (žemesniam balsui) ............................. 60c
3) Ne dėl tavęs aš, mergele (vidutiniam balsui) .......................... >0c.
4) Era mano brangi (Rassl ..................................................... 50c.
5) a) Vai putė, putė b) Vai varge, varge e) Pamylėjau vakar

(vidutiniam balsui) ......................................................... 75c.
Vsisos nepe)sunkios skambinti ir dainuoti.

Reikalaukite: St. ŠIMKUS, 3219 So. Morbgan St„ Chicago,* III.
Ten pat- kreipkitės norintis,išmokti dainų arba pianu .skambinti.

Daininkai, norintis pritaikyti kokių nors dainų 
balso, ly. pakelti jų aukštyn, arba nuleisti žemyn liiipogiienaj 
kreipkitės.

_____________ ...___________________________________________________________ -^J

. Montvid
C tl I C A 0 0

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
25 E. VVashlngton St., Marshall Eield Alt iex, 1<*“flioras, Suite 1827*
Phone Centrai 3362. - Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. ITione Canal 1626
Valandos: 6 iki 8 vakare

Rezidencijos telefonas AVest 6126

! Artinasi musų didžiausia ir 
s-ieni n lėlė darbininkų šventė • 
Pirmoji Gegužės, ii; ją mes pri
valome iškilmingai apvaikščio
ti ir visit tns tą dieną nedirbti.

Kituosi* miestuose, kur dar- 
1 Liniukai silpnai organizuoti, 
gal neįstengs surengti nė viešo 
šusirinkituo, o apie demonstra
cijas nėra nė kalbos.

lodei mes kviečiame jus at
vykti tą dieną j Rockfordąi, ties 

j čia įvyks milžiniška demonstra
cija ir bus turllingas programas 
ir geri kalbėtojai. Demonstra
cija prasidės lygiai 7 vai. vaka
re nuo 7-th ir 6-th avės, iki Ar- 
mory Hali, N- Church slr. Ben-

Lighthouse Cleanser
Veiklus - Ekonomiškas ,

LIGHTHOIJSE nuveikia tokį pat darbą kaip kad brangiausias valytojas, taip 
gerai ir lengvai; ir yra taip pat tinkamas visokiu būdu. • .

Jos prieinama kaina yra didelis nuostabumas daugeliui šeimininkių, kurios patyrę, 
jog daugelis valytojų žemos kainos yra taipgi žemos rųšies.

pat

DABAR
Yra 

zjan1as virš
7 trijų Dlilijo- 

^inon*U kajč metas. 
Jis padidys 

stiprumą, silpnų, nervuotų, suj-

Pagelbeti pada- 
ryti stipriais, M E astrais, rąu- 
d°no kraujo 

«°Jed
rusiu žmonių daugelyje atsitiki
mų | dvi .savaiti laiko. Klauskite

Rengimo kom- narys
S. Darginavičitu.

Mes perkame Liberty Bonds 
už. pilnų “Cash” vertę. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Kettergais ir 
Suimtomis 9—9. ,

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MIIAVAI’KEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sis.

ST. JOSEPH, MO.

Stovi už visuotiną Amerikos 
Lietuvių seimą.

Hof f man Mokykla
Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali

niai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą- Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie m isų d< vynių metų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 N’ortb Robev Street. Ai Ii Milvvattkee Aveniic

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Teatrą Krutamu Paveikslų p:rmos klesos padė
jime. Neša apie $100.00 čysto pelno į Savaitę. 
Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už 
dyką. Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėti- 
gerą pelną. Atsišaukite

S. ŠOK ALSE IS, ‘
29 S. La-Šalie, Ronm .T 6, Chicago, III.

Geriau vėliau negu niekados, 
patarlė sako. Jau nemažai 

kalbėta ir rašyta buvo kas dek 
šaukimo Amterikos lietuvių sc i- 
nio liksiu pasikalbėti npie pa
gelbėjimą - - sušelpima Lietu
vos žmonių ir josios atbudus uji
mą. Vietos lietuviai Did. Liet. 
Ktm. Algirdo Draugijos susirin
kimas j l'ai atkreipė domos ko
vo 9 dieną- Apkalbėjus plačiai 
dalyką išrinkta komisija iš tri
jų ypatų kad pagamintų rezoliu
ciją pritariančią visuotinam A- 
merikos Lietuvių seimui, kitaip 
už gr dėsnį jo šaukimą. Rczoliu

na minėtos Draugijos susirinki
me ir vienbalsiui priįpxtų- Tųip-

Mfctaria kad riz. kopijos bu
tų pasiųsta i visų trijų srovių 
laikraščius: socialistų, lauliinn- 
ku ir klerikalų, v- ‘

D. G. Jusitis.
VlKNAflNlS MtMAlMTRUOTĄU KI ŠA?- ACrtEhOKIUH ANT KRIDGEPUBTO

VYRAMS IM SUĄUGJEMS
Akliii.i aukao rprtiti<m« nuo (h 00 tr *u 
z*čiu‘i. Si-lnhro rėu-uose nuo JI 00 b 
h au Pritaikome akiniun ufclyk* 
AtniL-kit: Gaivu* koi-ėjimas. ii«*rvūku- 
uian. «kių skaudėjiinaa, užvilkima, U. 
tt. > ra vxiaini» įvairių litrų. kuriwį,<a- 
h S-ii (>r:iAalintoh k<tu akinių prnnky. 
mtt (ŠtyrimHj. uidyką, jei porAtt ar 
-kau'ia aki* Jei jo* rau-lonoa, jei ipil- 
va jei blogai matai, jei aki** • ilp-
’ta. "etę^k Ilgiau, o jieMyok 
«l>tiol oj. kur k<>kv »ram pritaikoma a- 
kiniai uidyka Atmink, kad tnoa koi- 
imm rfvararituojHm skintu* Ir klakvia- 
nam /orai prirenkW(»

S. M. MKSIKQFF, KkaperUt Optika* 
Jei jų> .erzate tr reikalaujate patarimo arba vaiHtų. ateikit p ar m»h» A* buvau ap- 
tirknriu* Kuojoj virt 10 metų, Amerikoj 15 metų Ak duodu patarimui- DYKAI. Galio 
padaryti bile kokiu* ru.iAkua vub-tu* A> rekomenduoju tik GERUS daktaru* A* eau 
draugiu Amonių , <

S. M. Mesiroff, 3 i 49 S. Morgan St., Chicago, III.

T*l Y«rd» 4KIT«ERk«

tilt Halu)v-d Hlr.

Nuo < »W» lt ryt* <r T <H

o*Į»»ial*^ įf Phii*

,A.Michnl8wlcz
Akal»r1|w* K«-

ORKESTRĄ—BENĄ I 
l^til vk Parūpina visokiems 

reikalams j ;
J. SALAKAS * f

1414 So. 49fh Court 
Cicero, III.

Tel. Cicero 2316

DENVER, COI.O.

Lietuviu gyvenimas.
—Darbai.

pavėniai. Sutikimas tarp jų 
kuoge'riausias.

Derinu pas mus eina prastai. 
Pribuvusiam iš kilų miestų dar
bas gauti sunku. Dauguma lie
tuvių dirba “gesaunėj;” kurie 
dirba jarde, gauna - už devy
nias valandas darbo — po tris 
dolerius. Anglių vežėjai gauna

Lietuviams įlepalariii vykti į 
Denverį. —Kadugių Uoga.

DR S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. /V^hland Av«.
Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. n 
Nedaliomis 10—12 a. m

Phone Drover 7042 
Cicero offic?

<«I7 W. Hth Si.
Vai 1—4 p. m. Ned. pagal 

Phnne Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 66th

Phone Proapert R5M5

DR. V1RG. NARBUTT 
Physieian & Surgeon 

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

3001 yVeat 22nd Street 
Tol. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marsball Blv.
Tel. Rockwell 1681.

sut

St

JOSEPH C. W()IX)N 
LIETUVIS ADVOKATAM 

?9 M L> Sali* Hv 
Telephone Central 

Vakarti* 
r»H W 22nrf Rlr*** 

Telephone Ori ir e) 6990

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininkų”, hepnrtyv’i- 

ška laikraštj; tik $1.00 melams. Tai
pgi pirkite tikrų, medų tiesiog nuo 
furmos. BiekinC 5 svarų $1.85. Pri- 
siuskife markę dėl atsakymo Adre
suokite

“Amerikos ffkininkaa”
Box 96, Hari, Michignn

Reikalaujama Mainlerly 
, ir Krovėju.

Gert namai su ,gęru vandeniu, ir 
elektros šviesomis: pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai, ga
lima laikyti karves, kiaules ir viš
tas. Geras kambarys ir valgis ue- 
ved tįsiems žmonėms.

Musų mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi “drift” ir “shaft” mai
nas. su 3‘/j pėdų iki 4’Xj pėdų ang-

. --Mes nemokame transportaci jos 
Mes turime visk ) \privlliojimui geru 
vyrų — geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos, ir mes nenorime tokios 
klejos žmonių, kurie nori mokėti 
transportaciją.

Del platesnių informacijų atsiša
ukite arba rašykite.

NEW RIVER COMPANY
MA< IlONAl.n, W. VA.

P H A N j: S I M A S
Malevoju, popierurtju, grclnuoįu 

ir taisau rakandus, pališiuoju pia
nus ir kitus daiktus. Darbas ntsakah 
lis. Kam reikalingu ntsišaukije i

J. LUKOSEVIČ,
3302 So. Halsted St., Chicago.

PADARYKITE patys sau vynų iki 
,<i šalis liks sausa.

DŽIOVINTOS VYNl OGPS 
įsigykite savo sandėli <labar PIGIA!

COYNE hROS
Te’. Main 2835. 119 \Vest S.oulh 

Water St.,-Klauskite Dau Ci’vne.
Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite <<

UŽSISAKYK nuo savo pardavėjo šiandien.

□COMPANY

:our^pCOM

W 02. NET WEIGHT

w, LlGHTENS - 
‘lOUSE-’VVORtf

ARMOUR*
CH1CAGO

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANCIaI RASAL.
A S labai sirgau per 3 metus, nuslatmėjęs pilvelis buvo Dispeu 

uja, nevirinimas pilvelio,\ auslubnėjimas Kraujo, inkstų Neivn tr 
4>rlnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, k*ui 
begyvensiu Visur jieškojau sau pugelbos, nesigailėjau visoj. Ame 
•’ik. j ir už t ubežių. bei niekur negavau savo sveikatai pageltais.

Iki kada pareikalavau Satutaras vaistų, Bllleria, Kraujo valyto 
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, lai po suVartojiuuu 
minėtos gyduolė.** pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėl, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė Nervai Onė stipriai dirbt Inkstai atsigavo Reu 
luanzmas pranyko, diegliai nebebadf po krutinę. Vidurių rėžimą* 
<šn\ko po -liiiiiuumui visų ilgų Bėgiu 3 mėnesių išgeiduva** kas 
vaitė po butelį Sahitaras, fhtteria, ii po 3 mėn. savo paveik .lt p* 
imčiau lokj skuiumą kaip tarp dienos u nakties Dabar jaučiuoi 
-magiai n esu linkstfias ir 111(10 sjkių dėkuojii Sahitaras mslistų /r 
o.dėjistei ir hneiu visiem savu draugam u pažįstamiem si hikud* 
*isjiikimais pHiMriu ouoširdiai kreipties pre Sidiilaras

A L t 1 A H A S
( HLMICAL iNSTITVTIONj Balt ienas. P»of.

1707 So Hslhted Sl_ IVieplom* Canal 6417 l.kiitago Iii
- - ■ — — r—H"- —----- ~ ... .

LIGHTHOŲSE CLEANSER visai tinka 
i- šveitimui, trynimui, valymui, desinfektavi- 

mui. ?

MĖGINKITE JI ANT MEDŽIO, marmuro, 
plyti/, stiklo, virtuvės indu ir t. p.

‘ 1 I
X

JIS PALIUOSUOJA TUOJAUS, pasiekia 
kiekvieną kampelį, neėda rankų ir nedras
ko daikto valomo.

ELEKINeSE UGHTHOUSE CLEANSE- 
RIO prisiduos jums labai ir užteks ant ilgo 
laiko.

apie lai savo daktaro arba ap- 
tiekoriaus.

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

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

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

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Ilalsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su (lidžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. O- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. Pėtn. ir Nedėl. nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. SuRat. nuo 
12:30 dieną ihi 9 vai. vak. Res. o- 
fisas prie 3341 W. 16th St. dėl va
karų1 ir nedėl. pasai sutartį. Tei.
Di<lvsis ofisas Canal 222. Res. 

ckwell 6112.

Už $50.00 ARBA LIBERTY 
BONDSA. •

Nupirksi latbtiįi. 
gražų gramafo- 
ną naują gvaran- 
tuotą ant 5 metų 
20 tuksiančių Lie 
tuviškų rekordų 
ant pardavimo. 
Didžiausis pasi
rinkimas gra
mofonų.

'Puri viskas parsiduoti už nu
mažintą k^’ną. N
Ateikite arba rašikite tuojaus.

J. BUDRIK.
3343 So. Ilalsted St., Chicago.

i
■ ■ll'll—■! I tl ■■ IIMI—■

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondsus ir war 
savinas stamps nuperka ui ca-.b 
Ėmei and Cn.^. 740 W Madisnn <t., 
Kampas st., kampas Halsted 4 
Hoom 232, 2cms aiitfštas vir< Esmoun 

lofhing Store atdara vakarai* <k 
»»• 'J.-dAUomi* ntiA 10 ik) 1

MOUNT CLEMENS
CHICAGOJE

Jei jus sirgdamas gulite lo
voje pašaukite mus l.avvmla- 
lė 839

mes prįsiysime j jusy 
namus

GYDYTOJA
Reumatizmas 

nervų ligos, 
ir chroniškos 
gos gydoma

pilvo, inkstų 
ir kraujo 11- 
musų Massage 

institute .su kiekvienu nauju 
elektros vartoimu ir medika- 
lių išradimu po gydytojų prie
žiūra. Pašaukite mus ir mes 
duosime jums ligonių vaidus, 
kurios mes pasekmingai išgy
dyme.

Mes imame gydymui 
ligonius j namus.
1234 Independencę Boulevard.
\ Tek Lawndale 839.

KAZ. MICHAfjOVVSKAS
A

Cžbiiko dide’j pasirinkimų auksinių ir auk
suotu laikrodžių, 'deimantinių žiedų ir viso
kių kitų dalykų, kurie prie auksučių krautu
vių priklauso. J

Padarėliui* labai numažintas kainas speci
aliai anl Vely kų.

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius pa
gadintus iubilieri$kus dalykus.
3303 So. Morgan st. Chicago, III.

DR. G. M.GLASER 
t'iHktiku<.J» 27 metai 
<o‘enima« ir (¥ii»« 

<>«• a Morgan St.. kerti t* M 
Chicaan III

SPFCI M.TST*< 
Moteriškų ir Vyriškų 

‘.tironiškų Li«» 
■»rtsn VALANDOS

Nuo 9—10 ryto, nūn 12—2 po 
pietų lt nuo 6—8 vakare. Ne

kėliomis nuo 9—2 popiet 
{Yardt AM' r «

Telephone Boulevard 2160

Bridgeport Painting & Hardware Company
- (Not inc.).

Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
navimo.

Malevos, aliejai, lakel iai, šepečiai, kalcimas. sieninė popiera, stik. 
las, geležiniai ttfvorai ir tt. 

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Ilalsted Street, ’ Telephone Yards 7282

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St. Chlcavo, III

LIBERTY BONDS 
perkame 

LIBERTY BONDS
Tuojaus cųsh -Neatidėliojąme-r-Bile 

kokių sumų
$50, $100 $500 $1.000

Mbkame augščiansią kainą. 
Ypatus gyvenančios užmiestyje gali 
. .atsiųsti bondsus registruotuose'.. 

•cinkuose
yi—; išbusime jums !a pačia diena 
pinams, kuomet auiisime boudsų.

Ateikite — Rašykite — • 
Tclcfonuokite.

LIBERTY 8ECURITIES CO., 
Room 716 — 155 N. Clark St. 

Tel. Majestic 8617.

Už $50.00 arba LAISVES 
BON DSA

Nupirksi labai gražų $200.00 vertžs 
I honografų, pasilikusį sankrovo
je. Šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekonh) ir dei- 
manlinė alata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
lelz augštos klesos 

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainų 
už lai kad mes turime 

pratuštinti
Mes taipgi 

• $650 plnyhr 
garantuotų 10 metų 
ir vartotų tik 8 savai- 

parduosime už $325/

‘vielų, 
turime 
piano,

kurj mes
GYVENATE UžMIESTY.I. MES 

PRISIUSIME C, O. D. LEIDŽIAME 
APžIURftTt. ši yra ■ stebėtina pro 
ga. Ateikite arba rašykite liiojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA.

WESTERN STORAGE HOUSE 
281() W. Harrison St. Chicago, Hl. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

lioinis nuo 10 iki 4

JEI

chicago —

Lietuvių Jautiškos Kapines 
Priklauso ne vienai kokiai sektai, bet jos yra visų Chicagos ir 
apielinkių lietuvių, ir jomis gali naudelius reikalui esant visi lie
tuviai be skirtumo likėjimi.škų ar kokių kilų pažvalgų norėdami 
laidoti savo mirusius artimus ar pažįstamus; patariiavimas yra su
teikiamas visiems lygiai.

Lotai parsiduoda vertės $50 ir augščiau. Jos randasi prie Kecn 
avė., vienas blokas į pietus nuo Archer avė.

Reikalui <\sant galima kreipties j užveizdų kapinėse ypaliskai ai*- 
ba telefonu? VVillosv Springs 20 R. Ar Chicagoje 3301 So. Ilalsted 
St. Pliene Boulevard 6775.

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

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

.■ų—MO!
i I iI Rttsižkos ir Turkiškos Vanos

-MM

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL. I
 Reumatizmas Sausgėla.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybe 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUNJD mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiant^e dau
gybė žmonių siunčia padyka
vo n e.s pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis

' 3259 S. Halsted St., Chicago, III.
Kny ga :“ftALTINI8 SVEIKA- 

TOS”, augalais gydvties. kai
na 50c.
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NAUJIENOS
CHC 4JTHUANIAN DAILY NEWtf» 

l'ubliahed Daily ®xcept Sunday by 
the Lithuanian Newa I'ub. Ca^ Ine.

!> 1739 SO. HĄLSTED ST, 
CHICAGO. ILLINOIS

Talephone Canal 1501

Naujienos eina kasdiena, iiskiriant 
□edeldicnius. Leidžia Naujieną Ben
drovė 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
IH. —, Telefonas) Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chicago je — pačtu:

Metais .•••o,..,,,,,,,,,.
Pusei meto
Trims menesiams •«««««<
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui ............

