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Vokietija gavo taikos sąlygas
Italija gaus Fiume
Vokietija neteks daug že 

mių ir kolonijų

Chinija nesirašysianti po taika

dalykų. Tarp jų yra:
Anglija ir Suv. Valstijos ren

gia sutartį, kuri turės būti ra
tifikuota abejų šalių jstatymda- 
vystės įstaigų, apie tai, kad su
teikus Francijai saugumą prieš 
kokį-nors Vokietijos užpuolimą 
ateityj.

Suteikimas Japonijai manda
to ant buvusių Vokietijos salų 
Pacifiko vandenyne į šiaurę nuo 
ekvatoriaus.

Italija gabaus gaus kontrolę 
ant Fiume.

j True translatlon filed wlth Ihe post-uinsier ui Chicago, III. Muy 8, 1919 
us ruiuired by the net of Oct. G, 1017

Sutrauka taikos sąlygų
ANT VOKIETIJOS UŽDEDAMOS SUNKIOS SĄLYGOS.

Turl duoti žemių Lenkijai, Franciai* ir BeHgija|, atsiža
dėti kolonijų, atiduoti laivyną, panaikinti armiją, užmokėti 
miliardus atlyginimo ir atbudavoti visus paskandintus laivus.

Ant Vokietijos uždedamos sunkios sąlygos
VOKIEČIAI VERSAILLES 

GAVO TAIKOS 
s , SUTARTĮ.

VERSAILLES, geg. 7. 
kietijai šiandie paaskyta 
gos, kuriomis talkininkai 
rivjenijusaos valstybės padare 
taiką su ja.

Tos sąlygos yra užveria mos 
sutartyj, apie 8O.(KX) žodžių il
gio, kuri ta|K) įteikta Vokietijos 
plenipotentams čia istoriškame 
susirinkime, kuriame dalyvavo 
delegatai nuo 27 valstybių, ku- 
sritts dalyvauju taikos sutartyj.

Istoriškas dokumentas, unt 
kurio žymiausi politikai įvairių 
šalių su daugybe ekspertų vy- 

, riaušių paliestųjų šalių dirbo 
uuu susirinkimo taikos konfe
rencijos suusio 18 d., prasideda 
plačia įžanga, išdėslančia auto
ritetą, kuriuo sutartis yra pa
remta.

Lyga sutartyj.

Tuoj po to seka pirmas skir- 
pys -4- Tautu Lygos santarvė, 
kurios tekstas ifiu buvo išspaus
dintas. Iš 14 principiaHų skir
snių, vienas užveria parėdymus 
apie rubežius, kurie permaino 
Europos žemlapį. Karinės, lai
vyno ir orinės sąlygos yra užve-

- vo- 
salv- t *

ir su

Rantzau gavo taikos sąlygas per 
galėtųjų talkininkų ir susivieni
jusių valstybių veidrodžių salė
je Trianon palociuje. Talkinin
kai stovėjo bendru frontu, Ita
lijos atstovams sugrįžus į taikos 
konferenciją.

Clemencaau rustus.

Atidarant kongresą pirmi
ninkaujantis premieras Clemen- 
ceau, kalbėdamas Vokietijos ple 
nipotenlams ]>asakė:

“Bereikalinga kalbėti nerei
kalingus žodžius. Jus turite 
prieš jus plenipotentus mažų ir 

didelių valstybių, susivieniju* 
mų šioj žiauriausioj karėj, kuri 
buvo uždėta ant jų. Atėjo valau 
da sunkiam atsiteisimui.”

A įsteigi mas AlfeacejLorratine. 
Laikine internacionalizacija 

baseino.
internacionalizacija

rašymui, apart kur k i 
žymėta talkininku,.

Vokietija pripažįsta

talip pa-

Pastovi 
Danzigo.

Teritorialės permainos linkui 
Belgijos ir Danijos.

Atidavimas Silezijos Lenki-
grafas jai.

Išskrido su sutartim.