Chicagoje — per neliotojus:

•6.00
3.50
1.85
1.45

. 75
Chicagoje — per neiiotojui:

Viena kopija .................  ..02
Savaitei ...................    12
Mėnesiui ....................................   M)

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
pačtu:

Metras..................................   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.
■.................  i - ...........j_________

True translation filed with the ,oost- 
6161 ‘9g ll-’dv 'III 
a* reųuired by tne act of Oct. 6,1917

Ir včl nauja 
“ministerija" 
Lietuvoj.

k

taipTautininkų ir klerikalų 
vadinamasis Pildomasis Komi
tetas \Vasliingtonc praneša nau
ją Lietuvos “ministerių” surašą, 
kurį užtvirtinęs Lietuvos “pre
zidentas” Smetona. Pram Ši
mas skamba:

“Lietuvos prezidentas Sme
tona užtvirtino naują minis- 
terių kabinetą, susidedantį iš 
sekančių ypatų: Sleževičius, 
premieras ir laikinai pildąs 
pareigas ministerio užrubeži- 
nių reikalų;

Leonas, vidujinių reikalų

im-Noreika 
tosteris;

Šimkus, vaizbos ir pramo
nes ministeris;

Stulglrtskts; žemdfrbystes 
ministeris;

Černeckis, krasos ministe
ris; *

Jonas Vileišis, pinigyno 
ministeris;

Paknys, ministeris viešųjų 
darbų;

Tūbelis, apšvietus ministe
ris;

Merkis, apgynimo minis
teris;

Voronko, baltinsiu reikalų 
ministeris;

Šernas, ministeris’ be port
felio.”
Porą ar trejetą dienų atgal il

gi buvo pranešta apie permai
nas Lietuvos “ministerijoj”. 
Gal greitai susilauksime, kad 
kas diena mainysis Lietuvos 
“ministeriai”.

“Draugas” bando duoti paaiš
kinimų ir pateisinimų, kodėl 
Lietuvos “ministerija” taip tan
kiai keičiasi. Svarbiausia jo 
argumentas — tai Lietuvos so
cialistai ir beveik socialistai* ku
rie tai prie bolševikų krypę, tai 
veikimo neparodę ir tt. Tiesa, 
Lietuvos socialistai yra svarbiu 
faktorium' Lietuvos “ministe
rijos” permainose, nes jie ne- 

, bėgo iš Lietuvos, kada bolševi
kai užėmė Vilnių ir kada kiti 
“ministeriai” išdūmė į užsienį. 
Socialistai nedalyvavo “minis
terijoj” išėmus vieną-kilą as
menį, kuriuos ne partija siunr 
tė dalyvauti, o jie palįs savano
riai į jų įstojo. Toliau socialis
tai, buvusieji ministerijoj, patįs 
išstojo iš jos, ir, kiek matyt iš 
naujų “ministerijų”, socialistai 
daugiau neinu į jas. Be to, nė
ra abejonės, kad socialistai Lie
tuvoje turi nemažai inlek- 
mės ir jiegos, todėl “ministe
rijos” turi skaitytis su jais tai 
bloguoju, lai geruoju. Nevel
tui jose atsiranda tai labiau at- 
galeiviški, tai labiau liberališki j 
žmonės. Lietuvos buržuazija 
su klerikalais stengiasi atspėti 

šalies pulsą ir pavartot priemo
nes, kurios neduotų socialis
tams vieniems įsigalėti.

True Tanslation filcd Mtn thę post-
6161 ‘M III Im
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917

- '"J

Apžvalga
“Vienybe Lietuvninkų” iš- 

s|)aiks<Uin<> Itietuvos komunistų 
(•bolševikų) valdžios manifestą, 
kurį ji išvertė iš rusų*laikraš
čio “Sieverimja Komuna”, ei
nančio Petrograde.

Skamba jis tekančiai:
“laidydamas valią sukilu

sių Lietuvos darbininkų, ne
turtingų kaimiečių ir raudon- 
sargių Cen trolis Komitetas 
Lietuvos ir Baltgudijos Komu 
nistų Partijos kartu su Vil
niaus ir Kauno sovietais, pa
skelbia, jog jie suorganizavo

vos valdžią. Revoliucijinės 
žmonijos vardu mes paskel
biame: ' V ’ .

1. Visa valdžia, alei ma
žiausia, pereina į rankas dar
bininkų, bežemių ir mažaže
mių ūkininkų, atstovų Tary-

2..Vokiečių okupantų val
džia nuo šiol skaitosi panai
kinta.

3. Lietuvių kaizerinė Tary
ba su visais savo ministeriais, 
skaitoma už nuverstą ir jo
kių įstatymų neapginama.

4. Reikia laikyti visus Ta
rybos ar jos agentų įsaky
mus,
mus, taipat įsakymus vokie

parėdymus bei įstaty

čių okupacijinės valdžios 
(anlt kiek jie neapeina vo
kiškų kareivių ir jų išėjimo 
iš I.ietuvos) neteisėtais ir nc- 
rcikalaujančiais klausymo.

5. Visr-Tarybos ar vokie
čių okupacijinės valdžios pa-

•' ti tuoj suareštuojami, jei 
laisvanoriai neatsisako nuo 
savo vietų. Jų vietas užima 
alslovai Sovietinės valdžios. 
Kiekvienas pi kiantis 'Tarybos 
bei okupacijinės valdžios įsta
tymus papuola tučtuojiniam 
areštui.

6. Visa dvarponių žemė ir 
albelnai visi dideli žemių plo
tai , priklausanti bažny«K>ni

su visu jų gyvu ir negyvu lur 
tu, lygiai visi miškai, vande- 
nįs ir žemės turtai pereina 
visos Lietuvos darbo klesos 
nuosavybėn (I. y. induodami 
darbininkų ir mažažemių 
proletarų Sovietui naudouei.

7. Visi geležinkeliai, pač
io, telegrafo ir telefono įstai
gos, dirbtuvės, bankai ir agn
iui (wliolesale) prekių san
deliai šiuomi tampa visų Lie
tuvos darbo žmonių nuosa
vybe. Buvusieji jų savinin
kai turi tą savo turtą induo- 
ti Sovietų valdžios 
nanis, prisilaikant 
nes darbo valdžios 
mų.

8. Smarkiausiai
ma išvežti iš Lietuvos arba 
pagadinti gyvas bei negyvas 
turtas, lygiai ir kilnojamos 
bei nekilnojamos reikmenos 
ant geležinkelių, pačio, tele
grafo, telefono ir elektros ga
minimo stočių, bei visas ki
tas turtas, turintis svarbų 
žmonėms abclnai.

• 9. Vielų Sovietai prisižada 
apsaugoti visuomenės turtą

orgii- 
revoliuci- 

nurody-

draudžia-

traukia skaudžion atsakomy
bėn.

10. Uždarbis (mokestis už
darbą) laipsniškai bus pake- Lancaširės amalas lebisirauda.
liamas iki kol nebus pasiekta
rybos nustatytos Sovietinėj | vidujinio sekretorius
Rusijoje. j Cross, savo pranešime pasakė*

11. Pramonėje, prekyboje “Amalas sparčiai eina blogyn, 
ir ukyj įvedama 8 valandų ir mes ateiname prie tokio daly-

darlio diena. kų stovio, kuris buvo aršiau-
12. Visos skolos, kurios šluoju laikoterpiu 1914 metais, 

prigulėjo kapitalistams, dvar
poniams ir turtingiems ku
nigams nuo darbininkų ir ne
turtingų kaimiečių laikomos

13. Griebianifisi tvirtų prie
monių Vitgaivinimui pramo
ninio gyveninio šalyje (taiso
ma geležinkeliai ir t. p.) bei 
atgaivinimui apsimainymo 
prekėmis su Sovietų Rusija ir 
Vokietija.

U. Prieš gyvenimo bran
gumą ir spekuliaciją, ypač 
spekuliaciją neatbūtinų gy
venimo reikmenų bus panau
dota griežtos ir mielaširdys- 
tės nežinančios priemonės.

(Pasirašo):
• Laikinosios Lietuvių Rcvoliu- 

cijinės Valdžios pirmininkas
— V. Mickevič-Kapsukas.

Valdžios nariai: V. Alek- 
sa-Angarietis, Aizik Vein- 
štein, Sinianštein, Kastas Ker- 
novič, Svietelis, Proletaras, 
Kazimieras Cikovskij, -Alek
sandra Jaškevič.”

Chicagiškie “Lietuva” per
spausdinusi šitą manifestą, ku
ris yra nelabai vykęs vertimas 
iš rusų kalbos, pastebi, buk 
“Sprendžiant sulig pavardžių 
tai iš devynių bolcvikiškos val
džios valdininkų yra tiktai du 
lietuviai^” Ir ji ryktelėja: “Tai 
vadinasi Lietuvos valdžia, kur 
valdininkėlis yra du lieiluviai 
prieš 7 nelietuvius!“

Mes čia nebandysime ginti bo- 
ševikiškos valdžios sąstatų, bet 
pastebėsime, jogei pavardės 
buvo pasirašytos rusiškam laik 
rašlyj, kur lietuviškos galūnes 
as, us, ir yra paprastai atmeta
mos, ir 'tuomet galima spėt, ar 

lietuviu! Bet kam čia ginčytis 

ir s])ėjimtis daryti, kuomet ži
nome, jog Lietuva susidės ir iš 
lietuvių, ir i^ jenkų, ir iš žydų, 
ir iš rusų. Jeigu paimti visus 
Lietuvos gy\< ntojus, kurie nėra 
lietuviais arba nesivadina jais, 
nes yra nutolę nuo lietuvių, tai 
pasirodys, kad jie sudaro kur 
kas ddicsių skaitlių, negu lietu
viai. Klausimas turi 
šalį, o ne apie tautą.

eili apit
Jeigu tie

na ąpžioli, ir valdžia, ir pramo- 

tom ten butų nelaisvė ir var
gas. Lietuvių tauta ir norėda-

Valdininkavime ir valdinin
ku skyrime reikia skaitytis ne 
su tautystę, o su šalies reikalų 
pažinojimu ir mokėjimu juos 
vesti.

True translation filcd..wi h Ihe post- 
n:asi»* ai Chicago, III. Apiil 26. 1919 
as reųuired by the act of Ojd. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios International Labor 
News Servįce)

ANGLIJA.

Audėjystės amatai blogame pa
dėjime.

Anglija. — Audėjystės Ama
tai — vatiniai ir vilnoniai — 
dabar pergyvena sunkų padėji
mą; nedarbas yra paprastu daly 
ku daugelyje Lancaširės ir Yerk 
šires miestų. Pildovai audekli
nių dirbtuvių darbininkų susi
vienijimo. apinuiiįčio kiekvienų 
vatinį skyrių apskrityje, po ne
senai laikytam susiriidiimui 
Manchcsteryje nutarė prašyli 
vaizbos Tarj’bos ir Darbo Mini
sterijos priimti pasiuntinius, ku-

j imą kas dėl nedarbo, kuriame

Susirinkimo pabaigoje \ susi- 
Joseph 

Trumpas laikas vilkimo aky
liuose ir trukdymas su vekmais 
audimo skyriuose eina didyn 
kas savaite. Prie tam valdžia 
nusprendė s’.miažinti sumą mo
kamą iš fondo bedarbiams šelp
ti. Pasekmė buvo ta, kad n< ku
riems musų žmonėms virto be
veik negali1 nu dalyku kaip rei
kimai pragyv nli.

“š.las dar sunkesniu darosi 
i 'U. is pakęsti dėlto kad mes 
žinome, jog neutralus rinkos v. 
ra likę be prekių, kad žmones 
šaukiasi gijų i? audimų ir kad, 
jei galima butų surasti koks 
tinkamas būdas, net ir tik iš
mėginimui, l(ai tas suteiktų pro
gą darbi įlinkimai panaudoti ver
piamas ir audžiamai mašinas ir 
duotų mums prideramą pagel- 
bą, kurios mes prašome.’ Mes 
sakome, kad jei valdžia nenori 
to padaryti, lai ji turėtų bent 
susilaikyti nuo savo paketini- 
mo numušti pašclpą vyrams 
nuo $7.50 iki $5.00 į savaitę, o 
moterims nuo $5.00 iki $3.75.

••i

KANADA.
t

Kalnakasiai prielankus Vienai 
Didžiąja! Unijai.

Vancouver. —• Sumanymas 
paduotas Calgaryj įsteigti vieną 
didžiąją uniją visiems pramo
nės darbininkams randa dar di
desnį in’ielankumą, iiegu buvo 
tikėtasi didžiausių karštuolių 
konferencijoje. Iš visų Briti
nęs Kolumbijos pusių gaifliama 
žinios, kad kalnakasiai vienu 
balsu pritaria sumanymui. Bri- 
tinės Kolumbijos Darbo I^ede- 
racijos vice-perzidentas J. Nay- 
lor varo darbą kasyklų apygar
dose. Jis sako, kad kalnakasiai 
labai pritaria proponuojaniajai 
naujai organizacijai.

Užklausimai gaunami iš visų 
šlilies kęąšlų,įskaitant didesnius 
ceiilriLs rytuose, tokius kaip 
Montreai, Toronto, apie Vienos 
Didžiosios Unijos programą ir 

vimą tuo klausimu. Aštuonio
likto apskričio kalnakasių ofici
alia orgaiąis “District Ledger” 
prašo piuamoll varymui propa- 

su aukomis tam tikslui. Yra 
manoma, kad visos balsavimo 
blankus bus sugrąžintos apie 
gegužio 10 d. ir pasekmės bus 
žinomos prieš gegužio pabaigą.

SUV. VALSTIJOS.
Audyklų darbininkai tveria

NEW YORK. — Audyklų dar
bininkų suvažiavime, laikytame 
šitame mieste balandžio 12 ir 
13 dd. tapo sutverta nepriklau
soma radikalė organizacija, ku
ri apims ne lik audėjus ir mez
gėjus šilko, vilnono ir vatos 
pramonėse, bet ir mašinistus 
bei ugnakurius audeklinėse; ji 
pasivadino Amalgamatcd Tex- 
lile Workcrs of America (Susi
jungusieji Amerikos audyklų 
darbininkai).

Buvo atstovaujama apie 85, 
000 darbininkų, bet Viena Di- 
deji Unija tikisi trumpu laiku 
suimti 500,000. Kaipo priparo- 
dymą savo pažangunio delega
tai, atstovaujantieji astuonias 
įvairias tautybes priėmė rezo
liucijas, reikalaujančias ištrau
kimo Amerikos kariuomenės iš 
Rusijos; pripažinimo klevų ko
vos; protestuojančias prieš ka
linimą Mooney, Dėbso ir kilų 
politinių bei pramoninių kali
nių Ir reikalaujančias jų puti uo
gavimo. Delegatai taipgi paža
dėjo savo moralę ir finansinę 
paramą Lavvrence’o streikinin
kams.

Belo, šventė paprastai vadi
nama Darbo Diena, nepaliko
radikaliam delegatų elementui ’’ thndonas, Jkovo 26 d. (pavė- 
ir ačiū tam buvo ąpskclbta, kadjh*<>ta). — Grūmojusia 'Trigubo- 
gegužio 1 d. turi būti pripažin-»jo Dailblininku, Susivienijimo 
tu darbininkų klesos švente, straikas tapo prašalintas savai-

..... . .......... ............... .. — -... .......

Rezoliucija kreipiamasi į visus les pabaigoje darbininkų vado- 
darbininkus — o ne tik audinio 
pramonių — užlaikyti šitą šve*- 
ntę.

Prie didelio rankoplojo dele
gatai pasiuntė savo pasveikini
mus Rusijos, Vengrijos ir Bava
rijos sovietų valdžioms.

Dailidės skįla.
NEW YORK. — Stiliui Ir <lir- 

bluvių darbininkai, buvusieji 
prisidėjusiais prie Amerikos 
Dailidžių ir Stalių Brolijos, sa
kydami, kad jie tvers vieną di
džiąja pramoninę uniją, bąl. 13 
d. nubalsavo atsiskirti nuo ši
tos brolijos. - Aitas nusprendi
mas įvyko po ilgai besitęsusios 
kovos tarp brolijos viršininkų ir 
atsiskyrėlių. Atsiskyrimo rezo
liucijoje sakoma, kad negalima 
patarnauti darbininkų reika
lams, pasiliekant brolijoje; to
linus sakoma: “mes organizuo
jame save ir visus dirbančius 
musų pramonėje į nepriklauso
mą organizaciją, tuom sutver
dami užmazgą,.apie kurią mes 
tikimės sutverti didelę uniją 
musų pramonėje, kuri vėliaus 
susidės su kitomis pramoninė
mis unijomis”.

Drabužių siuvėjai laimėjo.

NEW YORK. — Ro vienuoli
kos savaičių straiko, kuris atsi
žymėjo dideliu žvėriškumu iš 
policijos pusės, International 
Ladies Garmeiit Workers pri
vertė glebių ir Žiponų Dirbėjų 
Susivienijimą išpildyti jų reika
lavimus. Straikavo apie 35,000 
darbininkų. Jie laimėjo U va
landų savaitę, gerą pakėlimą al
gų ir teisę unijos atstovams 
prižiūrėti darbo sąlygų. Vienu 
svarbiausių ginčo dalykų, dėl 
kurio darbdaviai ilgai ginčijosi, 
buvo darbininkų reikalavimas, 
k«<l l.iity padaryta snlurtis. su
lig kuria dlirbdaviai negalėtų 
atleisti darbininkų be priežas-

•
ANGLIJOJ TARNAITĖS 

ORGANIZUOJASI.
Manchester- — Valdžios ko

mitetams belcidžiant oficialius 
pranešimus ir baltuosius popie 
rius, namų darbo klausimu ir 
ska'itlingicms pa tarimams !be- 
hteinanl sugrąžinti užsienti- 
mjyns seiiO' His teises jdunų mo
terų žvilgsniu, namų tarnaičių 
unijos dygsta ;vairiuose .šilij.s 
kraštuose. Namų Darbininkų 
unija nesenai susitvėrė Maiw 

clusAeryj ir apskrityje. Ji nėra1 
prisidėjusi Įirie jokios <lųbar 
esančių amalinių unijų, bet ji 
laikysis savo pirmose dienose 
Mancheslerio ir Salforda Moterų 
Amalų ir Darią) Partijos.

įvairios darbininkų organiza
cijos bando suorganizuoti tar
naitės į uniją- šitaipos naciona- 
lė skalbėjų unija stengiasi pa
imti tarnaites į savo eiles, o 
kelios savaitės atgal krautuvių

nija sutvėrė Namų Darbininkių 
Uniją Liverpool^įe. Liverpoo- 
lio unijos programų yra astuo
nių valandų diena, niininihlė 
mokestis $5 į savaitę moterims 
nuo 21 mėtų amžiaus, 25 centai 
į valandą dieninėms darbinin
kėms su šeimininkės maistu 
ir ant vaikaičiais; paliudijamai 
nuo šeimininkės ir tarnaičių.

Valandos moterims dirban
čioms Manchesterio įstaigose 
paprastai 60 į savaitę, bet priva 
liniuosc namuotįb, neskaitant 

pasilsiu laikų, siekia 70 ir 83 ir 
pusė- Tos, kurios dirba ilgiau
sias valandas, yra prasčiausiai 
apmokamos.

ANGL1JOS DARBININKŲ 
“TRIGUBASIS SUSIVIENI

JIMAS”.

jo Dailbli ninku, Susivienijimo 

vų nusprendimu derėtis toliau* 
su valdžia, šiandien, atidėtame 
kalnakasių suvažiamive buvo 
sutikta nestraikuoti lie Uolesnio 
balsavimo, kuris paseks su 
griežtu Roberto Smiltie ir suva
žiavimo patarimu priimti val
džios pasiulinimą, akyvaizdoje 
jau laimėtų svarbių nusileidi
mų ir laukiamų tolesnių laimė- 
jmų, jei anglinė komisija tardys 
lobaus, šitas svarbu* nutari
mas gal paveiks į nusprendimą, 
kuris bus padarytas gęlžkeJL- 
M’inkų jų suvažiavime rytoj 
Galima net pasakyti, kad didy- 
sai straikas atidėtas tuo tarpu, 
kadangi Trigubojo susivieniji
mo buvo manyta, arba visients 
streikuoti sykiu, arba visai ne
straikuoti. Negalima užginčyti, 
kad visos trįs unijos laimėjo di
delę pergalę kas dėl pakėlimo 
mokesties, prižadėto valdžios ir 
taipgi kas dėl visuomenininimo 
principo priėmimo. Tas, žino
ma, yra patim svarbiausiu daly
ku ir darbininkai ne Ibc reikalo 
pradeda temyli su atsidėjimu 

ti inimo naudom Kai]) J. Ii. 
Thomas, geližkeliiųnkų vadas 
pasakė žemutiniame Bute kelios 
savaitės atgal, darbininkai ne
nori mainyti privatinio kontro
liavimo t iro n y bes tokia jau val
stybinio kontroliavimo tirony- 
be Nuo visuomeninimo pareiš
kimo daug priklauso artimoje 
teilyje dabartinio neramumo su 
laikymas-'

5,000

■

ARKANSASO KALNAKASIUS 
LAUKIA BADAS.

Huntington. Arkans. --
angliakasių Sebastiano apskry- 
tyj laukia badus. Karės laiku 
jie uždirbdavo geras algas, bet 
nuo lupkr- II ctienos.4 K)tS m. 
jie gavo dirbti tik po vieną, ar 
dvi dftrtti savaitėje. Dirbant pol
dvi dieni savaitėje negalima 
puuidftryfiT'progyvenittid viduti
nei kalnakasio šeimyna.

Sebastiano apskritys yra tvir 
lai suorganizuotas? Visi* kalna
kasiai priklauso Suv. Am. Kasy
klų Darbininkų Am. Fcd. Daiibo 
unijai. Alabamos kasyklos, ne»- 

dariio už- 
Arkausaso 

nuošimčių 
kalnaka- 

Kaies lai

lenkamai. Unijiniai 
darbininkai prakišti.

Asluoniasdešimts 
Sebastiano apskričio 
šių yra amerikiečiai,
ku jie pirko daugiau kaip vi
dutiniškai Laisvės bondsų ir 
karės taupymo ženklelių. Šian
dien šitie ženkleliai ir bondsai 
yra svarbiausiu jų pragyvenimo 
šaltiniu. Jie gyvena iš to, ką

Gandas eina, kad nuo birželio 
pirmos dalykai pagerėsią. Tuo 
gi tarpu butai brangus, o kai
nos maistams kįla.. Jei darbai 
greitai neprasidės, tai Hunling- 

linkusius laukia tikrai blogi lai
kai.

1 
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Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
I?7 N. Doarborn SI. 

111I-1S Valty Bldg.
Te*. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuosc 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisus:

1323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvi® Gydytojas Ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So, Michigan Avė.Rezidencija 10731 S. Michiaan 

Avė., Roseland, 111.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Tullman 841. 
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietą iki 4 
6 iki 9 vakare.

*

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliai!® Permaina.
^nedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šiy'kainų priskaitoma ir 

lę ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 62-ta GATVĖS

Pabraižos
—

“Mes norime sovietų!”
Taigi šaukė moters susirinku

sios britų parlamento galerijose.
Kas parodo, jog anglų moters 

nesibijo būt socializiiotos ir ko- 
miiųizuotos.

Kunighs Kasakaitis papasako- 
jp Rochcstero Heroldui, jogei 
lįetuviškų vyčių legjjonai lik 
laukia, kaip greičiau galėjus 
Lietuvon iškeliauti. Jie norį ten

Gal pliekti, gal nepliekti. Kai 
kas įtaria vyčių skubumą kito
kiomis priežastimis. Sako, jie 
susirūpinę, kad greitu laiku A- 
merikoj žada užstot sausmetis.

Viename lietuvių laikraštyj 
išskaičiau šitokį pus i.Skelbimą;

‘ši įlomi pranešu, kad aš,

Juozo Gražulio...”
()]>eracija pavyko, ir dabar 

Kulys su visomis reikiamomis 
dalinius o’rait o’raiV.

Visuotinas Seimas.

Klerikalas 
tautiečiai, 

broliai ka-

'Tautininkas ir
(kviesliai): Broliai 

broliai socialistai ir 
talikai, visus kviečiame į visuo
tiną Amerikos lietuvių Seimą!

Socialistas: Man su tamstelė
mis ne pakeliui.

Katalikas: O ką kunigėlis sa-

Kunigėlis: Nereikia seimo!

j brolį taulininką-kvieslį): Ir aš 
taip sakau, kad seimo nereikia.

Tautininkas-kvicslys (k uražo

damsiia ir gana. Nors pats vie
nas Melc&ilas busiu, ale visuoti
ną seimą atlaikysiu.

“Kodiel

Redakcijos archyve —didelis 
gurbas! — išrausiau laišką šito
kiu griežtu jai klausiniu:

“Kodiel?, Žingeidi! žinot, jei
gu Naujienos vis dar pasilieka 
ištikimos lietuvių darbinįkiškai 
visuomenei, kuriem pūreliam 
yra talpinami: Žinios Tribūno 
C.orespondcnlo ir Apgarsinimas 
Wilson £ Co?”

Tasai “Kodiel,” matyt, suva
rė redakciją į ožio ragą. Nesi
teikus Kodiel žingeidumui už- 
ganapadaryf, ji klausiamąjį lai-

ant jo tik maža pastebėk: 
—Oh, heli!

—Pabraiža.

KLAIDŲ PATAISYMAS

Išspausdintame vakarykščia
me N-nų numeryje “Polemi
koj”' (psl. 5) po straipsniu “Del 
M. Pūkio išvadžiojimų“ korek
toriaus neapsižiūrėjimu praleis
ta autoriaus, P. Grigaičio, para
šas.

Redakcijos Alsakpai i

r

neteisingą buvo parašyta, lai 
debaluotojai palįs gali atitaisyt.

gincyties dėl to, katras geriau 
debatavo, ne laikraštyj viela. 
Rusinėkite mu- js šiaip žinučių, 

sunaudos..ne.
•šiauriui, Chgo. —- Su tais pa

rašų rinkimais, jau pabaigia, tai 
gi ir kalbėt apie tai nebeverta. 
Antra, visas Jūsų straipsnis 
mums reikėtų versli*anglų kal
bom Del tų priežasčių nedėsi
me^
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ATSAKYMAS.

Kur |kivlų vejas sparnais plasdena, 
Kur bėga upė sidabrinę, 
l enai prie gojaus una gyvena 
Ir gieda daina vakarinę.

Jos balsas varsto gilią mėlynę;
Veidas žėrėja, akį* židruoja

Ir siela skraido po begalinę, 
Nes apie meilę anų dainuoja:

•‘Kaip saulė karšta, kaip giedra skaisti. 
Kaip amžinantis plati;
Taip meile mano jausminga, žaisli, 
(iili, prasminga, ir plati...”

Jos gelsvos kasos nuo vėjo žarstos.

Ant lupų džiaugsmo žemčiūgai varstus; . 
Užgirst atsakymp ji laukia.

Iš ten kur vėtros žiauriai kovoja, 
Kur pūgos gamtą draskoj 
Ateina balsas skriosdamas orų, 

Ir laimės perlus blaško.

“Esu aš audra, dievas Perkūnas, — 
Nuo mano valios uolos suskyla. 
Vandenis drumsčia Senas Neptūnas!— 
Mano rankose amžiai sudyla.”

— Kazys Kaukas.

“Moksleivių Keliai”
Lietuvių moksleiviai pradėjo 

darbuotis. Redakcijoje randa
si daug užsilikusių straipsnelių. 
Del stokos vietos prie dabarti
nių aplinkybių, jokiu bodu ne
galėdavome suvartoti visos me
džiagos. Be to, kiekviena die
na gimdo vis naujus reikalavi
mus. Moksleiviai tai atjaučia 
ir nori pasidalinti savo minti
mis jsu visuomene. Centraline 
Valdyba, imdama visa tai aty- 
don, nutarčrTšieidinėti “Moks
leivių Kelius“ kas antra savai
tė. Yra pagirtinas darbas. Mok
sleiviai iš savo puses privalo dar 
sparčiau griebtis už plunksnos 
ir rašinėti į savąjį organėlį. Pa-' 
darykime “M. K.“ gyvais ir žin
geidžiais!

Butų geistina, kad mokslei-

via i daugiau parašytų iš moksr 
leivių gyveninio. Ypatingai mus 
žingeidauja rytiečiai. Be to, ra- 

1 Ši lieki m e populiariškai moksli
škus straipsnelius iš bile moks
lo srities. Literatai ir poetai 
pagaminkite ęįlių ir vaizdelių.

—“M. K.” Vedėjas.

Gužinėj.
JI I

Buvo nepaprastųi gražus ge
gužio nedėktienio rytmetis. 
Skaisčioji saulutė kopo augštyn 
ant dangaus skliauto. Miria- 
dįnė paukštelių giesmė pripildė 
girias ir laukus. Kasužė, pabu
čiavus žemės veidų, pasikėlė ir 
siųiėsi ant etero lengvųjų spar
nų. (lėlės, augštyn galvas kel
damos, šypsojosi rytine šypsp. 
Anot poeto žodžių: “prasidėjo 
šventa dienos byla...” .

SIŲSKITE PINIGUS Į

IETUVĄ
Ant galo išaušo ta linksma diena, kada jau mes ga

lime siųsti PINIGUS | LIETUVĄ, LATVIJĄ ir LEN
KIJĄ, kur musų giminės ir pažįstami yra išsisklaidę.

NESIŲSKITE PINIGŲ IR NEPIRKITE LAIVA
KORČIŲ NEDASIŽINOJŲ APIE MUSŲ IŠLYGAS 
IR GARANTIJĄ.

TURĖKITE ATMINTYJE, jog greitu laiku ir vėl 
mes galėsime Jums tarnauti su pilnu užganėdinami 
PARDAVIME LAIVAKORČIŲ (Šifkarčių), MAI
NYME PINIGŲ ir pagaminime PASPORTŲ.

ATSILANKYKITE J ŠIĄ DUBELTAI PADI
DINTĄ, VISIŠKAI SAUGIĄ IR TURINČIA- PIL
NĄ UZSITIKĖJIMĄ ŽMONIŲ BANKĄ, KURIAME 
NET IR SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA LAIKO 
PINIGUS, IR GAUSITE PILNĄ IŠAIŠKINIMĄ, TEI
SINGĄ IR MANDAGŲ PATARNAVIMĄ.

Central Manufacturing istriet Bank
(A State Bank)

1112 W. 35th St. (3 blokui nuo Halsted st.), Chicago 
, TURTAS $5,000,000.00

VISOS PARODOS DYKAI
BANKO VALANDOS: 9 ryta iki 3 po pietų. Subatomis 9 ryta iki 1 po 
pietų. VAKARAIS: SEREDOM1S IR SUBATOMIS nuo 6 iki 8 vai. 
— ...............................    i n......... i ........—

Tuonii imčiu sykiu augštame j lės ranka vis prilaikydavo jį 
miesto ruime budo iš saldaus ant gelsvųjų pląukų. Jiedu prL 
miego Liudytė. šviesus saulės (ėjo upelytį. Peršokti 
spinduliai jau gerokai buvo įsi
skverbę į jos kambarėlį. Mergai
tė net krūptelėjo ir mintyje sau 
kartojo: “Jau vėlų, kų man Juo
zas pasakys?... Gal jis manęs 
jau senai laukia?”

Kuomet dar putė šaltieji žię-' vienų ir į kitų pusę. Pagaliau® 
mušės vėjai ir ledai tvirtai su
rakinę laike žemės krutinę, Liu
dytė prižadėjo drauge su Juo
zu nors sykį važiuoti į geguži
nę. Vakar gi jinai galutinai nu
tarė dar anksti iš ryto išvažiuo
ti. O čia, kaip tyčia, pramie
gojo. Mergaitė skubėjo rengtis 
ir pusryčiauti.

šeimininkė stebėjosi ir nega
lėjo suprasti, kodėl taip nepap
rastai mergaitė šįryt elgiasi. 
Liudytė patėmijo šeimininkės 
žvilgsniuose tų nusistebėjimų ir 
tarus žodį-kitų apleido namus.

Už valandėlės juodu susitiko

per
pintus, o tiltelio taipgi nėra, 
Juozas greitai surado tinkamų 
medi ir padare lieptų. Liudytė 
neapsakomai bijojo ir kojos už
dėti ant to liepto. Juozaš drąsi? 
no ir pats keletu sykių perėjo j

—Labo ryto, Liudytė, — tarė 
J uozas.

—Labo ir ne barkje manės. 
Buvau pavargusi įr nepajutau 
kaip pramiegojau. Nemalonu 
man, atsake Liudytė.

—Nieko, oras puikus; visai 
neprailgo, — stengėsi raminti 
mergaitę.

Liudytė nutarė irgi eiti, Juozas 
pirma perėjo ir nulaužęs rams
tį padavė jį Liudytai. Belo pa
rodė kaip pavartotą tų ramstį. 
Vos tik Liudytė uždėjo kojų ant 
liepto jai pasirodė, kad jinai vir
sta. Jinai traukėsi atgal ir pa
pasakojo Juozui apie tai. šis 
tvirtino, kad pięko panašaus ne
atsitiks ir drąsino Uudytę. Pa
galinus Liudytė, su smarkiai 
plakančia širdžių, nutarė eiti, 
ir tiek. Be.to, kad ir upelytis 
visai negilus. Kuomet Liudytė 
jau baigė pereiti ir Juozas, ištie
sęs rankas, laukė pri gelbėti, 
slliaiga lieptas krustelėjo. Liu-

o

Kuomet saulę jau visu smar
kumu kaitino žemę, Liudytė įr 
Juozas smagiai* žaidė jaunuolių 
burėlyj. Čia ratelis, čia rūtelė, 
katytė ir pelė ir tp. ir tt. Žais
lai pijėsi vienas imt kito. Liu
dytė, plaukais palaidais aieap- 
sakoinai jautėsi laiminga. Bė
giojo, juokėsi, dainavo ir retkar
čiais vis žiurėjo kų veikia Juo
zas. Jinai užmiršo miestų įr 
rodėsi amžiais sutiktų pasilik- 
i čia, girioje. Jai taip linksma, 

smagu ir miela... \
—Sesutės, broleliai gyviau 

gyviau! —
Nekartų ragino Liudytė ir 

dar smarkiau sukėsi ra lėly j. •
Juozas jaultėsi pavargęs ir pa

tarė pertraukti žaisles. Išskyrus 
Judytę, beveik niekas nesiprie
šino. Jaunuoliai pasisklaidė į 
lavėsius po medžių šakomis, o 
Judytė vadino Juozų eiti gėlių 

, ieškotų.
Už valandėlės du jaunuoliu, 

,au buvo tdli nuo būrelio. Liu
dytė vis tvirtino, jog juo tolyn, 
. uo skaistesnės ir didesnės gė- 
ės. Juozas tam nebandė prie
šini ies ir retkarčiais nuskynęs

Jis 
tų švelnumų 

Palaidi geltoni 
die 
sa- 
bet

vo učių. Kuomet mergaite pasi- 
enkusi skynė gėles, Jubzas ne

kartų žiurėjo į gelsvais plaukais 
apdengtų mergaitės petį, 
tartum prajuutė 
Rudytės odos.
įlankai jam atvaizdino girių 

vailę. Juozas norėjo kų tai 
kyli, klausti ar pasiskųsti, 
truko žodžių...

Liudytė vis rinko gėles 
traukdama kvapsnį, spaudė
prie jaunos krutinės. Juozų ap
ėmė tyla...

—Juozai, kur tavo gėlės? Ko
dėl tu neberenki? — k'ausc

ir

t—šilta, pailsau, — atlikę 
Juozas.

— Na, lai ir man bus gana.

f. .<!

Panedčlyje, April 28, prasidės musų metinis išpardavimas*

jus galiti 
ranedėly

i ■■ ■ tft’Sampeliai fireH ;
Side llockers^Į

UBTUVUI PARDA 
PAVEJA! visuose de- 
pąrtmęntuose noriai 

patarnaus jums. Tik
tai paklauskite jų.

$1.00 cash, 
50c j savaitę.

dideli ir para 
nkųs, Royal 

Spanish ska
ra spcciaįliai

10 KLEIN BROS. 
STEMPŲ DYKAI 

PANEDfiLYJ Steni’ 
pų dalinimo dienoje. 
Atsineškite knygutęs.

Vyrų Union 
siutai, puikiai 

stičiuoti, gerai 
dėvisi, $1.25 
vertė........95c

Besiuliai Wil- 
ton aksomo 
divonai, 9x12 
pėdų, puikus 
pasirinkimas 

petrenų
$49.00
Ltngvi išmo

kėjimai

Vyrų Clermont 
puošnus pasi

rėdymui biarš- 
kiniai, $1.75 
vertės $1.35

m.** 'B"/ t* j'.*■ ■’I'I

CuktjiH, geriau
sias smulkus, 
Panedėlyj tik
tai, Ib. 8 Vi c 

(Nedaugiau 5 
svarų)

Vyrų pilnos 
mieros išsiuvi
nėtos nosinSą, 
kiekviena 3'/jc

(Seka ant (i pusk).

Sampeliai tiki 
o ijžčolo valgo
mojo kambario ,

Kampeliui Period 
Valgomojo kniuba- 
rio stalai. Wi)|ianit*d| 
ir Mary skicas tik
ro ąžuolo. Jacobean 
nudirbta. Puikiai 
tekytos pakojos, 
.skersinės varžos, 

didelis viršus, ištie
siamas iki (i pėdų

$19.75
Vyrų darbinės 
kelnės, pagar
sėjusio Bruni. 
back 'darbo, 

$3.50 vertės ■ 
.... $2. 49

Vyrų ir vąikįny 
siutai, ne vi

sos mieros, $15 
vęrtėsš $8.88.

i r m 11 i

Sampeliai komodą kietmedžio 
nudirbta storų Amerikoiunių ke
tvirtainių ųžuolų, spo- tf»A QA 
daliai po ................