VlįRSAILLES. geg. 7.—Tuoj 
po šios dienos posėdžio, kuria
me taikos sutartis buvo įteikta 
Vokietijos delegatams,
von Brockdorff-Ranzau įteikė 
dokumento kopiją patikimam 
oriniam kurjeriu, kuris tuoj iš
skrido į VVeimar, kur jis įteiks 
sutartį Eberto kabitetui.

True hanslafion filed wnh Ihe post- 
master at Chicago, III.. May 8, 1919 
as required\by the act of Oct. (i, 1917

ITALAI GAUS FIUME 1923 M.

. Slavai gaus naują portą.

PARYŽIUS, geg. 7. — Kaipo 
pamatą atnaujinimui dalyvavi
mo taikos tarybose, premieras 
Orlando priėmė pasiūlymą, kad 
Italija valdytų Fiume kaipp įga-

Neteaika visų terftorjhd'ių ir 
politinių teisių, už Europos ry-

Atsižada “specialių” savo tei
sių Morokkoj, Egypte ir Siame.

Laisvė keliavimo per jos te
ritorijas.

Labai smulkmeniški parėdy
mai apie jos prieš karines sko
las.

Parėdymai apie neteisingą

Sirijos, Čecho-SIdvakijos ir Len
kijos.

Vokietijos armija sumažina
ma iki 100,600 kareivių, įskai
tant of įderins.

Konskripcija Vokietijos teri
torijos rybose panaikinta.

Visi Vokietijos fortai per 50 
ki’ilojnetrų j rytus nuo Ruduo 
panaikinti.

nimas) ir beveik visas gamini
mas karės medegų yra sustab
dytas.

Vokietija^pniima visokias su-
buvu-kompeticiją, mternacionalizaci-' tartis, padarytas su joĮ 

ją kelių ir upių ir ekonominiai siomis talkininkėmis, 
ir finansiniai dalykai. )

Ex-kaizeris bus teisiamas in- 
ternacionalio uugšto teismo.

Kiti nusidėjtįsieji prieš karės
liolinf nuo'tautų lygos iki li)23 ’'s,1"-vnnls. b’ls ,frisinnii-
m., po ko Fiume bus visiškai 
atiduotas Italijai.

Laike keturių metų adminis
tracijos uosto, dėl jugOHslavų 
bus pabudavotas porins keletą 
mylių žemiau palei • .Adriatiko

Gavo sąlygas.

Gcneralis sekretorius ta|kofo 
konferencijos Paul Dūsta tada 
įteikė grafui von Brockdorff- 
Ranzau kopiją sutartie^. <-

Savo atsakyme, po pripažini
mui silpnumo vokiečių ginklų, 
grafas von BrockdorfLRanzaulmunikaciją su Agram ir kitais 
pasakė, jog jis negali pripažin
ti, kad vien tik Vokietija yra 
kalta ir baustina ir reikalavo 
kad talkininkai padarytų taiką 
sulig prezidento Wi1sono pun
ktais.

Uostas turės geležinkelio ko-

miestais. Italija, sprendžiama, 
taipgi yra pasirengusi padalyti 
nusileidimus niekuriuose kituo-' 
se reikalavimuose Dalmatijos 1 
pakraštyj.
į tikrino italus sugrįšt i į Pary-

Jrne translatlon filed wi.h the pčst- 
miisler ai Chicago, III.. May 8, 1919 
as leąuired by the act of Oct. 6,1917

WILSONAS ŠAUKIA -
KONGRESO EKSTRA 

POSEDJ.

šaukiamas gegužės 19 d.
■ <

WASHINGTON, geg. 7. — 
Prezidentas Wilsonas šiandie ka 
beini išleido pašaukimą kongre
sui susiriMkti specialiu posėdin 
gegužes 19 dieną.

Sekretorius Tumulty tai pas
kelbdamas sako, jog supranta
ma, kad prezidentas negalės bū
ti čia atidarymo dienoj, Diena 
specialiam posėdžiui nustatyta

mok ra tų vadovai.
Baltojo namo valdininkai sa

ko, kad 'paskirdamas anksty
vų dieną posėdžiu prezidentas 
Wilsonas daugiausia vadovavus 
sekretoriaus Glass patarimais a- 
pie reilkąlingumą priėmimo me
tinių paskirimų, kurie nepraė
jo užsibaigiant pereitam posė- 
ž>ui.

mot dar kitas įvestas atlygini
mų dalykui. Politiniai parėdy
mai Europoj, iš vienos pusės 
ir už rybų jos, iš kitos pusės, 
yra apibudinami atskirose daly
se dokumento.