UMBROS.
HALSTED SIS.H Ii

Dirbtuvių Pavelkslinlų Rakandų
4 didelėsl dirbtuves pardavė inuing savo Kampelius augėtos rųšies rakandų už astra pigias kainas. Dabar 

““ ‘I rakandus savą narnamaJr aųtąųpyU pinigų! L|ČNGV| ||MQKWIMAI.
I, Balandžio 28, prasidės metinis išpardavimas Dirbtuvės RAKANDŲ SAMPELIŲ.

nish skm;i s£dy

nė . $3-35

—Oi, gelbėk, Juozelį! — suri
ko garsiai mergaitė, puldama 
Juozui į rankas.

—-Nieko, truputį sušlapai, — 
ramino Juozas. Liudyto greitai 
prisėdo, numovė kurpę/ ir išpy
lė vandenį, o Juozas bandė pa
gauti plaukiantį Liudytos vaini
kų. Bėt voltui, sriaunus upelis 
jį nešė pergroilai... Liudytai 
gaila buvo vainiko ir neramu 
pasidarė. Didelės, tyros ašaros 
riedėjo per veidų.

—Nusiramink, Liudyto, tarė 
Juozas.

—Man taip ramu bet kur gė
les? —

—Byt dienų naujos pražydės! 
— Jare Juozas ir pąėmęs po 
ranka skubėjo prie būrelio. Te-

moję. Juozas ir Liudytė vie
nu du turėjo grįžti.

šiandien, kuomet Liudytė iš
girsta kalbant apie gužinę, jinai 
visuomet atmena Juozų, gėles ir 
tyros ašaros išpalengva pradeda 
riedėti per skaistųjį veidu...

x —Jonas,

Apie Jautrumą
Žmogus dažnai yra palygina

mas prie automatiškos mašinos. 
Pati gyvybė yra sakoma nesan
ti kas kitas kaip tik degimas 
medžiagų kūno Budavonėj.

Jautrumas yra įdomi ypaty
be, kurių mes patėmijame pas 
gyvus daiktus. Kiekvienas ži
no, kad 
giasi ir

žmogus kartais džiau- 
linksminasi, k a r- 
liudi ir kenčia — bet

akmuo 
atboja, 
čiaus kuomet mes nusileidžia
mo pas žemesniuosius gyvybės 
pavidalus, mums labai sunku 
pasakyti kas jaučia, kas ne.

Protoplazmas yra jautrus 
chemiškas tvarinis; jis atsilie
pia išlaukiniems akstinimams. 
Plaukioja ameba (šmotas pro
toplazmos- vandens laše. Bak
stelėk jų viijbnlu, ji sujuda; ap
šviesk jos apystovų 
spinduliais, jos kūnas 
ja. Ar ameba jaučia?

Štai stovi fosforos
paimk jų tarp šiltų pirštų, ji 

Iš šitų štai gėlių aš sulipinsiu užsidegs. Mesk granatų į že- 
vainikų ir padabinsiu galvų, — mę, ta sprogs ir murus išardys

Tas labai aišky.

aštriais

šmotas;

šypsodama tarė Liudjlū ir pri
dėjo pinti.

—Vien tik gelių vainikai tu
rėtų puošti tas kasas, • — išpaleu- 
gvo pritarė Juozus ir vėl užsi
mąstė. ..

Rinktiniai sampeliai seklyčios 
setų — Masyvi rėmai, ųžuolo ma- 
hogany, arba nudirbta riešučio 
----- medžiuK, tikra CQQ AA 
Spanish skūra. .. \v3OiUU 

$19.00 cash, $1.00 į savaitę

Sampeliai Duefods — rėmai ntu 
dirbti tikro ąžuolo arba m ihoga- 
ny, apmušta Spanish Imperini 
skūra;, specialiai $42 50 

$4.2;> cash, $1.00 į savaitę

n

si yra jautrus tūloms stimulia
cijoms. Šviesa, pavyzdžiui, pri
verčia chloroplastus (žalius kū
nelius) judėti lapų celėse; žmo
gų ji pajiegina regėti ir kiek
vienų gyvūnų paskatina prie 
ypatingo veikimo. Chemika
lai padaro savotiškų įtekinę. Et- 
heris ptipia nuo žmogaus sąži
nę, apkvaišina by kokį gy
vūnų ir augmenis, užgauna pri-

pgnu$ kristi žemėn. Elektros, 
Šilumos ir kili akslinmai žy
miai paliečia gyvus daiktus, 
kuomet ant begyvių jų įtekmę 
kgrltąįs sunku patėmyti.

Jautrumas yra dvejopas: 
subjektyvis ir objektyvia*. Aug- 
ščiau duoti pavyzdžiai ilius- 
rluoja albbjektyvį jautrumų. Te 
nai. neva paliečiama daikto są
žine. Išlauko vis matome per
mainas tėmijamame daikte,kuo 
met akstinimas tęsiasi. Bet1 
mes nežinome ' kaip tas daik-1 
tas jaučia- Kuomet užmini šu-' 
niui ant kojos, pastarasis^ cyp- ■ 
telėja pa traukdamas sanarį- 

Čia gyvūnas išreiškia abi sen
sacijas. Judėjimas yra objek
tyvia jautrumas; balsas, esti,

pajautimo, kuris šiame atšilki
me, yra skausmas. Dabar jei 
sunaikintume šuneliui smege- 

Ar šios medžiagos jaučia? Juk j uis ir smarkiai užgaulume jo 
sąnarius, žvėrelis lik patrauklų 
kojų, bet nvhecyplų. Tas aiš-

kaip protoplazmos gabalai, 
taip ir šios nepastovios ąubsltan- 
cįjos atsiliepia išlaukinėms sti- 
muliaęijoms. Abiejuose atsili
kimuose persikeitimai ima vir-

Kuomet saulelė jau slinko 
vakarų lipk, Liudyto ir Juozas 
tarėsi grįžti prie būrelio. Tečiau 
kad pažinti gerinu apielinkę, nu
tarė grįžti kilu keliu. Jiedu ėjo [negyvų, bet jo laipsniais ir ak-
pėr aikštes ir tankumynus. Nę? s tinimo budais
kartų šakos užsikabino už Liti- Augmenis ir visi gyvūnai sur 
dytės vainyko, Imt mikli mergai- sidųro iš protoplazmos ir jie vi

ir pasipriešinimus (resislanee) 
esti pergalimas

Ne čielu jautrumu mos guli
me atskirti gyvus daiktus nuo

jeklyvių jausmų. Tie gyvybes 
pavidalai, kurie neturi šio or 
gano gerai išvystyto, neturi vi
dinių jausmų.

Žmogus būdamas proto mil
žinu turi augščiausį jaulrmiio 
laipsnį.

Kalbant apie subjeklyvišką 
jautrumu, galima paliesti nelik

Nam pelui siuvamų jų niaiinų, 
gvarantuota, extra pigiai apkai- 
nuota, Lengvi išmo- < Ą 
kojiniai. Po ,... I “fu ■ v 

Lengvi išmokėjimai 
Kampeliai America^ arba Vin- 

(|<U specialių siavarpų mašinų, 
EZ........... . ..........$26.50

Ųengvi išmokėjimai
Sampeliai EJ<lre(|ge C. pagerin

tų be giuliu arba Eldredge Siu
vamų mašinų, gva- CO7 CA 
rantuota ............. ųluLUU

Lengvi išmokėjimai

te'

..Sampeliai plieninių lovų, Colo- 
nial skicas, 2 colių pastovai, 1 
colio įbrukai, dideli spurgai, vi
sokius mieros ir nu- 4 "JC 
dirbimo............. * 1 ■•■v

THE PEOPLES
A IIV geresnio, daugiau ųžtikimo irVi BaNOAK B kučiausips dienos medikaiio

Mes turime pilną skyrių patentuotų vaistų ir naminių gyduolių/ 
Musų smulkmeniški daiktai, toiletiniai daiktai, kvėpylai 

geriausi.
Musų vaistai h* chemikalai yra tyriausi ir musų receptai įtai

somi vien tik registruotų aptiekopų.
SERGANTI ŽMONES

Jeigu jus sergate kokia chroniška, nervų arba sudėtine liga, 
kurį ręikalauia patarpavimp specialisto

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

rimą per daug metų m-eęlikalčs praktikos, Jie vartoja vėliausias 
ir pačias moksliškiausias metodas gydymui chroniškų ir nervų 
ligų.

Jie daro visą phyzišką ir laboratorijos egzaminavimą visokių 
atsitikimų. •

Jie buvo labai pasekmingi gydyme daugelio sunkių ligų. Atei
kite ir pasįmatykite su jftis tųujaus, Atidėliojimai yrą pavojingi. 
OFISO VALANDOS: 10 rytą iki 12 vąl. dieną. 4 iki 8 vąl. vak. NE
DALIOMIS nuo 10 iki 2 vai. dieną.
PATARIMAS VISAI DYKAI
Jei jie jums negalės pagelbėti, jie jums taip ir pasakys.

PEOPLES THEATRE BLDG.
1616 W. 47th St., Arti Ashlund Avė.

yra aptieka, kurį yra įsteigta su
teikimui sergantiems įmonėms 
geresnio, daugiau ųžtikimo ir pas-

‘ i pa-

a
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Kaina Ant Reika
lingiausių Daly
kų Nepakilo
Per paskutinius kelis metus 

kainos dvigubai jMikilo. Kainos 
ypač ant visokių vaistų baisiai] 
pakilo, bet musų kainos ant vi
siems žinoĮno Nerve-I£lixir.

PARTOGLORY 
nepakilo, nes mes žinome, kad 
jis yra rcikalingiausas khkvic* 
nam žmogui savo namuose tu
rėti, jis sutvirtina nervus.

Faktas yra, kad Partoglory 
priduoda maisto kūnui ir susti
prina visą organizmą ir suibu- 
davoja muskulus ir nervus.

individualiai, bet ir grupes, av
im tautos. Kultūroje kokybė 
daug prisideda prie išvystymo 
jausmų. Trigloditai buvo pa- 

sižimčję luino tvirtumu ir šir
dies žiaurumu. Niekas negali 
įtvirtinti, kad urvų gyventojai 
kitokius nervus negu civilizuo- 
tižmonės, bet jie kitokius 
turėjo pajnutimus. Bet 
Graikai ir romėnai buvo pasie
kę augštą civilizaciją, bet jų 
jautrumas buvo primityvis. Su 
p. ilin jie dažnai 
dalykus 

bausmė 
šč
tarnų kraują; kartais 
tarp

nuspręsdavo 
Vergui švelniausia 

penkios dešimts ryk 
Ponai mylėdavo matyli 

ir palis
avęs susipiaustydavo 
Visur, kur vergija ir 

tyronija augSta, jautrumas že
miau.ri energijos, tau būtinai reikia 

Partoglory. Didelis butelis kai
nuoja $1.00; 6 buteliai kainuoja 
tiktai $5.00. Užsakykite tuojaus

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., 

\New York, N. Y., Dept. L. 1.

turi senų prote*-zyvų; inžinieriai galvojo planus' 
zepelinams ir narlaiviams; inc- 
čhanikai kanuolių vamzdžius 
mieravo. Chirurgai su peiliais \ ♦ 
leidosi frontan kareiviams ko
jų pjaustyti. Kad tie burini 
niokyją vyrų Imlų atsisako sa 
vo darbų, klanai kraujo hutų 
pasilikę žmonių gyslose.

Svietui reikia daugiau visuo
meniško jautrumo. Viena te

orija padaro žmogų fanatiku, 
vienos šakos mokslas padaro jį i 
šiauru. Tarp visų žinojimo dė
snių mes turime jieškoti liisy-l 

’ bes. “Charakteristika žmogaus 
yra jieškoti ir sekli paskui tei
sybę," sake Cicero. Turėda
mas lokį žvilgsnį žmogus gali 
augti kiltu prote ir kiltu širdy*

— Chas K. Cherrv.

Jei šiandie įvyksta žiaurus pa
sielgimas ir randasi žmonių su 
“liūtų širdimis“, tai galima sa
kyti. kad dar yra pas mus lau 
kinių.1 šaunieji Europos gene
rolai įeina šiori kalegorijon. 
Moksliškai yra prirodoma, kad 
visi smarkus kariauninkai yra

Aplamai dvidešimto am
žiaus gyventojai yra turbūt 
jautresni negu šimtas melų at
gal. Tų mes malonu* įvairiu 

’įstaigų (kad ir kvailų) egzista
vime, tarp publiškų mokytojų, 
ir iš daugelio obalsių gimslan 
čių ir plėčiančiųsi kas diena. 
Daktarai sako, kad nūdieni
niai žmonės yra perdaug jaut
rus skausmuose. Diena dienoje 
ateina. ypatus į klinikas misi- 
skusdami sopuliais. Po išeg- 
zaminavimo kartais pasirodo 

| jog ligonis yra sveikas. Den tį
siams, ypatingai įkarsta paci
entų jautrumas. Kitas turi 
tokį skaudantį dantį, kad nei 
pažiūrėti į jį negalima.

Fiziški pajautimai visuo
met turi ryšį su dvasiškais jaib- 
smais. Neš “kada oda jaučia, 
tada širdis ir siela.“

Iš Lairaščių

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ran
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtu* pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto Iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.
. ...... . ..... . ...... VYRIAUSYBE:

JON/VS B. BRENZA, Pirmininkas JULD1*? C BBFVZA Kasierius 
JONAS KROTKAS. Vice-Pirm. S. A. SZYMK6WICZ, Vice-Pr

DIREKTORIAI:
ANTANAS RROŽIS / JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGTEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEAVICZ JUSTLN MACKEVVICH
M. S. BRENZA , JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA.

e?.

Apsauga Padėtiems Pinigams
SECUR1TY BANK ■■■■■■■■B OF CHICAGO

Milwaukee Avė. cor. Carpentcr St 
NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM

P E L Nb“A N T P AD ĖTŲ PINIG Ų
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

ATSARGUMAS PIRMIAUSIA!!!
$3.00 Saugus pasidėjimui boxai $3.00

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 valandą vakare 
Atdara Subatomis iki 9 vai. vak.

Turtas virš $2,000,000.00

KRAUSE SAVINOS BANK
1341 MILVVAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

Mes išmokame nuošimčius 4 kartus i metus.

Reumatismo Worm’o
Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduoles
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus i 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

3400 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačią — $1.10.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų Ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malerojimui stubų išvidaua, po $1.40 už gal.
CARR BROS WRECKING CO.

M4I-I0M 8. H.1.U4 St, Chleafa, III.

Nauji Lietuviški Gražiausi 
Rekordai

E
E

E

E

E

4180

-1099
1098

-1181

3790

3798

Parsiduoda Geri 
Namai Pigiai

♦‘Lietuva”, šiame laikraštyj 
tilpo savo rųšies įdomus straip
snelis (geriau tiktų pasakyti ap
garsinimas) Irmoje “Apie Na- 
prapaliją." Tai yra dar vienas 
naujas “huinbugas," su pagelba 
kurio bus žvejojami žmonelių 
sunkiai uždirbti skatikai. . i

Trumpai sakant, Naprąpali- 
j;< yra savo' rusus “masąžas" 
(braukymas). Pavyzdžiui, jei
gu ligonis nueitų pas tokį Na- 
prapatą “daktarą“ ir skųstųsi, 
jog jam skauda koją ar ranką, 
............. aprapatas pradės brau
kyti jo Nugarkaulį. Tame tai

Pas genijus yra patėmyta, 
kad jų n< rvai yra lyg stygos, 
purios virpa ir vėjui papilius. 
Carlylc labai mylėdavo tylą; 
niažiausis bildėsis suteikdavo 
jam didelį nemalonumą. Go- 
ethe dažnai verkdavęs. Alfie- 
rv pirmu sykiu užgirdęs muzi
ką jautęs apkvaitimą. Urųui- 
za apalpęs kvėpuodamas rožę,. 
O kas nėra girdėjęs apie poetų 
džiaugsmus it skausmus žino
mus tik jiems. Tie žmones, 4v amat, stovi miliomis toliau niu- tuomet N 
sų jautrumo. Užtai jie gali 
pibranginti tokiuos dalykus, 
pie kuliuos mes nepaisome 
mato dailę ten kur mes bode 
mūs- Burna apdainavo peles ir 
uteles;
les. Prezidentas Lįncolnas par- vo senos bobules, bet cin jų vie- 

užimą visokie- neprapatai.
i panašus 

žmonelių suviliotojai.

(1- 
n-’ir slepiasi visas Naprapatijos
i*’I “gudrumas." Nežiūrint kur 
n- žmogui skaudės, naprapalas vi

suomet spaudys nugarkaulį.
; Longfello\v - - karvažo-' L.einvoje tą “džiabą" allikda-

, sivesdavęs apskretuosiuosius tą 
elgetas ant pietų. Į chiropraktikai ir tam

Proto išlavinimas daug prisi- 
i deda prie išlavinimo jausmų. 
Mes sykiais susitinkame su il-

: gų metų literatūros studijuoto- kalbeli nereikia. Mat bakterijos, 
! j:»is, kurių dvasiška budavonė apsigyvenę/žmhgaus kūne, nei 
yra lyriška koplyčia. Sykiais lin kilk neatbos, kad naprapalas 
ksiiiąs kaip sparnuočiai,kartais nors Girnas ir naktis “masažus” 

I dūsauja giliaus už vargstančius darytų nugarktiulyj. (ii šios li- 
ir dejuoja garsiau už ligonius- gos ir yra pavojingiausios. 
Visko gailisi. Kitas rodos, 
nedrįstų nubaidyti

1 stalo suprasdamas kad 
’ nori gyventi.
j Tarp vyro ir moters 
kiekvienas žino, randasi 
žas skirtumas jautrume. Uetu Ii šiek-tiek 
viai vadina moteries širdį j< igu pastarasis 
“sukrytusia bulve".Prisilaikant užsigautų nugarkaulį, 
teorijos, kad ypatos jautru
mas esti proporcionališkas lobu 
lamui, mes turime daleisti, jog 
moterįs yra lobiifesnės už vy
rus. Joms to ir reikia. Turbut 
pati gamta skirdama joms sun 
kias molinų užduotis apdovano j -
jo jas tinkamoms ypatybėms- 1 kad sykį užklausta Am. Daktarų

Nekuriu žmonės, ] 
gimsta su aštresniais pajauili- 
mais negu kili, vienok dvasinis 
lavinimas labiau už viską i.. 
vysto jausmus. Rimtas, 
užmdtimas yra materializmui, 
kad pastarasis atbukina žmb- ■. 
gaus širdį. Chemikui bemąs
tant apie Ibetikslingą atomų ju-( 
dėjimą, pasirodo betikslingu- 

mas ir gyvenime. Užtai tūli ne 
mato vertės idealizuoti žmoni
ją, nei kvėpti jai brolybės mei
lės, nes tas visas procesas -— 
gyvenimas — neturi tikslo.

Gyvybe yra apsupta priešais; 
gyvenimas —r kova; tik tinka
miausiu egzistuoja. Vienas fi
ziologijos mokytojas, pątrioti-

užkrečiamųjų ligų tai jau ir

Tą patį galima pasakyti apie 
musių nuo visokius skaudulius ir daugybę 

ir jos kitų ligų, Buriąs gali pagydyti 
1 tiktai chirurgo peilis, o ne brau- 
* » < 

kaip Rymas nugarkaulio.
nema-' Nugarkaulio “masažistai“ ga- 

pagclbėti žmogui, 
nvkstelėtų ar 

Tuomet
išbraukymas butų neperblogai.; 
't oliau gi neprapatąs negalį jo
kiu budu eiti. Kalbėjimas apie i 
kitas ligas ar kraujo nuodus y-’ 
ra tuščia kalba. Tai ne napra- 
pato riešutas.

Baigiant aš noriu pasakyti,

beabejo, už Draugija, ką jinai mano apie pa 
• • •[.■našius Naprapahis, Chiroprak-

■. tikus ir daug kilų bevaisčių gy- 
dytojų, trumpai atsakė:“Tie |>o- 

galbut, 'n ’* ne,n u^Minu išsilavinę, 
Mad pažintų kuomet žii’o.'pis y- 
ra sveikas ir kuomet serga.“ 

pasakyta, 
serga 
žinoti 

ar ser- 
ligoms

teisiii^aį
Jiems nereikia žinoti ar 
ar ne. Taipgi nereikia

1 kokia liga serga. Vistick, 
ga ar sveikas. Visoms 
tas pats vaisias -— braukyti nu
garkaulį! Broliai lietuviai, sau
gokitės tokių ponų!

I f
— Mokinys.

Pranešimas.

Sekantis mokshivių L. M.
♦

zmo liepsnose, išteisino karę S. A. 1-mosios kps. susirinki- 
paaiškindamas, kad ji yra bio-pnas atsibus subatoje, gegužio 3 
logiška tiesa, ir išpasakojo iš- dieną, 1919 m., pasdraugą A. J. 
logiška tiesa, ir išpasakojo (kar > Beįillašių 1007 So. Oakley Blvd. 
žigišką nuotikį, kaip iš savo 
raštines jis išspardo mokinį, ku 
ris kalbėjo apie socializmo bro
lišką meilę. Kada pasaulį katas
trofa užliko daugelis įžymių ga 
mtininkų Jikosi karės liepsnų 
kustytojais. Chimikai sėdosi la
boratorijose išradymui ejcslio-
'I •’’* ,4. ' S 6'-i’,-/

1.

’thicagoje. Prasidės 8 valandą 
vakare. Draugas V. Šimkus 
(Szymkevicz) medicinos stu
dentas, skaitys referatą. . Visi 
moksleiviai ir jų draugai yra 
k viečiami a t si lanky ti.

- Valdyba.

■M

1

e 
E
E 
Ę 
E

3799
3810

3811
38-12
3905

3906
3318

2 gyvenimai po 6 kambarius 
/ baltos maudynės, Renda 

$384; Kaina tik....$3200.
2 gyvenimai po 6 kambarius, 

augštas ponamis. Renda į 
metus $360; Kaina $3500.

4 gyvenimai po 4 kambarius, 
Kampinis platus lotas. 
Renda $540; Kaina $4000.

4 gyvenimai po 4 kambarius, 
Puikus namas. Renda į 
metus $480; Kaina $4400.

8 gyvenimai, po 4 ir 5 krimb.
Puikus namas. Renda į 
metus $960; Kaina $7500.

6 gyvenimai po 4 kambarius,
Gera vieta. Renda į metus 
$72Q; Kaina .. ....  $650Q.

3 gyvenimai, po 6 ir 4 kam
barius. Gera vieta. Renda į 
metus $600; Kaina $5800.

4 gyvenimai po 4 kambarius, 
Puiki vieta. Renda į me
tus $600; Kaina $5400.

2 gyvenimai, 6 ir 7 kamba
riai. puikus namas. Renda 

$900; Kaina....$8300.
8 gyvenimai ir 2 storai, 3 lo

tai. Puiki vieta. Renda 
$2040; Kaina „... $12000.

2 gyvenimai ir 2 storai. Pui
ki vieta bizniui. Renda 
$1800; Kaina....... $16000

10 gyvenimų, 2 Storai. Puiki
* bizniui vieta. Renda $2800

Kaina.....................$25000.
6 gyvenimai po 4 ir 5 kamba-
• rius. Naujas namas; Ren

da $1080; Kaina... $14000.
3 gyvenimai po 6 ir 7 kamba

rius. Puiki vieta. Renda 
$1080; Kaina....... : $9000.

6 gyvenimai po 5 kambarius,
Gera vietd. Renda į metus 
$860; Kaina....... ....$8000.

Šimtai kitų namų — vi
sokios rųšies; taipgi daug j- 
vairių lotų parduoda:

J. <1. Hertmanowicz
3133 EMERALD AVENUE.

Parūpina paskolas; išdir
ba visokius notarialius raš
tus; apdraudžia namus, ra
kandus, biznius, stiklus, au
tomobilius ir visokį kitą tur-

kataloge. Kaina 85c vienas
Dialogas, atliko Pleniunas ir

Referatas apie Nosis ir Jaunystės atsiminimas. Monologai 
Gerkite šaliyšini ir Oi kas Sodai do Sodeliai, Šimkau;;

choras.
Alvito Ežero l’ilngoji Polka Mažurka. Vilniaus Orkestrą. 

Pilviškių Valsas, Kauno kapelija. '
Eisiu Mainai Pasakysiu ir Bernužėlį Ncsvoliok”

M. Pclruu ikns.
.Imi kad Aš Augau pas Motinėle ir šią Nedėlėii.'i 

M. Pęl ausk.’is.
Esu Garsingas Vyras ir Kur Vėjai Pučia.

Indainavo Ant. Kvederas.
Tamsioji Naktis, Vairas ir Vilniaus Polka.
Anl Kalno Karklai Siūbavo ir šią Naktelę per Naktelę 

Miego Nemiegojau, įdainavo M. Petrauskas.
Vai kad Aš Išjojau ir Atėjo žiemelė, įdain. M. Petrauskas 
Sveika Marija ir Avė Marija,, {dainavo Karuzutė.
Ant Tėvelio Dvaro ir Ncsigraudink Mergužėlę, įdainavo 

Šimkaus choras,
Bijūnėli Gražus Bijūnėli Žalias, Važiavau Dieną, įdainavo 

Šimkaus « horus.
Suktinis ir Valia Valuže, įdainavo M. Petrauskas.
Prirodino Seni Žmonės Man Jauną Mergelę ir Kur Tas 

šaltinėlis, įdainavo M. Petrauskas.

M iškas Ūžia ir Sudiev Lietuva, {dainavo Karuzute.
Ant Šešupės Kranto. Polka ir Lelijos žiedas. Vairas.
Ilgu. Ilgu Man ant Svieto, įdainavo M. Petrauskas ir Mano 
„Skarbas. Vairas.

šienpiutė. Polka'Mayjirka ir Kur Upelis Teka, Polka.
Naujas Rusijos Himnas, Choras.
Kadrilius, ant abie'.ių pusią, Rusų Benas.
Galiopas ant armonikos.
Rusijos Liuosybės Maršas ir kitos melodijos, Orkestrą. 
La Marselete ir Bože Caria Chrani, Militarė Orkestrą.

Medžio

3350 Naujoji Gadynė ir .Dainius, įdainavo M. Petrauskas.
3625
3C»26
3623

362-1
39-1(1
3998
17(10
1165
1733
2695 Jūreiviu Maršas ir Skrajotąją Maršas.

PASARGA: Į kilus miestus mažiau nesiusime kaip 6 rekordus
JUOZAPAS F. BUDRIK.

3343 So. Halsted St., Chicago, III.

E
E
E

GENERALIŠKAS KONTRAKTORIUS

P. R. KUKUTIS
3114 South Halsted Street

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

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

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

PARŪPINU STATYMUI PLIANUS DYKAI

Matyk mane ir pasitark visuose reikaluose

5 Specialistas ir jojo vėliausios
• Europinės metodas.

aIF. C H. H AIR M. D.
Meritor Bldg.

,4,, Paihik elevatorj. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe

State S t., Kampas Monroe.
Ekzatni navinias dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare*^ 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

2. Pradedant nuo gegužio 1 
d., 1919 m., “Moksleivių Keliai" 
išeis kas antrą sąvaitę vieton

nimo išleidinėjimo nuolatos 
stengsimės dar padidinti.. Iš to 
moksleiviai mato, jog jų orga
nas tampa padidintas tris ar 
keturis sykius. Patankinimas ir 
padidinimas bus galimas liktai 
tuomet, kuomet moksleiviai / t •stengsis daugiau belankiau ra
šyki; j savo organą. Taigi a įsa-

gai moksleiviai. Dirbkite!
- - “M. K." Vedėjas.

Redakcijos Atsakymai.-
1. Visiems moksleiviams, ku

rie rašėte į savąjį organą, ta
riame širdingą ačiū! Patanki- 
nus “Moksleivių Kelių" išleidi
nėjimą, veikiai suvartosime ju-

a ’.-v .■

užsilikusius rašinėlius. N 
rškite ir ateityje rašinėlimirškite ir ateityje

2. Bendradarbiai yra nuošir
džiai prašomi visuomet rašyti 
ant baltos popieros ir būtinai 
juodu rašalu. Rašinėliai, rašyti 
paišeliu ar anl geltonos popic- 
ros bus grąžinami autoriams.

, • • .. , i

Naujos Dainos
\ Su Gaidomis
Matydamas reikalingumą lie

tuviškų dainų su gaidomis, pa
mpinau daug naujų dainų dėl 
vyrų ir maišytų chorų, bei 
kvartetų, sixtetų, oktetų ir so
lo. Dainos imtos perinusių lie
tuvių ’'orU’.. Tm-iu neįrengęs 
sampelių ė°l uasii inkimo. Narė 
darni riuli nhposnln žinių ir 
sampelių kreipkitės pas auto
rių šiuo adresu:

M. GIRNIUS
1321 So. 50th Ct., Cicero, III

> Ifl EKPERTAS
.. 4 Kreivos Akys

Atitaisomos
vienu Atsilankymu. Be chlorofor
mas. Virš 80(1 išgydytų anl rekordo.

I Ateikite ir ypatiškai persitikrinki
te baigusį mokslą ir regisi rimti) gy
dytojo Chicago, specialiai studijavu
sio galvos ligas. Specialiai gydome.

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

Silpnos .... 
Skaudamos 
Raudonos .. 
Kreivos ..., 
Kurčios ... 
Tekančios . 
Ūžiančios 
Užkimštos *! 
Skaudanti 
Tekanti ,. 
Kreiva .... 
Užsikimšusi 
Skaudanti . 
Silpna .......
Cafarrhal 
Užtinusi ...

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

Valandoj 9—7. Nedėliomiu 10—12.

.. AKYS 
.. AKYS 
.. AKYS 
.. AKYS 

. AUSYS 
..AUSYS

AUSYS 
. AUSYS 
. NOSIS 
. NOSIS 

. NOSIS 

. NOSIS 
GERKLE 
GERKLfi 
GERKLE 
GERKLE

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, darvti ant užsa

kymo siutai ir nverkotai. vertės nun 
$30 iki $50. dabar parsiduoda po 
$15 ir 25 dolerius.

Nauji, daryti palovi 
$35 siutai ir ovrrkotai, 
18 dolerių. S

Pilnas pasirinkimai 
muštų nverknfų

Visai mažai vartoti
verkotni, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar'$5 ir augščlnu Kelnės nuo 
$1.50 Iki $-110 Vaikinams ciutai 
mm $3 00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedėliomis Ir vą 
karais. >

S. GORDON
1414 8 HalstU aU Chlcara. HJ

nuo $15 Iki 
nuo $7.50 iki

kaili* pa-

litui Ir o
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Chicago ir Apielinke

Lietuvių Rateliuose.
Naujas Lietuvių 

Medikas.
('.hieagos lietuvių daktarų 

skaičius padidėjo dar vienu na
riu daugiau. Nhujasai jų ko
lega yra Dr. Jonas Sarpalius,

pačią dieną buvo kitos draugi
jos vakaras. Tūli dabar sako, 
kad raj. komitetas žinojęs, jog 
ana draugija rengia vakarą, bet 
nieko nepaisęs. O jeigu taip, 
tai, girdi, ir mes nebepaisysi- 
ine.S Ypač jaučiama didelis 
nepasitenkinimas vietine LSS. 
kuopa. Kalbėjausi su vienu se
nu ir uoliu socialistų rėmėju ir 
jis ve ką papasakojo:

Gerai, jeigu socialistai nori 
pakenkt musų vakarams, tai ir 
mes nesnatįsime...

Tai yra liūdnas apsireiški
mas. —Vietinis. I

NAUJIENŲ DISTRIKTAS

ą

Auka Lawrenco strei-
' kininkams.

bo sekretorius, K. J.» Petrokas. tektyvui, nuo kurio jis buvo 
Visiems aukojusiems tariu šir
dingą ačiū. —Kliubo Narys.

pabėgęs.

I. W. W. KONVENCIJA

Dg. P. Grigaičio referatas.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

Ausų, Nosies. Gerkles ir

I Sergėkite savo akis

baigęs I.oyolos’universiteto me
dicinos skyrių, Chicagoj. Dr. 
Jonas Sarpalius yra gimęs čia, 
Anųrikoj, Pennsylvanijos mie
stelyj \Vanamie, kame jo tėvai 
ir dabar tebegyvena. Ten jis ir 
.pradinį ųiokslą ėjo. Atvykęs 
su kitais savo broliais, žino
mais chicagiečiams muzikais,

Scluiol, o 1914 metais įstojo į 
Loycrtbs universitetą. Baigęs 
medicinos skyrių 1918 metais 
jis keletą menesių specializavo
si chirurgijoj ir tuo pačiu lai
ku buvo bakteriologijos ir che
mijos instruktorium ligoninės 
slaugytojų mokykloj. Dabar 
Dr. J. Sarpalius apsigyveno lie
tuvių centre, Bridgeporle, ir ati-

Banko namuos, 32o2 S. Halsted 
gtv., norėdamas užsiimti sava
ranke praktika.

ROSELAND

Žarijos vakaras.

Praeitą nedėldienio vakarų 
erdviojoj K. ot P. svetainėj bu
vo žarijos naudai surengtas va-

Praeįtų subatos vakarų laikė 
savo mėnesinį susirinkimų Lie
tuviška Tautiška Draugyste 
Vienybė. Tarp kita buvo prisi
minta apie streikuojančius au
dėjus Lawrence, ir po trumpų 
debatų nutarta paaukot iš drau
gijos iždo 25 dolerius. Tik to
ji auka laikinai tapo sulaikyta. 
Mat tūli nariai pradėjo abejoti 
begu lavvrencidciai lietuviai ga
una jiems siunčiamas aukas. 
Vienas narys atsistojęs pasakė, 
kad ir jis kadaise priklausęs 
prie siuvėjų unijos Chicagoj, 
bet streiko laiku mažai tegavęs 
pašal]M)s ir tt. Tatai/.draugija 
pageidauja, kad draugai Lavv
renco streikininkai (jų komite
tas) paaiškintų liet, darbininkų 
laikraščiuose: ar tiesa ką aiški
no anas draugijos narys kas dėl 
negavimo aukų ir tt.? Ar Lavv
renco lietuviai turi savo skyrių 
ar ima pašalpą iš bendros ka
sos ? *• •

Kaip greit draugija patstebes 
lavv rcnciečių atsakymų — pa
siųs paskirtų aukų.

Reikia pastebėk, kad minė
toji draugija visuomet remia 
kiekvienų pažangų darbininkų 
judėjimų. Vietos lietuviai, kur 
dar nepriklauso į pašelpinę 
draugijų, tegul pasirūpina įsto
ti į Vienybę. Sekamas draugi
jos susirinkimas įvyks gegužės 
17 d. (L Chclnaucko svetainėj, 
kertė 19 ir Union gatvių.

Seredoj, balandžio 23, Lietu
vių Socialistų Apšvietos Kliubas 
surengė šaunų apšvietos vaka
rą Mildos svetainėje. Referavo* 
buvęs Naujienų redaktorius, d. 
P. Grigaitis, tema: “Komunistų 

| manifestas”. Žmonių buvo pil- 
Ina Mildos svetainė. Po refera
to buvo duota* d. prelegentui 
klausimai, Tūli, kur dabar 
skaitą didžiausiu “veikimu pro
letariato naudai” kabinėjimusi 
prie asmenų, buvo bepradedą 
kabinėtis ir prie prelegento. Bet 
jiems tinkamai atsakyta ir jie 
turėjo nusiraminti.

Aplamai, referatas buvo pui
kiai apdirbtas ir todėl pamoki
nantis. Labai gera, kad nors 
kliubiečiai va?o tą darbą — 
skleidimą socialistines propa
gandos —.lietuvių darbininkų 
miniose, kurį ištikrųjų turėtų 
varyti LSS. kuopos, bet kurios 
dabar užsiėmę visu kuo, tik ne 
skiepijimu socialistinių minčių, 
čių.

Pas. Pram. Darbininkų Uni
ja rengia savo konvencijų Cbi- 
cagoje savo svetainėje pn. 119 
Tliroop gat. šita konvencija no
rima atdaryti su paroda gatvė
mis gcg. 5 d. Buvo kreiptasi į 
policijų, kad ji duotų leidimų 
šitai parodai daryti, bet polici
jos viršininkas Garrity atsisakė 
jį duoti.

Paroda sako, vienok, įvyk
sianti ir be policijos leidinio. 
Tai busianti tyli, rami procesi
ja marguojančių kaipo protes
tas prieš žiaurius darbininkų 
persekiojimus.

Paroda prasidėsianti trimi 
procesijomis: viena eis Blue Is-' 
land avė., viena Ashland bulv. 
ir viena MilvVaukee avė. Visos 
trįs susieisiu ties Halsted ir Wa-

Policijos viršininkas žadėjęs 
dar pasitarti iki gegužio 1 d. su 
savo pirmutiniu padėjėju Al- 
oock ir tąsyk gal ir nutarsią lei
sti “vobliams” paruduoti.

Pradedant vakaro programų RRIDGEPORT

— Girdėjęs. Vakarai
PATI LIGONINĖJ — VYRAS 

UŽMUŠTAS NAMIE.