Reikia pastebėti, kid sutar
tis apima vien tik Vokietiją, iš
ėmus tik tiek, kad iš jos dar rei
kalaujama priimti kitas sutar
tis, kurios bus padarytos talki
ninkų su kitomis centralinėmiš 
valstybėmis.

Sutartis nėra atspausdinta vo
kiečių kalboj. Tekstas yra fra- 
neuzų ir anglų kalbose greti
muose puslapiuose.

True ‘ranslation filed zifn Ihe po t- 
mastei* at Chicago, UI.. May 8, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

RANTZAU PRAŠO TAIKOS
“14 PUNKTŲ” PAMATAIS

Sutinka atitaisyti Belgijai pada
rytą blogą

VERSAILI<ES, geg. 7. — “Mes 
užrei&wute kad mes neužgin- 
čijame didumo musų sumuši
mo. Mes žinome, kad Vokietijos 
armijų spėka yra sulaužyta.” 

šiais žodžiais viršininkas Vo
kietijos delegacijos taikos kon-

Atitaisys blogą.♦
Jis sakė, kad Vokietija prisi

žada atitaisyti Belgija* padary
tą blogą ir davė užtikrinimus at- 
steų^mo teritorijų šiaurinėj 
Franci joj. • 1

Grafas von Brockdorff-Ran
zau prašė paliuosavimo vokie
čių belaisvių ir sakė, kad Vokie
tija priėmė tautų lygą.

Istorinis susirinkimas užsi
baigė 3:51 vai. šiandie po piet.

Vokietija nemokėsianti.

Vaigšto viena žinia, kad Vo
kietijos delegacija pasirašysian
ti po taikos sutartim, bet Vokie
tija atsisakys mokėti baudžia
mąjį atlyginimą. Ikišiol tam 
nebuvo patvirtinimo.

Iš priežasties grafo von Brock 
dorff-Ranzau užtikrinimo, kad 
Vokietija nori atitaisyti karės 
blogumus, nemanoma, kad di
delė opozicija bus daroma. Te- 
čiaus nurodoma, kad priešas ga
li bandyti splrties už taikimąsi 
pamatais prezidento Wilsono 
“keturiolikos punktų.’*

ambasadoriaus Ryme, Camille 
Barrere.

Italijos premieras Vittorio 
Orlando ir užrubežinių reikalų 
ministeris baronas Sonnino šį
ryt atvyko iš Rymo į Paryžių.

Talkininkų okupacija Vokie
tijos dalių tęsis iki užmokėji
mui atlyginimo.

Koks-nors Vokietijos peržen
gimas paliečiančių Reino zoną 
sąlygų sudaro kares aktą.

| Vokietijos laivynas sumažina-

True translatlon filed with ’.ho pod 
mastei* tit Chicatf », III.. May 8. 1919 
as i t ųuired by the act of Oct. t), 1917

AMERIKOS, FRANCUOS IR 
ANGLIJOS SUTARTIS.

True trunslatlon filed with the post- 
niaster at Chicago, III.. May 8, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai 
užpuola 
. Vilnių

LENKAI SUŠAUDĖ 
JOFFĘ.

COPENHAGEN, geg. 7.—Pa
sak čia gautų lenkų laikraščių, 
kada lenkų spėkos nesenai paė
mė Vilnių, jie suėmė ir sušaudė 
Adolfą Joffe, buvusį Rusijos bol 
ševikų ambasadorių Benine.

BOLŠEVIKAI ATAKUOJA 
VILNIŲ. -

1 (Olandija bus paprašyta iš
duoti kaizerį.