Inez Plielan, pati Leo Phcla- 
no, 1040 N. Franklin gt, nuo 
ki lių dieni; guli serganti aps
kričio ligoninėj. Kada jų ap
lankė jos kaimynės, ji įprašė jų 
sužinoti, kodėl jos vyras neap
lanko jos. Tas nuėjęs rado tik 
šunelį bestaugiantį pas Phela- 
no lavonų, kuris, matomai, gu
lėjo negyvas nuo kelių dienų. 
Kas jį nušovė, niekas nemoka 
išaiškinti.

GATVEKARIŲ KOMPANIJA 
GRŪMOJA LOKAUTU.

šiandie, balandžio 26, 
giama šių pramogos 
(pažymime tik tuos 
kurių rengėjai davė 
noms paskelbimus, išspausdin
tus kitoj vietoj):

West Pullmano Draugijų Są
ryšis duos vieno veiksmo ko
medijų: “Nenori Valgyt duonos, 
graužk plytų” West Pullman 
Turner Hallėj, 12001 So. Hals
ted st. Pradžia 5 v.,vakare.

Liet. Moksl. ir P. Dr-ja Vytis 
duos komedijų “Daina be galo” 
Šv. Jurgio parapijinėj sVet. 
(keiUė 32 PI. ir Auburn avė.). 
Bus ir^dainų. Pradžia 7 vai. 
vakare.

ren- 
vakarų 

vakaruš, 
Naujie-

h

gą prakalbą” apie bolševikų 
“kartumus” ir menševikų — 
“saldumus”, ir užbaigė ją 
džiaugdamasi didelėmis “kai
riųjų Įjcrgalėmis”.

Tolinus rusų mišrus choras, 
vadovaujamas d. Dobrovu, ytin 
puikiai sudainavo kelintą dainų. 
Publika aplodismentų nesigai-

Prakalbos — aukos.

jau puikiai dainavo. ^į cbica- 
giičiai jau žino, lodei nė nekal
bėsiu.

Pagalios dar skambino LSJL. 
mandolinų orkestrą, maži vai
kučiai išpildė keliat^ muzikos 

ir 
• v 1S

Balandžio 17 diena Jaunų 
Lietuvių Amerikoj Tautiškas 
kliubas surengė prakalbas Mil
dos svetainėj. Prakalbos su
rengta tikslu paremti streikuo
jančius Lavvrenco streikinin
kus - parenkant aukų. Au
kojo sekami asmens: A. Davul-

deklemhcijų
yru choras

Programas buvo gana geras, 
bei to neveizint - žmonių buvo 
nedaugiausia. Kažin, kame čia 
priežastis? —Nedegu lis.

Skaldynias spėkų.
Iki šiol rosclandią Jy galėjo 

pasigirti puikiu sutarunumu vi
suose savo darbuose. Ir visuo
meniškame veikme ir savoua- 
■ ninitj iciknlu Ivarkyme 

progn šyvieji elementai laiky
davosi obalsio: “visi už vieną, 
vienas hž visus!” , '

Tuo tarpii dalykai pradeda 
krypti visai priešingon pusėn. 
Ypač lai pažymu po to, kada

po 2 dol.; B. šlekis, P. Yur- 
kutis, J. Pranaitis, J. Rinikunas, 
J. Starkulis, P. Kazeliunas, J. 
Linkus, K. Čeponis, V. Motuše- 
vičia, J. Virbickas, M. Klebonas, 
J. Vasiliauskas, K. Petrokas, J. 
Kutenąs, J. Kasinskas, S. Juške- 
vičia, J. Lukas, J. Baltušis, A. 
San ika, A. Pūkas, P. Poviliu- 
igis, Andiokas, Norila, J. Jan
kauskas, Masiulis, Dalercika, J. 
Ragauskas, Gardišius — po 1 
doL; V. Kareiva, M. Meškaus
kienė, J. Lapšis, A. Raminskis, 
J. Gedraitis, V. Gritėnas? Gin
tautas, Kukis, J. Čepas, Šilkaus- 
kas, Gulbinienė, — po 50c.; S. 
Meškauskas - - 55c. Smulkių

210 S.

i, Kurtumas, Kataras ir Džiova .
Gnli būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų ift- 

fydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me* 
tų gydžiau paSekrniiYgai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
8t (Prieš pačtą). Chicago, III.

--1-j,.i^i< .i ■■■,i., i,,, ,„t, į

Chicago* viršutinių gatveka- 
rių kompanijos prezidentas Le
oną rd A. Busby grūmoja nunni- 

išimp algų gatvekarių darbinin
kėms ir tuomi iššaukimu gat- 
yckarių darbininkų streiko, jei 
Viešojo Patarnavimo Komisija 
nenuspręs pakelti kainos važi
nėjimui karais iki 7 centų. Va
lu, r pusė Valstijos viešojo patar
tim imo komisijos narių balsa
vo už pakėlimų, o kita prieš ir 
taip užsikirto.

VAGIS NUŠOVĖ POLICIST^

Policistas A. Mandlecho ėjo 
S. Halsted gatve arti 102 gat. su 
aptiekininkii E. B. Munn, 130 
W. 103 g. ir pamatė sustojusį 
automobilių. Priėjęs arčiaus, 
policistas pamatė automiobiliujė 
du (lokius višdų. Jam paklau-

* Z s • •

sus kur jie gavo tas vištas, vic-

rų paleidbd jį šūvį iš revolverio 
ir policistunkritus, vagiliai nu
važiavo 8hlE

Vėliaus netoli nuo tos vietos 
suareštuota du vyrai, kurie at
rodą labai panašus į tuos, ku
rių vienas nušovė policistą — 
Louis Mozės, 11926 S. Peoria g., 
turėjo 38 kalibro revolverį su 
jlviem išautais šūviais, ir Den
ius Otoves, tuo pačiu adresu.

ANTANAS ZALATORIUS NU
TEISTAS ILGAM LAIKUI 

KALĖJIMO.

Antanas Zalatorius, banko 
klerkas, kuris iš $40 depozito 
padarė $40,000 ir paskui su sa
vo draugu Kačioniu, padėjusiu 
depozitą ir atsiėmusiu jį, lapo 
nuteistas Ponliac’o pataisos na- 
iiiim imo viviių iki 1O mo
tų. Nuteisė jį teisėjas Gucrin.

rengia “Pavasarinį Balių” Džiu
gias Park Audiloriume
Qgden ir Kcdzie gatvių. Pra
džia 7:30 v. vakare.

Draugyste Lietuvos Kar. Min- 
daugio' rengia dešimties metų 
apvaikščjiojimą Meldažio svet., 
2242 W. 23rd PI. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Teisybes Mylėtojų Draugija 
rengia “Puikų Balių” Mildos 
svetainėj, 3142 So. Halsted st. 
pradžia 7 vai. vakare.

Ryto, bal. 27: —
Birutės Draugija duos “Pa-

kertė

ir dainų1126 W. 18 si. Bus 
duetų, kvartetų, solo 
džia 8 vai. vakare.

Lietuvių Kriaučių 
Sav. Paš. rengia 
Vakarą” Liuosybc
Wabansia avė. Pradžia 2 v. po

Kliubas 
“Iškilmingų 
svet., 1822

Dievo parap. svetainėj, kerte 18 
r Union galvių. Pradžia 4 v. 
)o pietų.
Lietuvių Kriaučių Kliubas Sav.

Paš. rengia puikų pramogų va
karų paminėjimui savo 10 me- 
inių sukaktuvių nedalioj, bal.

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

Aš turiu 15 metu patyrimą ir 
Italių ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at
teku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysima.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1891 8o. Ashland Avė., Chicaga,
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptirtos 
Tftmykite | mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai ryto Iki 
I vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai ryto iki 12 valandai dieną.

Vinco Kudirkos Draugija, (3 dal.), dvidešimts draugijų, ir gana pažan- 
DLK. Keistučio Draugija, (3 dėl.), įgių nlabejojn, kad jų nariai savo su. 
SLA. 1()9 kuopa, (2 dėl.), I \ _
piliečių darbininkų pašaipiais Kliu- <vių Viešo Knygyno reikalu. 
b«s, (5 dėl.), LSS. 22 kuopa, (2 dėl), : 
Apšvietimo Brolių Draugija, (3 dėl.) Į

Viso 14 Draugijų su 61 delegatu. | 
JplaukoR:

Kovo 13 Lietuvos t kininko Drau
gija aukojo’ ........................... $10.00
Kovo 13 P. Plis už pagyvenimų 
(už gyv. Knyg. kam!) ........  $9.00

Kovo 13 Vakaro sausio (i d.
pelnas ................   $1.05

Birželio 13 .laimikaičin Dai
nos Mylėtojų Draugija .... $10.00 
.Liepos 25 Dr. Vinco Kudir

kos Draugija ....................... 85 0()
Liepos 25 SLA. 109 kuopi 

ir TMI). 28 k p................ .’... $20.85
Liepos 25 Liet. Baltos žvaig

ždės paš. Kliubas ..........  $15.00
Liepos 25 LSS. 22 kp.........$10,00
liepos 25 p. Lilis už pagyv $12.00 
BugpiuČio 28 TMI). 28 kp... $2.00 
Rugpiučio 28 Aušros Vartų

Moterų ir Mergeliu Dr-ja .... $5.00
Rugpiučio 28 Lietuvos L’kinin 

ko Draugija ........................... $25.00
Rugpiučio 28 p. t’lis už pa-- 

gyvenimą ............................... $6.00
Spalio 10 Apšvietimo Brolių

Draugija ....................................... $10.00
Sausio 31 SLA. 109 kuopa.. $10.00 
Sausio 31 Lietuvių piliečių

dabininkų Kliubas ............. $13.00
Sausio 31, Vakaro lapkričio 

10 d pelnas ..................  $47.09

Viso įplaukų buvo .... $211.59 
. /Išmokėta: '

Kovo 13,-Knygyno ramia už 
vasarj ir kov. mėn. ‘............. $26.00

Birželio 13, už spintų (šėpą)
Knygoms ............................   • $16.00

Birželio 13, M. Meldažiui už 
svetaine ............................... $5.00

Birželio 13, Knygyno r!.u.ulj‘ už 
balandžio, gegužio 
lio mėnesius ....

Liepos 25,
Liepos 25, 

už liepos ir i
Spalio 10, 

100 atviručių
Spalio 

rugsėjo mėifesį ..
Spalio

(inšiurinsų) Knygyno .
Jjpalio 10, Knygyno randa už____

spalio mėnesi .................... f
Sausio 31, Knygyno randa 

už lapkričio, gruodžio ir sau
sio menėšittš .................... $39.00

Sausio 31. už laikraštį “Drau 
gq” ........................................... $2.00

Sausio 31 už krasaženklius 
(stiunpas) ir popierų ......... $5.30

Viso išmokėta ................ $203.Z0
įplaukė 211.59. Nuo 1917 metų

buvo Knygyno ižde $95.38. Išmokė
ta $203.70. šiais 1919 metais Knj- 
gvno ižde randasi atmetus išlaidas 
$lt)3.27.
Knygyne randasi knygų sekamai:

Lietuvos Ūkininką I) aug’ju pa- 
skoi:no Knygynui 221 h darytų kny
gų už .$123.95; . .

Apšvietimo Broliu D/augija, pa
skolino apdarytų knygų 193, už 
$102.15; B. Lenkauskas pakukavo 9 
niktarytas knygas už $5.00 ir 2 ne
apdarytas už $2.25.

Knygynas turi nuosavų knygų: 
apdarytų 39 už $81.70. Neapdarytų 
112, tiž $20.00 VĮšo labo Knygyno 
randasi apdary’ų knygų 153, už 
Vk>7.80. Neapuar.tų 114 už $22.2o. 
knygyno rankančiai kainuoja 
$13!i.25 Knygyno nuosavos knygos 
$101.70 visas Knygyno turtas vertas 
$233.95. Draugiją knygų randasi 
už $220.10. Kartu visos knygyne e- 
santįs turtas siekia $460.25.

Per. 1918 metus Knygynas buvo 
atidarytas 130 vakarų, o neatidary
tas per 235 vakarus. Skaitytojų at-. 
sila'nkė 764 ypatos: vyrų 58^, mo- 
Icrų-merginų 182. Skaitytojams pa
skolinta knygų 216.

Į knygynų pareina sekantis laik
raščiai:

“Naujienos,” “Laisvė,”, “Drau
gas”, “Keleivis,”

ninku”, “Dirva,” 
“Lietuva,” “Tėvynė, 
sas,” “Garsas,” '.....
“Amerikos Ūkininkas”, 

“Aušrinė,” ’ 
“Vytis” ir 

Kaip kurie minėtų

Lietuvių sirinkimuo.se pakels klausimą Lietu-

— Antanas J ūsas

SVEIKAS TAUPUMAS.

Taupumas yra tai svarbiau
sias klausimas mums visiems, 
bet neapmąstyta ekonomija, 
kaip kada priveda mus prie be-

ir birže- 
.......... $39.00

Vakaro iškilios $4.00 
Knygyno randa 
rugį)..................... $26.00

atspausdinimas
i ........................ $3.00

), Knygyno randa už 
z ‘ .................. $13.00

10 už apdraudimu
.. 812.15

. $13.00

Butų labai peiktinas dalykas 
jeigu sergantis žmogus mėgin
tų taupyti nepirkdamas vaistų.

Beabejonės, kad jis tuomet ei
tų blogyn ir tuomi sugaišintų 
daugiau laiko.

Kuomet perki vaistą, reikia 
žinoti kokį vaistą perki ir tiktai 
tokį vaistą pirkti, kuris turi ge
riausių reputaciją.

Triner’s American Elikir or 
Bittcr Wine jau yra žinomas 
per paskutinius trisdešimts 
tų, kaipo geriausias vaistas 
vidurių. '

Jo grynumas ir gerumas 
viršija viską, tai gęriuusias ' 
tas nuo Vidurinių; ligų, kaipo 
tai nežlebčiojlimo, 
kimšimo, galvos 
nerviškumo ir tt.

Jis gerai išvalo vidurius ir vi-

MlKlNMMaMHaHRNK^  ̂

i Dr. A. R. Blumenthal į 
oo. 

AKIU SPECIALISTAS 
Akla Egsamiauoja Dykai

Gyvenimai yra | 
niščiaa, kada pra 1 
nyksta regėjimą. į 

Mes tartofam 3 
pagerintą Oph- 3 
thalmometer. T- | 
patinga doma at
kreipiama į vai- a 

kus. Vai: nuo 9 ryto iki I vak. $ 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dienę. 1 
4649 S. Ashland ar. kamp. 47 «t f 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487

me
nuo

per- 
vaisr

žarnų užsi- 
skaudėjimo,

«e«UL m & Ashland BlvdL Chfear* 
7«U«Im»» U«rwarh«« 1M4

: DR. A. A. ROTH
SUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ* 

^•claHataa Moteriškų, Vyriškų, 
Veik* Ir vlag ckraalškų Ilga

IMI***! 3814 8. Kalate* 8L, Ckfear
OrvvM Hh»> 

VAtANŪOH, 16-11 rrtrr g—t

“Laisvė,”, 
(‘Vienybė Lietuv- 
” “Darbininkas,“ 
c,” “Moltrų Bal- 
“Molerų Dirva’’ 

“šviesa,” 
“Proletaras,” 

Kardas,” “Vytis” ir “Amerikos 
_ / i” Kaip kurie minėtų laik- 

, raščių siuntinėjimas veltui o kitus 
avė. Pradžia 2 vai. po pats knygynas prenumeruoja. Arba 
Visus kviečiame atšilau-1 !ius. ki|a.s jam l)JUH’kojo.

“Garsas,

27, Liuosybės svet., 1822 Wa- Lit‘tuvis 
jansia 
)iclu.

—Komitetas.

Visose vaisfinyčiose, dėl rau- 
matizmo, kuris ypač pavasaryj 
užpuola patartina vartoti Tri- 
nėrsxIJniment, taipat geras dėl 
neuralgijos lumbago ir lt.

Nueik pas savo vaistininkų, 
o jis juos užlaiko Joseph Thiner 
Company, 1333-1343 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Apgarsinimas)

Į Telephone Yards 6834.

ID r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki U 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 tat vak.
1825 8o. Halsted 8t„ Chicago,

Pranešimai

Naujas Ęnygų

Jau yra gatavas \ 
Prisiųskite 2c stempų ir gau
site jį. Adresuokite šitaip:

A. OLSZEWSKI, 
3246 So. Halsted Street, 

z Chicago, UI.

Cicero. — Lietuvių Liuosybūs 
Namo Bendrovės susirinkimas 
įvyks nedėlioj bal. 27 <1. 10 vai 
ryto, J. Neito svetainėj. 15(X) 
So. 49tb Avė. Malonėkite visi 
atsilankyti, nes bus rinkimas 
darbininkų ant pikniko kuris į- 
vyks Gegužio 4 dienų Chernaus- 
ko darže. — Dierektoriai.

Vfcids 5032

3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuc b iki 11 ryta 
ir nuc 5 iki 8 vakar/: /

Brighton Park.— Adonio ir 
J ievos Draugystės mėnesinis su 
sirinkimas busenedėlioj, bal. 27 • 
d., 1:30 vai. po pietų McKinley 
Park Field Building svet. Visi 
nariai reikalaujami pribūti.

Pirm. T. žurauskas.

St. Charles, III. — LSS. 177 
kp'. mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj, bal. 27, Daugėti sve
tainėj lygiai kaip 9 vai. ryto. 
Draugai prašomi susirinkt lai
ku. —P. M. Valentas.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, motetų ir vaikų, pagal naujausiu 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus,

Ofisas ir Lnbaratorija: 1A2S W. IDtb 
St. netoii Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, i? 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110, 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8-« ryto, tiktai.

Harvey, III. — LSS. 228 kp. 
extra susirinkimas įvyks pane- 
dėlyj, bal. 28, J. Gieruckio sve
tainėj 156 9 Halsted si. Pradžia 
7 vai. vakare. Draugai, atsilan
kykite laiku, nes turim daug 
svarbių reikalų. —V. Jakaitis.

4 

į ------- ‘

L. L. Federacija rengia pra
kalbas nedėlioj, bal. 27 d., Mil
dos svet., 3142 So. Halsted st. 
Kalbės M. X. Mockus. Pradžia 
K) vai. ryto. • — Komitetas. -

nygynas prenumeruoja. Arba 

turiu pasakyti, kad pastaruoju lai
ku tapo išsiuntinėti laiškai visom 
tom lietuvių laikraščių redakcijom, 
kurių dar Knygyne nesiranda. Jos 
prašomos, kad paremtų Knygynų, 
siuntinėdamos savo laikraštį veltui. 
Meldimo ntpaklausius Knygynas su
ras kitokių būdų l<dkra‘čių gavimui. 
Net viename Knygyno delegatu po- 
sėdyj yra nutarta, kad visi lietuvių 
laikra‘čiai rastųsi West Sides Lietu
vių Viešajam Knygyne, nežiūrint, 
ar jie bolševikiški, soeialistiški ar 

katalikiški. O rubežiul atsidarius 
parsiųsdinli iV iš Lietuvos bent ke- 
Itlų. Tokiu budu Manoma pilnai 
užgasėdinti kiekvienų, kuris atsi
lankys į knygynų pasiskaityti laik- 

ui- knyKŲ. Knygynus
.si po iitmiei-iii So. I-vovitl SI.
Atdarus vakarais nuo 7 iki 10 valan
dų vakare, 'lai vietiiidėlo įstaiga, 
palaikoma keturiolikos Drauguių ■ 

ir šiaip pavienių draugų, kurie deda 1 . . .. ... v j ,
kad |

Regis čia 
suviršum

Or. Leo Awotin

Dr. M T. 3TRIKOLI3
Lietuvis

». Bąlate* BU Chleaga, 
lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai
oa: 10-12 ryte; 6-0 va- 

Tel. Cinai 4367

I^S. VIII ra j. prop. mokyk
los lekcija bus nedėlioj, bal. 2^7 
kaip 9 vai. ryto, Aušros svetai
nėj- . —Komisija,

Gydytojas, Chlrurraa, Akaiarla 
1920 8o. Kalate* 
Kalba

Gydytojas ir Chirurgą*
1757 W. 47 St. Chicaąo. (IL 

Ofiso Tel. Bonlevgrd 16*
Hez Tel Sceky 42Q

VR- 
4367

WEST SIDE
~WES'T SI1>E S

West Sides Lietuvių Viešo Knygyno 
reikalu.

Kad supažindinus ilienrašžio skai- 
, ytoius plačiau su viršminčla ištai
ga, kuri čia gyvuoja nuo sausio mė
nesio, 1912 melų, paduosiu raportų 
užpraeitus 1918 metus. Jisai toks:

Nuo vasario 1 dienos, 1998 metų 
iki vasario 1 dienai 191,9 metų. Kny
gynų palaikė sekančios draugijos bei 
kn<>l>o.s: l'^ietiivos Ūkininko
,jii( su 12 ų ), 'I'eyynCs MyH1-
lojų Draugijos 28 kuopa, (8 dėl.) 
šv. Koko Draugija, (7 dėl). LGDLK. 
Algirdp Draugija, (3 delegatai). 
Aušros Varių Vyrų Draugija, (4 
įlel.), Aušros Vartų Moterų ir Mer
gaičių Draugija, (3 dėl.), Jaunikai-

I 
dėl). Lietuvių Baltos Žvaigždės 
pašaipiais Kliubas, (3dol.)), Daktaro

Valandos: 10

doleriui.
Pridėjus prie šitos sumos pa

ties Kliubo auką, 25 dolerius, 
viso pasidaro 90 dolerių, kurieų 
tap<\ pasiųsti La\\ renco streiki- gą ir pabėgo, bet papuolė ( na- čių Pajuos "My’lėiojii firaugija^ (.i 
ninkams. Auką pasiuntė kliu- gus Cliicagoje tam pačiam de-

jį 1,000, Bevežant Chicagon 
jis iššoko iš traukinRv per lan-

pidai koma 
i
visas pastangas, kad pastačius ją 
aid slipiitt pamatų Butų gera, I 
ir daugiau vietos Draugijų prisidė-j 
tų prie jo palaikymo. " *’ 
yra ne keturiolika, bet

4 kp. ir LSJL. 1 kp. 
bendras susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, bal. 27, Aušros svet. Pra
džia 10:30 va), ryto. Nariai ir 
pašaliniai prašomi atsilankyti.

—Komisija.

sirinkimuo.se
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Naujienų Piknikai.

Šių vasarų Naujienos taiso du 
dideliu pikniku, minėtinai:

June 8 - Černausko darže, 
Augusto 10 (iarden (irove.

LMPS. !) kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks šiandie, bal. 2(i, 
Mark \Vhite Sq nare svetainėj, 
prie 29 ir Halsted gatvių. Na
rės prašomos susirinkt Kaip 7: 
39 v. vakare. — Sekretorėj

Kacine, Wis. — TMD. 121 kp. 
rengia prakalbas nedėlioj, bal. 
27, Union llallėj kaip (1:30 v. 
vakare. Kalbės Dr. A. J. Zimon- 
tas, iš Chicagos. Visi kviečiami 
atsilankyti. — -Rengėjai.

So. Englewood—LSS. 170 kp. 
vakaras^vyks nedėlioj, bal. 27, 
Pradžia kaip 5 v. po pietų, J. 
Butkevičiaus sveti, 8134 Vincen- 
nes avė. Kviečiame visus atsi
lankyti. —Komitetas.

LSS. 1 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, bal. 27, 1 
vai. po pietų. Mildos svet. Drau
gai ir draugės, visi malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti, - Valdyba.

So. Englewood. — LSS. 170 
kp. extra susirinkimas įvyks ne
dėlioj, bal. 27, kaip 2 vai. po 
pietų, 8463 GiibeVt Ct. Visi 
kuopos nariai nepamirškite at
silankyti. - S. Pečeliūnas

Nedėlioj, bal. 27, Colonial 
Hali svetainėje, 20 W. Ram 
dolph gt., bus dvi paskaitos:

3 vai. po pietų Vagabundų 
Draugija rengia referatų apie 
Amerikos politinius kaliniais; 
referuos Mike VValsb.

8 vai. vak. Jack Luit, kurs kų- 
tik sugrįžo iš Europos, \Vo- 
mans Forum’o kviečiamas, pa* 
pasakos, ko jis nežino apie bol
ševizmų. Bus ir kitokių įvairu
mų.

West Pullman. — West Pūli
niam) l-rių Draugysčių Sąryšis 
rengia gražų vakarų su persta
tymu “Nenori valgyti duonos, 
graušk plytų“, kuris įvyks su
imtoj, bal. 26 d., West Pullman 
Turner Hali, 12001 Sb. Halsted 
st. Pradžia 6 vai. vakare. Vaka
ro pelnas eina svetainės ir kny
gyno palaikymui.

Kviečia Komitetas.

Lietuvių Tautiškų Kapinių at
stovų visuotinasesusirinkimas į- 
vyks nedėlioj, bal. 27, 1 vai. po 
pietų, F. Dulkaus svet., 3301 So. 
Morgan st. Yra daug svarbių 
reikalų kas dėl apvaikščiojimo 
30id. gegužės ir lt. Visi Trus- 
tees, draugijų atstovai • ir tote 
savininkai malonėkite kuoskai- 
t tingiausia i atsilankyti.

—Kviečia Valdyba.

Brighton Park. — LSS. 174 
kp. extra susirinkimas nedėlioj, 
bal. 27 d., 12:30 vai. po pietų, 
T. Ma/enio svet., 3834 S. Kedzie 
avė. Yra svarbių reikalų, dėl
to draugai ir draugės malonėki
te visi laiku būti, ir naujų na
rių atsiveskite.

—J. Baltuškis.

Roseland, III. — LMPS. 25 kp. 
turės savo susirinkimų nedėlio
ję, bal. 27 d. Aušros kambariuc/- 
se, 10900 Michigan avė. Susirin
kimas prasidės 3 vai. po pietų. 
Visos draugės malonėkite ateiti 
paskirtu laiku.

Kp. sek r. Grybienė.

West Pullmano Liet. Pašelp. 
Kliubas rengia prakalbas nedė
lioj, bal. 27 d., Lietuvių Svetai
nėje, 11946 So. Halsted st. Pra
džia 2 vai. po pietų. Įžijpga dy
kai. Kalbės d. P. Dubickas. Vi
si West pullnianiečiai nepralei
skite tos progos. —Komitetas.

LMPS. 58 kp. susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, bal. 27, 1 vai. po 
pietų, Davis Sq. svet., 45 ir Pau
lina st. Draugės, malonėkite at
silankyti. - Seki*.*

Stisiv. Liet. Soc. Dain. Am 
Lino Apskričio mišraus choro 
generališikos repeticijos įvyks 
mdėlioj, bal. 27, 1 vai. po pietų, 

'M. Mcldažio svcL, 2212 \V. 23 
PI. Visi mišrus chorai prigulin- 
li-eįi prie SLSDA. 1-ny> Apskri
čio malonėkite dalyvauti, turi
me mokintis naujų SI. Šimkaus 
dainų, kurias turėsime dainuoti 
hisinuinic Dainiiikų pikniko.

J. Urbonas, org.

Draugystės d-ro Vinco Kudir
kos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks subatojr, balandžio 2(i <1., 
7:30 v. vakare, M. Mcldažio sve- 
tainej, 2122 W. 23rd PI. Nariai 
prašomi atsilankyt paskirtu lai
ku, nes šiame susirinkime daug 
svarbių dalykų yra svarstyti. 
Pasistengkite naujų narių atsi
vesti. —Rast. M. Činrlis.

■wi<..   ■'-•

Roseland, III. — LL. Fed. 4 
kp. susirinkimas įvyks suimtoj, 
bal. 26 <L, 7:30 vai. vakare, Au
šros mokykloje, 10900 Michi
gan avė. Visi nariai ateikite, nes 
yra daug reikalų. - -Valdyba 

t
LSS. 81 kp. lavinimosi susi

rinkimas įvyks 27 d. balandžio, 
Li uosy bes svet., 1822 VVaba il
sia avė. Prasidės lygiai kaip 
9 vai. iš ryto. Beto bus skaity
ta referatas ir šiaip įvairių kal
bėtojų. Visi nariai ir pašaliniai 
kviečiami atsilankyti.

—Komitetas.

ASMENŲ JIEžkOJIMAI
PAJ IEŠKAU Ant. Stakėno, du me

tui atgal gyveno ( hieagoj. Jis pats 
ar kas jį žinote malonėkite praneš
ti.

KASTANTAS PARULSKIS 
5306 — 32nd St. Omaha, Neb

PA.IIEšKAU trijų savo brolių: Jo
no, Aiitano ir Juito. Paeina iŠ Kauno 
gub., Šiaulių pav.„ Luke* parapijos. 
Zadavėnų sodžiaus. Meldžiu atsišau
kti arba kas žinote pranešti.

PETRONRLP. BRAZIUTE
384 —- 23rd St., Detroit, Mieh.

PA.IIEšKAU brolio Jono Turskio 
Rietavas parai)., Kauno gub. Girdė
jau randasi ( hieago. Mieli parapijų, 
nai me'džiu pranešti kas žinote bu
siu labai dėkingas.

J. TURSKIS
1U27, Chicago Avė., Evanslon, ('ilgo.

PAJIEŠKAU savo dėdės Jono ?a. 
tfuno. Paeina iš Kauno gub., Vilk
mergės pav., Pirmiau gyvenų Kana
doj; jis pats ar kas žinote malonėkį- 
te pranešti.

ANT. AMBRAZAS
830 E. 81)1 h PI. / Burnside, Ui.

PAJIEŠKAU Auna Griciūtės, kuri 
platina paskatas buk esanti mano 
moteris ir buk manės nesuranda, 
"odei aš reikalauju kad atsišauktu 
ir prl'" liudininku tą pasakytu, nes 
aš niekados nebuvau vedęs ir jokios 
moteries nežinau.

GEORGE PASEK
'081 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

PA IIEŠKAI’ brolio Petro .1. Jan
kausko, paeina iš Kauno gub., Tel- 
Vu miestelio, gyveno La Porte, III. 
lis pats teuul atsišaukia, arba kas 
žinote praneškite jo adreso.

ERANK JANKAUSKAS, 
11138 Calumet Avė., Chicago,

♦

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ
Maža šeimyna pajieško kambarin 

nuo I arba G flatų nepigesnių kaip 
18 doleriu nebrangesniu kaip 25 do
leriu bęskirtumo kokioje apielinkė- 
je bile Chicagoj. Kas turite tokį flatP 
nrašom parnešti pirmiaus Balandžio 
*26, 1730 So. Union Avė., M. Povilai 
tis.

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

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

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

OREMUS CHEMICAL
* LABOBATORY

1718 So. Halsted St.. Chicago. III

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Turi kalbėti lenkiškai ir lietu
viškai. Pastovus darbas. Gera mo
kestis. , T11
4401 So. Richmond St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA kriaučių prie mo

teriško kostumeriško darbo. Mokes
tis nmf *25 iki $30 Į savaitę. Atsi
šaukite greit.
3145 So. VVells si., I blokas j vaka
vus nuo Wcntworlh Avė., Tol. Yards 
2263.

REIKALINGA Prityrusiu moterų 
prie tvarkymo naujų vilnonių atkar
pų. Taipgi galima ir mokjlies. Gera 
mokestis. Pastovus darbas.

S. POLAKOEE,
941 West 121h St., Chicago.*

REIKALINGA — audėjų prie ran
kinių staklių. Mokame aukščiausią 
mokesti mieste. Pastovus darbas, vi
są melą.

OLSON RUG CO., 
1508 \V. Monroe S|„ Chicago.

REIKIA moters rinkt skudurus į 
junk shop.

J BARON
1 104 Blue Island Avė, Chicago.

RI’IKAI INGAS geras barzdasku- 
:is, Geru rmlkcslis. trumpos valandos 
Nedėliotais nereikia dirbti, smagus 
miestas vasara gyveni!. Atsišaukite 

M. KARČIAUSKIS
'>11 E. L. Iligbway SI., Dekalb, 111.

REIKALINGA 20 išsilavinusių mo- 
'erų išrankioti skudurus. Gera mo_ 
liestis, pastovus darbas. Atsišaukite 

P. GOLDMAN,
1017 So. Fierficld Avė. Tarpe Taylor 

ir 121h St. Tel. Seeley 282.

REIKALINGA gerų kriauvių prie 
susiuvinėjimo atkarpų, pastovus dar
bas gera mokestis. Atsišaukite 

P. GOLDMAN
1017 So. Eierfield Avė. Tarpo Taylor 

it- 12lb. St. Tel. Seeley 282

REIKALINGA moteris dėl skirsty
mo plunksnų, patyrimas nereikalin
gas. Atsi.šaukile

KATZ
'>51 O'Rrien St., tarpe Halsted ir Jef- 
ferson St., Chicago.

REIKIA kriaučių prie kostumie 
rsko vyriško ir moteriško dartan 
Atsišaukite greitai.
911 AVesI 33rd St., (’hieago'.

REIKALINGAS bučvriš gera vie- 
’a ir geras užmokestis geram darbi
ninkui. Atsišaukite nuo 6 iki 7 va
rais.
. . PEOPLES CASH MARKEI'.... 
1919 So. Halsted St., Chicago.

RėlKAI INGA MERGINA Į dakta
ro ofisą. Massage ir elektros gydy
mai, , 

Dr. L. C. BORLAND,
209 So. Stale St.. Romu UOS 

Ateikite nuo <8 rvlo iki 6 va), vakare

REIKIA moterų mokvtis rankom 
aust, gua užmokestis laike mokini 
mosi. Pastovus darbas per visų 'me 
’ą. ■

OLSON RUG CO., 
1508 W. Monroe St.. ('hieago.

BEIKALIisua ' irųfuei smidpopic- 
’favimo prie geležies darbo Pasto
lis darbas, gera mokėsi’<.

I AMB .1 AT CO..
2334 AVest Kinzie St., ('.hieago

REIKALINGAS Bučęris greitu lai
ku; darbas pastovus, mokestis gera. 
Atsišaukite tuojaus

J. SEIBUTIS,
732 AV. /191h St. ('hieago, PI.

Tel. ('anai 582L

REIKALINGAS kriaučius prie me 
leri.škų kautų ir sijonų. Pastovus 
darbas, gera mokestis. Atsišaukite

J. SVILOAV
1765 Ogden Avė., ('hieago

RI'IKAI IN’C'i operatoriai prie mo- 
’eriškų drabužių.

AL Z PALONIS , 
o300 So. I.eavill St, , Chicago,

IH'JKAl \t.ll’ seno i moterį pri.' 
v.iikų d; boj»mo. 4 melų seno. Gal 
Šaukti per telefoną ftoui" ”*i <! 9239

EM. URBAI i ’<:
17 IS Sb. Si., (.hieuuo. III

REIKIA patyrusių skudurų tvar
kytojų, geras užmokestis

O. GELDEN
613 So. Racine Avė., ('hieago.

,4

REIKALINGAS APSE2VIMV PAR
DAVĖJAS. Ansukrus pardavėjas ga- 
’i padąrvti didelius pinigus. At.sišau. 
kito L T. K H K KARY, NEAV JUDE 
MFG. CO. 342 2nd Avė., Pilsburg, 
Pa., Užeikite tarp^ 2 ir 4 vai. vakare.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai ,veži 

mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakln 
klu extra vienienai ir tt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
St. Chicago. III.

PARSIDUODA GrosernS geroj 
vietoj. Blžnis išdirbtas per 5 metus 
Priežastis nardavimo savininkas ei
na « k'fa l»iz.i’L
5?4 W. 33rd St., Chicago, III.

PARSIDUODA voro! vietoj saldai
ni,, kr..<ihivA l»«b»vhi anip’vontoi 
virto i. R’zni ’šdlrbtas rternL Savi
ninkas e5’”’ 5 kt’a Atsišaukite:

tdhm JALINSKAS
3302 So. Halsted St., Chicago.

STOCK’AT—SKROS.
MES PėRKAMfi Libertv bnndsus. 

mokame augščiaųsią mokesti. Ga
lima nioini gauti grnžnu.

MAIDEN LANE JEWELRY CO., 
1446 Milwaukee. avė., . Chirago

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 7 sėdynių automo

bilius; viskas gerame padėjime, 
self slarter, \Vhile Co. išdirbyslės. 
Kas lokio karo esate reikalingi, 

Fru n k Mekus, 
kreipkitės nuo 6 vai. vakare pri<> 
2101 \V. Couller SI., Chicago, III.

■ ■, . «

PARDAVIMUI 5 sėdynių automo
bilius Fordas. Viskaš gerame pa<lf-i 
jime. Kam reikalingas Inkis karas, 
alvažluokiR* ir pumai,\ kilę. Kaina 
tik *250.00

P. STAK'RNAS
183.8 So. Kedzie Avė.. Chicago III. 
Anl pirmu lubų iš fronto, (iaiima 
matyti bile kada

R AK A Y DM
EXTRA BARGENAS.

$200 duhullų springsų Pbonogra- 
fas, gnijina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir deimantine alinta. rf’aipgi vėliausios mados rakandus 5 kambariams, 
ar|)a atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gambario setas, davenport. 
aksomo clivonai, rankomis piešti pa 
veikslai i,r II. parduosiu už bile tei
singų pasiūlymų. Nepraleiskite šių 
bargenų.

Rezidencija 1922 So. Kcd’zie Avė.
TIKTAI SJ MENESI

UŽ $55 nupirksi puikų tikros sku- 
ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.

VVESTERS STORAGE CO.
2810 W. Harrison st.

\tilara nuo 9 ryto iki 9 vak. Neda
liomis nuo 10 iki 4 vai.