Vokietija atsako už pristaty-' inas iki 6 mūšio laivų, 6 lengvų 
iną kitų nusižengusių prieš in- kruizerių ir 12 torpedinių laivų, 
ternarionalius įstatymus.

Inter'naciona’lė <la|k*bo įstanga 
stuverta. 1

Visa Hobenzollernų nuosavy
bė Alsace-Lorroine eina Franci
jai be apmokėjimo.

Komisijos sutvertos visuot> 
nairi balsavimui žmonių Mal- 
inedy, Schelsvrig ir Rytų Prusi- ( Baltiką.

Visos Helgoland fortifikaci
jos turi būti suardytos.

K*el kanalas bus atviras vi
soms šalims.

Vokietija tm^i ^atiduoti savo

be submarinų.
Vokietijos laivyno personalas 

' susidės iš ne daugiau kaip 15,- 
000 jurininkų.

Visi kiti kares laivai turi bū
ti atiduoti ar sunaikinti.

Vokietijai uždrausta būda vo
ties fortus, kontroliuojančius

:NEW YORK, geg. 7. — šalę 
taikos sutarties suteiktų saugu
mų, Suvą Valstijų prezidentas 
prisižadėjo pasiūlyti Suv. Vals,- 
dijų senatui ir Anglijos premie
ras prisižadėjo pasiūlyti Angli-. 
jos parlamentui pasiulimą, ku
rį turi užgirti tautų lygos tary
ba, ateiti tuoj Francijos- pagcl-1 
bon atsitikime bepriežastinės 
Vokietijos atakos.

LONDONAS, geg. 7. — Gauta 
Perline ir Exchange Telegraph 
Co. iš ten perduota Kauno žinia 
sako, kad bolševikai didelėmis 
spėkomis pradėjo ataką ant Lie
tuvos sostinės Vilniaus, kurį pa
ėmė kelios savaitės atgal lenkai.

Vilnius esąs smarkiai apšau
domus artilerijos. Smarkus mu
šis ištiko.

4

True translatlon filed with Ihe no«d- 
.master at Chicago, Ilk. May 8, 1919 
as reąuired by the act of Oct. C>. 1917

JAPONIJA GRĄSINA 
CHINIJAI.

Vokietijos laivyno ir milita-

Vokiiietija priims pilną atsa-

True translation filed with the po<d- 
niastei a.l Chicago, Iii.. May 8, 1919 

rcątiired by ihe act of Oct. (i, 1917

Lietuva gaus 
dalį Prūsijos

'^,11 Į . ... ■ ..

True translatlon filed with ihe post- 
inaslc.r at Chicago, III.. May 8, 1919 
as required by tbe act of Oct. 4,1917

ANGLIJA IR JĄ PONIJA GAUS 
VOKIEČIŲ (KOLONIJAS.

PARYŽIUS, geg. 7. — “Tary
ba trijų, iš Clcmenceau, prezi
dento Wilsono ir Lloyd Geor
ge,” sako šiandieninis oficialis 
pranešama, “sekamai nutarė a- 
pie išdalinimą Vokietijos kolo
nijų:

“Apie Togland ir Camaroons: 
Francija ir Anglija turi bendrai 
TPfeomenduoti tautų lygai apie 
jų ateit p 1

“Vokiečių Rytų Afrika: Man
datas bus laikomas Anglijos.

Mažoji Lietuva galbūt bus 
prijungta prie Didžiosios 

Lietuvos.

TOKYO, geg. 7. — Japonija 
pranešė Chinijai, kad prieš ja
ponišką agitacija Pekine dabar 
gali sukelti nesusipratimus. Ja
ponijos valdžia taipgi patarė 
Chinijos valdžiai, kad butų ge
rai uždraudus šiandie pienuojąs 
mą Pekine “tautinio paniekini
mo” susirinkimą.

True translatlon filed with Ihe post- 
| nmslcr at Chicago, III.. May 8, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

CHINIJA NEPASIRAŠYS PO 
TAIKOS SUTARTIM.

PEKINAS, geg. 6. - Clpni- 
jos kabinetas šiandie susirinkfi-

kuris t . j
Išdalinimas buvusių Vokieti

jos teritorijų, taipgi paliekamas 
talkininkams.