R A K A N D A I
P.\RSIDUODA mažai vartoti ra

kandai. Atiduosiu už jūsų pasiuly- 
a kaina. Turiu labai daug rakandu, 

'odei kam reikia ateikite užlėks vi- 
iems. Kreipkitės nedėlios vakare ir 

kiekvieną vakarą per visą nųdėlią.
K. BALTAS

3044 So. Union Avė., 1-mas fl. front.

RAKA N D A I
PARSIDUODA didelio sflizo “Ca- 

binet” Phonografas, vertės $250.00, 
vartotas tik 6 savaites. Taipgi 2 “E- 
'eclric l'loor lamps”. Kreipkitės ne- 
lėlios vakaru ir kiekvieną vakarą 
er visą nedčlią.

K. BALTAS
’0I4 So. Union Avė., 1-mas fl. front. i

RANDAI
ATIDUODAMA’ rendon 2 akrų 

rašios vaisingos' žemės ant South 
Ode daržu. Remia labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., Chicago.

> NAMAI-žEMfl ..
> MES ITURIME

Visokių prhperčių, visada galėsite 
■au'i pas mus tą ką 'Tamstos jieš- 

’<ote. meldžiame fateiii, ‘o mes paro
dysime.

Sekančios prapertęs d d netikėtų 
nriežasčiu parsiduoda labai pigiai

PARSIDUODA 2-jų pagyveuinnj 
namas anl muro fundamento, su ge- 
■ais Įtaisymais viduryj, ramios ne
ša ’{4 prorenfi. Persiduos už 
*1.900, tik $200 įmokėti, o likusius 
rendos išmokės.

PARSIDUODA 2 eugštu naujas 
medinis namas po 6 I ambariuš ir 
užpakalyj namelis 4 kambarių, su 
visais gerais įtaisymais ir maudy
klėmis, taipgi ant cemento beismeu- 
*ų. Rendos neša $40 Į menes j. ParsL 
•’ios už *3600. Randasi Ciceroj ant 
I9lh ir lutos.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų nui- 
•'inis namas po 4 kambarius, visas 
geram padėjime. Rendos neša $40 
j mėnesi. Kaina $3800 ant lengvų 
išmokėjimu. Randasi ant Rridge- 

norto tarų lietuvi’!.
PARSIDUODA 2 pagyvenimų pui

kus mūrinis namas ką tik pabaig- 
’ąs budavoti, bus parduotas $1000 
'ig'au negu kaštavo pabudavoti. vis
kas su augštos klesos Jlaisymais, 
kad i/al ir milijonierius gyventi; In
as 30X125. Rendos nęjia 10 procen- 
a. Parsiduos su $800 Įmokėjimu, o 

' Pus iš remiu išmokėsite. Randasi 
Brighton Parke tarp lietuvių.
' IBFRTY LAND & INVEST. ( O. 
3301 So. Halsted St.. Chicago, III.

I OTAS UŽ PUSE. KAINOS
PARSIDUODA kampinis Infns puc- 

lykiai. vertas $1500, kas pirks lai- 
e 5-kių dienų, tai galės gauti už 

*800, ant lengvu išmokėjimu, didu
mo yra. 110X130 pėdų. Greitai pa
matykite, hes yra proga padvigu
binti nihigus.

GEBA KARMA IŠMAINYMUI
80 akru farma parsiduoda arba 

’naiųvsinie ant namo ar loto. Ran- 
ia1 i Wisconsino valstijoj labai gra
žioj vietoj, prie leikos ir beveik 
ousė vra išdirbta. Nauja stuba ir 
gera harnė anl fanuos, Parsiduos 
iž $3500 ant lengvu išmokėjimų. 
LIBERTY LAND & INVEST. CO. 
3301 So. Halsted St., ('.hieago, III.

PAILSI DUODA vieno akro lotas 
:šlaisytas su 8 kambarių rezidenci. 
:a, pečiu šildoma, cemento apatna- 
mis, elektros šviesomis, garage, viš
toms namukai. vaisių medžiai, vyn
medžiai ir kerai, šis yra vienas pa
čių puikiausių namų šioje apielinkė- 
ie ir randasi prie South Kedzie Avę. 
’!’ 1l3tos gatvės. Kaina tiktai $5500. 
nadaryshhe nebrangias sąlygas. Prie 
(o namo galima privažiuoti Mt. Gree- 
•)wood karais iki galo linijos. Kuri 
baigiasi prie Uitos gatvės ir Grand 
Trunk Railroad.

IGNATIUS CHAP A- CO., 
31st and Wallaee St..

Vieninteliai agentai.

PARSIDUODA lotas kuris randasi 
tarne 44 ir 43 So. I'airfleld A Ve. Par
siduoda labai pigiai. Atsišaukite.

KAZIOWSKI RROS. 
,'2525 W. 47lh St., ('hieago.

PARDAVIMUI geras narnąs ir san 
krova; persedimo kamnas. Rendoš 
$65 mėnesyje. Kaina $6000.00.
2107 So. Halsted S|., Chicago.

NAMAI-ŽEMF.
FARMOS PARSIDUODA ,

ApliOkie miesto Scotlville, Michi
gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
Partnerių Kalonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Liehivtas 
t kininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 l.aisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje siivmėn iš Anglikų jų ge
ras lūirmas kad Apgyvendintus jas 
lieluvais ūkininkais. Turime ant 
parodavhno gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame anl 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padarinę*. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
tai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo^ 
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų tikitj Vur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių,ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, dėt lingiatisi (lel visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga
li ievų. Mes turime daug geros ne

dirbtos žėmes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerj. Kurie 
perka pas mus tikės gelžkclio kaštus 
sugrržiname, duodamic dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kož.ną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu uke. Norinti 
platesnlos žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Katalogo ir 
žemlapi Kolonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scotlville, Mieh.

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA 130 akrų puikios 

žemės NVisconsino valstijoje; 30 ak
rų dirbamos, o kiti girios. Norinti 
pirkti ūkę pasiskubinkite ir nepra
leiskite šios progos. Del platesnių 
žinių kreipkitės laišku arba ypa- 
tiškai ^iuo antrašu:

CHAS. YARUM,
2145 So. M’estern Avė., ('.hieago, III.

FARMOS!
Parsiduoda ir'pirmų rankų, ty. 

pačių savininkų, parsiduoda ant 
lengvų išmokėjilnų. Vieta didžiausioj 
lietuvių Tarmei ių kolonijoj Michi 
gan valstijoj. Farmų galima pirk: 
kokiu kas nori — didelių ar ma
gesnių, s\i trobomis, sodais, užsėtai- 
atikais arba viena žemę. Vienatinis 
darbininkų išganimas iš sunkaus 
padėjimo, lai nusipirkimas larmos. 
Platesnių žinių kreipkitės žemiau pa 
duotu antrašu. įdedant 3c krasos 
Ženkleli atsakymui.

TON Y ZABELA, 
BOX 1, Lake Co., Peaeock, Mieli.

PARSIDUODA kampinis lotas 
Lincoln ir Burry North Sidej. Parsi
duoda 80 akrų farma arba imiin u 
anl grosernėsv Atsišaukite po nume
riu: 3131 Archer Avė J. Januszka.

~FARMOS-
PARSIDUODA GEROS FARMOS 

lillinui.uih valstijoi •) • labai •• aoi 
80 akrų su budinkais, už akrą $45. 
10 akrų su budinkais. už akrą $50. 

80 akrų su gerais budinkais; sodnas
apie 30 akrų, už akrą ............$65.

60 akru su gerais budinkais,
už akrą ................ . .........L . *75.

140 tikrų su budinkais, gyvuliais ir 
mašinomis, už akrą . ........ $95.

160 akrų dveji budinkai, mašinos ir
gyvuliai, už akrą ................ $70.

45 karai geri budinkai, gyvuliai ir 
farmų Įrankiai, už akrą'.... $75. 
70 akru, puikus namai, ‘mašinos il

gy vidini; už ak ra ................  $85.
200 akrų geri budinkai už akrą $75.

Virš minėtos fanuos parsiduoda 
Lietuviu'kolonijoj; žemė labai gera, 
dėl auginimo visokių javų, daržovių 
ir gyvuliu, arti prie miesto, treinas 
eina kas 20 minučių PChicagą. 'Taip
gi turim farmų visose valstijose, kai 
n mažų, taio ir didelių III,. Ind. Mieh 
Wis. valstijose; mainom ant namų. 
Parduodam namus i- lotus visose 
dalyse (’hieagos. 'I'tirim gerti namu 
ir lotų už speečiališkns kainas. Del 
ohui-.rių žinių krei'pk:t<*s j:
First National Realty & Con^L Co 
84U' W. 33rd St., Chicago, III

Pitone Boutevarit 2437.

/ ) . \
PARDAVIMUI marinis biznio na

mas Wallace St. arti 31-mos. Verias 
*10,000.09, Pirmiaus savininkas var
tojo, ši namą kailio dnonkepyklą. 
Padėjimas reikalauja greito pardavi- 
mi. Duokime pirkėjui gerą paskolą. 
<aina $8500.

Dviejų aukštų medinis namas su 
nameliu užpakalyj. 4 rendauninkai. 
\Valhtce St. arti 31-mos. Pasiūloma 
kaina $4000.

KOCH & CO., 
2603 So. Halsted St., Chicago.

EXTRA BARGENAS
2 fialų medinis namas po 7—(i 

kambarius su maudynėmis. Kaina 
$2,600.00. Remia *32.00.

CI.EMl-NS MlKUTAITIS
903 W. 33rd St., Vakarais nuo 6 iki 9

MAINAU .............
2 didęjiu lotu 72X125, išmainau 

'ant grosernčs arba automobPiaus 
Lotas yra West Pulmane. Atsišau
kite laišku arba vakarais ypatiškai. 
Savininkas V. ASCILA
1649 Girard St., ('.hieago, III.

PARSIDUODA naujas 6 kambarių 
namas su puse akro geros žemės. 
Galima laikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo, gražioje vietoje; arti gatvekarių, 
Kaina $2,800.

J. TAMOšAUSKIS 
10512 So. May Street, Chicago, 11 
—i---------- ------------- į---------------—

PARSIDUODA 8 kambariu veras 
namukas. r»'čiu šildomas, elektros 
ir paso Įvedimai. Parduosiu už tei
singą pasiūlyme.

J. COMI.EY
2148 («rcnsbaw St., chicago

NAMAI-žEMe
PARDAVIMUI geni farma 70 ak

rų arba galima mainyti j namą. Yra 
|kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži vieta priein
anti prie kelio, arti prie miesto — 
2 mylios. Galite alvažiuoli vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

P. RIS KUS,'
2837 So. Emerald A ve., 1-mos lubos 

iš priekio .

Buk pats sau bosu.
įsigyk vieną musų 40, 80 arba 160 

akrų -dobilams, bulvėms ir pieniniu- 
cysfei farmų pagarsėjusioje Lake 
apielinkėje Vilas paviete, VViscon- 
sin, lengvais išmokėjimais. Kaina 
*15.00 iki $30.00 už akrą. $200 |mo- 
<ėl cash tint 40 akrų, $300 pnokėt 
•ash ant 80 akrų; likusius pagal ju
rų išgalę.
SI YHA JŪSŲ PROGA.Kam atidėlioti įsigyti farmą Wis- 
consine, trąšią prie kietų medžių 
Žemę už abelną kainų, pagal jūsų 
tačių .išmokėjimo išgalę, kur dubi
ai auga kaip žolė, ir kur bulvės 

dirvoje yra vertos daugiau, negu o- 
raudžiai ant medžių Cidiforni’joje.
SUTARKITE ŠIANDIEN.

Ypatiškas palydėjimas išvažiuo
jantiems kas utarninko ir pčtnyčios 
naktį. Ateikite pas G. E. SANBORN, 
musų atstovą, Chicagojc, 908 Peop- 
es Gas Building, ir susitarkite pa- 
ydėti mus sekančiame musų išva
davime, arba telęfonuokite \Vabash 
1507 dėl apsergėjimo. Rašykite lic- 
uviškai. ('IIAS. GODLESKI, Kolo

nijos Direktorius. •
SANBORN COMPANY, 

Eagle River, Wisconsin, Box 2
.....   i .i ii i .i ............ „A—... ....... ..

PARDAVIMUI šešių ir septynių 
cm barių mūrinis ir medi »s r-amas 
Mutidyi'ė, gesas ir garage, dvi nau
jos pastogės, alley lotas, 25x125 pė- 
dų.

Jos, J. VValsh, Savininkas 
3CI6 l e-incll avė., 2rts flaln.

PARSIDUODA tlu namai ant vieno 
’oto vienas mūrinis, kitas medinis. 
Per abudu namu yra 18 rūmų. Ren
ius .neša i mėnesį 53 dol. Parsiduo

ta už $3,700. Namas randasi netoli 
Sv. Jurgio bažnyčios. Tie namai tu
ri būt parduoti Į trumpų laiką. Atsi- 
šaukiteT pas

C. SUROMSKI 
3346 So. Halsted St., Chicago.

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

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

tų ant South Side.
Turiu daug namų ir bungalows anl 

pardavimo pigiai. Matykite mus 
pirm negu pirksite.

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

PARSIDUODA GERA FARMA 
WIS('()NSIN VALSTIJOJE

67 akrai geros ir derlingos žemės 
ant kurios viskas gerai auga prie 
)at upės, viena myle nuo miesto 

’r ngjoli vaikams mokykla; 6 kamba
rių hamas su pamūrytu apatnamiu, 
>u kitais reikalingais budinkais, su 
eikalingomis farmai mašinomis ir 

kitais Įrankiais; 8 melžiamos karvės, 
1 veršis, 2 geri arkliai, 27 vištos; 8 a- 
krai jau užsėti su rugiais, kaina 
$6500, reikia įmokėti $3500, likusius 
' ant išmokėjimo pagal sutarimo. 

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & CO., 

3114 So. Halsted St., ('hieago, UI.
4

PARSIDUODA GERAS TRIJŲ AU- 
Gš'l'V MŪRINIS namas po 6 kamba
rius su gasu, maudynėmis ir kitais 
parąnkumais; namas randasi anl 

Bridgeporto lietuvių apielinkėje. 
Kaina $550<K pusę reikia įmokėti, 
'ikusius rendos išmokės; gailina pri
imti lotą kaipo- dalį įmokėjimo. At
sišaukite pils

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

RETAI ATSITINKANTIS 
BARGENAS!

Savininkas turi farmą ir yra pri
verstas parduoti greitai ir pigiai 

savo-beveik naują penkių pagyveni
mų namą su gasu, elektra, maudy
nėmis ir kitais parankamais; namas 
randasi Cicero lictuviij apielinkėje, 
neša geras remias ir yra visados iš- 
rendavotas. Atsišaukite pas

. A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St., Chicago, III.
PARDAVIMUI:

Du lotai, 4142 So. Western avė'., 
kaina $550, ir 4143 Artesian avė., 
kaina $250, PIRK DABAR!

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

PARSIDUODA 4 pagyvenimų pui
kus namas; priežastis pardavimo — 
savininko mirtis. Atsišaukite 
3346 S. Halsted st.. ('.hieago

PARDAVIMUI pigiai namas ir lo
tas.
3348 So. Hoyne Avė., Chicago.

MOKYKLOS
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYIČLa

Mokinama: angliškos ir lietuviško 
kalbų, aritmetikos, knygvedvslė* 
stenografijos, tvpewriting, plrklvbo- 
teisiu. Suv. Vnlstlji> Istorijos abel 
nos Istorijos, geografijos, politiško* 
ekonomuos, pilietystes, dailiaraŠvs 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 rvb 
Iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki P:3(i 
3106 So, Halsted St., Chicago, Iii..

E X T R A

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

Darbus užimu visose dalyse Cbl- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiĮją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

MTHUAN1AN RED 
ROOFING CO.

and Shei-I Metai Worka 
2106 W, 24th 5t Tel Canal 4802

MOKYKLOS

REIKALINGA: VYRU IR MOTERŲ 
MOKYTIS LABORATORIJOS DEN- 
TISTERIJOS ARBA ASSISTENTŲ 

DENTISTO. » Denti.sferiju yra augAėiausia profesija ir geriausias biznio amatas. 
Didelis reikalavimas visame mies
te. Kodėl nesimokyti lengviausiu, 
greičiausiu ir pigiausiu būdu? Ne
reikalinga mokslo, labai mažai rei
kalinga anglų kalbos. TNDIVIDUA- 
LftS instrukcijos praktiškame dar
be. išmokinamos pilnai nuo keturių 
iki dvylikos mėnesių, be mokiniinos 
iš knygų; dienomis arba vakarais; 
lengvos ,sąlygos; geriausi paliudiji
mai. Diplomai pripažįstama visa
me pasaulyje. Nuo 17 iki 50 melų 
amžiaus. ATSIMINKITE, kad jums 
nereikia specialio išsilavinimo. Ne
atima laiko nuo jūsų kasdieninio 
užsiėmimo, nereikia daug pinigu, 
jus mokate besimokindami.: Neali- 
dėliokite. Pasisekimas reikalauja 
veikimo. Uždirbk nuo $35 iki $75 l 
savtlilę. Bei jus negalite to žinoli, 
kol jus neateisite ir nepersitikrim- 
site patįs. ,

Musų kursas pagelbės moterims, 
sekamose klesose: 1-ma—Moterims 
dirbančioms kaipo dentistų pageL 
bininkėms; 2-ra—Moterims dirban
čioms kaipo dentistų nursėmis; 3- 
čia—Moterim“ dirbančioms dentisr 
’ų ofisuose Kaipo hygienistės; 4- 
la: Moterims norinčioms dirbti vie
name iš šių užsiėmimų. Didelis 
reikalavimas ypač kalbančių sveti
momis kalbomis. Ypatingai geras 
pasiūlymas tiems, kurie greitai at
sišauks.

Rašykite dėl katalogo arba atei
kite ypatiškai i ofisą. Mes išaiškin
sime jūsų pačių kalboje <r parody-* 
sime visų darbą.

Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 3 
vai. vakare.

SCHOOL OF MECHANO 
DENTISTRY

802 West Madison St., 2-ras augštas 
CHICAGO, ILLINOIS

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu i savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vilkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo- 
lama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
kynamn po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai, 
Lengvi, išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

i
< riASTER 5Y5TET1 J

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Apredahi.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
tiuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailfis arba dydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. Kasnlrka Perdėti^l*
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

ĮVAIRUS SKELBIMAI~
SftKLOS.

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

pažymėkite, koikų sėklų į kokią že
mę, o mes patarsim kiek jų reikės 
ir taip gi pas mus yra visokių far

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

AMERIKOS ŪKININKAS 
P. O. Box 96, Hart Michigan
........................... "’T- — "■ ........ ...................

KAS -norite apdrausti savo arba 
kitų gyvastį, malonėkite kreiptis 
pas mane, aš agentauju vienai iš 
tvirčiausių kompanijų Metropolitan 
Life Insurance Co. Krepkitės

J. Laucevičia, 
4642 S. Mąrshfield »ve. Tel. Drover

7410. Chicago, III.