Vokietija atiduoda Belgijai
382 ketv. mylių teritorijų tarp keturiolika pojurinių kabelių 
Luxemburgo ir Holandijos.

Vokietijos atidavimai Lenki- rėš orinės spėkos bus panaikin- 
jai izoliuoja Rytų Prusiiją nuo' tos po spalių 1 dienos.
visos Vokietijas.

Vokietijos atidavimai žemių ’ komybę.už visų nuostolius tal
kininkų ir susivienijusioms val
stybėms ir jų nacionalams.

Vokietija turi atlyginti visus 
civilius nuostolius, pradedant į- 
žanginiu mokesčiu 20,000,000,- 
000 markių.

Paskesni mokėjimai atlygi
nimų bus padaryti išleidimais 
bondsų, užgirių atlygintinų ko
misijos.

Vokietija turi užmokėti už 
laivų nuostolius, toną už toną.,

Vokietija turi pašvęsti savo e- 
konom'itnius turtus atvudavbji- 
inui sunaikintų apygardų.

Vokietija turi sugrįšti prie 
prieš karinių “labiausiai prie
lankioms šalims” muitų neda- 
rant jdi'kam jokio skirtumo.

Lenkijai siekia 27,686 ketv. my
lių; Francdja'i — 5,600 ketv. my
li ų (Alsace-Lorroine).
I‘ Vokietija sutinka su sutartim, 
įsteigiančia Belgiją neutrale val
stybe.

Luxemburg nustoja liuli na
riu Vokietijos muito unijos.

•Vokietija atiduoda Japonijai 
visas teises Šantungo pusiausa-

Vokietijos armija turi būti 
demobilizuota bėgyje 4 dviejų 
mėnesių po pasirašymui po tai
ka.

Priima tautų lygą principe, 
bet be narystės.

Visos Vokietijos amunicijos 
dirbtuvės turi užsidaryti bėgy
je trijų mėnesių po taikos pasi-

unkly.”
Vienas Paryžiaus šaltinis sa

ko, ka^l daugiausia vienas mė* me nutarė paliepti Chinijos de- 
nuo praeis iki pasirašymui po legatams Paryžiuje nepasirašy- 
taika. * 1 . Į ti po taikos sutartim, at*duodan-

Be įteikimo ceremonijų dar čia vokiečių teises, šautu n ge ja- 
Uresev grafas von Brockdorff- buvo šiandie daug kitų svarbių ponams.

___

VEU USJPUOUMASUNT SO- sitęsia. Vakar turėjo būti pra-
CIALISTŲ KAL OJO. kalbos serbų socialistų. Kalbė

toju buvo Liga šigobska iš Ar
nai, O. bet juodašimčiai užpuo
lė ant susirinkimo, išardė jį, o

GARY, Ind., geg. 7, — Juoda
šimčių ir 'policijos pradėtoji 
kryžkarė prieš socialistus tėbe- patį kalbėtoją išvarė iš miesto.

Of'iciaiė sutrauka taikos sąly
gų apie Prūsiją tarp kitko sa
kų:

“šiaurrytinis kanapas Rytų 
Prūsijos apie Klaipėdą (Memel) 
bus Vokietijos atiduotas susivie
nijusioms valstybėms, piirmąjai 
(Vokietijai) sutinkant priimti 
padarytą susitaikymą, ypač kas- 
link tautybės gyventojų.”

Nemuno upė turi būti atidarv- 
ta pasaulio laivams net iki Grod 
no.

ka: Mandatas bus laikomas Pie
tų Afrikos Unijos.

“Vokiečių Samoa salos. Man
datas bus laikomas {Naujosios 
Zelandijos.

“Kitos vokiečių Pacifiko ko
lonijos į pietus nuo ekvatoriaus, 
išėmus vokiečių Samoa salas ir 
Nauru: Mandatas bus laikomas 
Australijos.

“Nauru: Mandatas bus laiko
mas Anglijos imperijos.

Vokiečių Pacifiko salos į šiau
rę nuo ekvatoriaus: Mandatas 
bus laikomas Japonijos.”

ŠVEDIJOS MOTERIS TURĖS 
LYGŲ BALSĄ SU VYRAIS.

Švedijos moteris, kurios jau 
per desėtką metų turėjo balsą 
miestų rinkimuose, dabar turės 
lygias balsavimo teises su 
raiis.

vy-

ORAS.
Apsiniaukusi št&udje; galbūt 

įlietus naktį ar ryto; nedidelė 
penuaiua temperatūroj.

Saulė teka 5:37 v., leidžiasi
7:56 vai. i pi '

v t

DIDELI POTVINIAI ŠIAU
RINĖJ ŠVEDIJOJ.

12 žmonių žuvo, daug nuostolių 
pridaryta.

STOCKHOLM, geg. 7. — 
Šiaurinėj Švedijoj yra didelis 

potvinys, kokio nebuvo per dau
gel Į mdhj, pagimdytas didelių 
lietų ir sniege. Nuostoliai sie
kiu virš 30,000,000 kreeų. Buvo 

daug sniege nuelinkimų nue 
kdluų ir teįs ūkis likę nuplau
tos į juną. 12 žmonių žuvo. Du 

1 miestai izoliuoti.

1MPERFECT IN ORIGI
. . . .1 • i, - _______________________________ 1.    I  
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fHtf UITHUANIAN CAH.Y NEW8

1739 SO. HAUSTED ST 
CHIEAGO. rLUNOtS

Telephone Canal 1808

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžiu Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chieago, 
11L — Telefonas: (3anal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoj e — pačtu: 

Metras.......... *....................... 86.00
Pusei meto..........
Trims mėnesiams 
Dviem mgneaiam 
Vienam mėnesini

Savaitei .
Menesiui *

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metais.................................. 85.00
Pusei meto .............................. 3.00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ........................ 85

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kąrju su užsakymu.

lietuviams IJetuvos vWstybfiifc 
parėmimui, b ‘ne pątdljoms- 

Lietuvių Seimas tuFi šuben- 
drinti visų Amerikos lietuvių 
veikimą linkui Lietuvos uų- 
prigulmybė* išgavimo. »

Lietuvių Seimas neturi kiš
tis į sriovių ar įnirti jų reika
lus, neturi jis, vardan svarbu
mo momento ką nors peikti 
ar išmėtinėti, 1x4 turi viską 
daryti, kad išeitų tiktai Lie
tuvai ‘r lietuviams ant gero.

Tokis seimas bultinui reiks, 
liūgas ir todėl mes tokį Ame
rikos lietuvių seimą šaukia
me ant 9, 10 ir 11 dd. birželio 
Ch’cagon.

J, 1

Šaukiame vardu susiorga
nizavusių didžiausios lietu
vių kolonijos Cbichgps organi 

" žarijų- \

. va __ , l.— ------ :

Tautininkai nebe
iškenčia be seimo.

Tautininkai užmiršo, kad Vi
suotiname Lietuvių Suvažiavi
me Brooklynb jie liko sumušti 
politikoj, nes pirmeiviai laimė-

todėl greitai tautininkai patįs

tarimą — rinkt aukas į Lietuvos 
šelpimp Fondą. Jie užmiršo ir 
kitą seimą, kuris susidėjo vien 
tik iš klerikalų ir tautininkų *r 
kurtame jie turėjo pote-rius kal
bėt ir sutikt su visais klerikalų 
pienais. Dabar jie vėl užsimanė 
šaukti visų srovių lietuvių seimą 
Visi jų laCkrašėiūii ir veikėjai 
to reikalauja ir, galų gale, Clii- 
cagos tautininkai griebiasi prak
tiško dariai išleisdami šitokį at
sišaukimą:

Atsišaukimas į Amerikos
• Lietuviu^.

Uetuvy! Argi nesudrebi, 
kuomet tavo motinos Irdis, 

"UeHuvos sostinė Vilnius iš
plėšta per amžinus musų prie 
šus lenkus?

Lietuvy! Ar nevenla 
kraujo gįsiose, kuomet 
tuva šaukiasi pigelbos
kiasi vyrų ginti savo tėvynę?

Lietuvy! Ar neal|xsta tavo 
širdis. kuomeC Lietuvoje 

siaučia epidemijos, o mes iki 
šiol negalėjome bc'veHc nici- 
kuom pagelbėti ir nesuorga- 
nizavom Lietuvių Raudbną-

Lie- 
šau-

šiandien rišamas Lietuvos 
klausimas ir anot “New Yor- 
ko Tribūne” korespondento

r

šaukiame su pritarimu 
šimtų organizacijų išsimėčiu
sių |X) visą Ameriką.

Šaukiame su pritarimu 
Am, Lietuvių Tautinės Tary
bos.

šaukiame su pritarimu

šaukiame su pritarimu 
didžiausios lietuvių organiza
cijos Vmcrikoje SLA. * (

šaukiame dėlto, kad musą 
tarybos negali bendrai susžtar 
ta, o svarbesnio momento nie
kados nebus.

Lietuviai! lietuviškos de
jos, kiužos, kliubai, drama
tiški rateliui, ir visokios kito
kios kotfrciČHtilsiai sušaukite 
suririnkimus ir išlinkę delega 
liks sfijskile Lieluvių Seiman, 
Cliicagon. Viri!

Delegatus sc-iuiiiiii siųs(kile 
sekančiai:

1) Visos dinjiigijos, kuopos, 
klubai, rateliai, bendroves

siunčia po vienų, atstovą nuo 
kiekvienų 50 ’ęavo narių ar
ba didesnės jos\lalies.

2) Parapijos siunčia po 3 
atstovus nuo parapijoj nežiū
rint kiek joje narių butų.

3) Cen t rakinės organizacini 
jos nežiūrint, kad jų kuopos 
turės atstovus, dar nuo cen-> 
trų siunčia ]>o 3 atstovus. *

4) laikraščių redakcijos' 
siunčia 3 atstovus.

Visi Seiman Seimas yra j 
didžiausis įrankis kovai už. 

Lietuvos Neprigulmybę. Kas 
šiandien nenori jo pavartoti, 
tas yra Lietuvos Neprigulniy- 
tbes priešas. Kas priešinasi 

seimui, tas kenkia Lietuvos

Antaną* Stankus, , 
Ben. M. Butkus, 
Kam* (igvene, 

imkus, ,
Kulys Kasputis, 
Joną* I. Bagdžingas, 
Juozas J. Hertmunowicz, 
Adv. F. P. Bradchulis, 
Adv- Jonas Kučinskas, 
Jodas Ilgaudas, 
Dr. S. Naikelis, 
J. J. Elias, 
F. A. Juozapaitis, 
A. Ališauskas, 
J. M. KirieDė, 
M. J. Danujonaitieiiė, 

’ J, Raugevičius,
S. Kodis, 
L- Gailaitė, 
Dr. M. StrikoKs, 
Dr. S. Z. Vezelis, 
J. Šatkauskas, 
J. Tonaitis, 
J. Sadauskas, 
J. A. Martinkus, 

’ M. Dūdas,
Jonas Biežis,
Jonas Grigaliūnas, 
Vincas Andriulis, 
IMras Pivaronas, 
M. Juška, 

, J. Krotkus,
A. Ambrozaitis,
J. Trijopas,
J. Pupauskas,

Kaip matote, |m> atsišaukimu 
figūruoja ir kelios klerikalų pa
vardės, nors tie elementai nėra

baisiai blogas*
Dabar eina daugybe striukų. 

Vienus didžiausių yra Baui- 
b^y’oj, kur dirbtuves uždaryta 
visai,

• r” 
FRANCIJA. .

Geležkelių darbininkai stato 
reikalavimus. *

Paryžius. — Nesenai laikyta 
me gelžkelių darbininkų fede- 
rales tarybos susirinkime pada
ryta šitokie nutarimai:

Tai ylių reikalauja liueso al
gų |J< lo paremto minimumu 
2400 frankų (|450) metams; Ši 
tas plotas turi siekti atgal iki 
sausio 1 d., 1919 m.

Taryba toliaus reikalauja bal
suoti gelžkelių viLsuonieaipimo* 
klausimu geg. 1 d., 1919 m.

Taryba taipgi nutarė drąsinti 
kiekvieną judėjimą, kuris vestų 
prie bendro viekimo visus Fran
cuos darbininkus, šitame daly
ke jie ragino darbininkus prie
šintis kickvjejnam pasistengimui 
jųjų organizacijas ardyti.

Partija, kdril tik mėnuo laiko 
kaip gyvuoja, paskutiniuose 
rinkimuose patraukė vieną bal
są ant kiekvienų septynių balsų 
atiduotų kitoms partiljoms, su- 

,mušdama demokratus trijose, 
ar gal keturiose vardose. Seno’’ 
laiko republikonines ir demo
kratinės partijos viliodavo dar
bininkus visokiais pažadais rin
kimams atėjus, bet tuojaus už
miršdavo apie juos ir jų reika
lus rinkiniams praėjus.

ŠVEDIJA.

valandųProponuoja aštuonių 
dieną.

Stockholm, Aštuonių'valandų 
projektas visoms Švedijos dar
bininkų klesoms yra prirengtus 
paduoti parlamentui. Spccialis

kunigai,, o tik šiaip biznieriais. įstatymas bus reikalingas jurei- 
Matyt, ka<l klerikalų logeriuo viams ir kasyklų darbininkams, 
sr nėra geroo sutarties ir opini-Sumanyiiiu'i, jei bus priimti, įeis 
jos vienodumo, kadangi kleri- j g*dėn birželio 1 dieną, 1920 m. 
kalai dėl tam iKkrų priėžijĮsči 
seimą atideda ant lotinu ir prie; 
Ai naši jo šaukimui dabar, 4>rt 

tūlos jų ypatos nori seimo tuoj.
Ką mes manome apie šitą sei

mą, rasite rytojau* jiumeryj.

iųj Tuojautine siūlomojo pro]ek- 
c_ to pasekme yra baisus puoli-

'draugams tos nedidelės pašal
pos, kurią jW galėdavo pasiųs
ti pirmiau. Moterų organiza
cijos bando atstovėti mirusius 
tėvus ir sergančiuosius aprūpin
ti vaistais, jei jie yra gaunami. 
Susirgimai influenza pas mus 
yra mažne visuomet mirtingais, 
kadangi musų vaistai yra ne 
kas daugiau, kaip pakedstinės 
gyduolės. Motarįs delegatės 
Weimare visų pirmiausiai ' iš
leido atsišaukimą į pasaulio mo
terių prašydamos jų, kad Vo
kietijos moterįs ir vaikai gau
tų maistą. Valdžia netik nega
li gauti reikalingo maisto, bet ir 
nęgali parūpinti darbo bedar
biams, kadangi musų visa ne
daryta medžiaga yra talkininkų 
rankose. *Mano vyras dabar 
yra Weimare, užimtas dieną ir 
naktį rišimu maisto klausimo 
visoj šalyj.”

Frau Danį iš Diedenhoffcn 
viena penkių dešimtų, ar septy
nių dešimtų tūkstančių A'lzaci- 
jos-Lo taringi jos vokiečių gy
ventojų franeuzų ištremtų prieš 
ateinančius “apstisprendimol” 
rinkimus šitose dviejose provui 
ei jose, pasakojo man apie liūd
ną padėjimą Alzacijos tremti
nių. “Aš esu viena laimingiau
sių, nes aš turiu turtingus ir ga
lingus draugus aplųikiniuose 
miestuose, 1x4 su turtingais ir 
beturčiais apsieinama vienodai. 
Jei tave įtars užjautime vokie-

vo- 
kiečių tėvų,, tai į <lvidešiniW» ke- 
turias valandas gausi pašauki
mą ateiti į fraUcuzų sėdybą.

■ ■ UI ............................................ ■ «■ ■■ IIWI i

Tnie translation filed with thc post- 
ma$ter at Chieago, III.. May 8, 191!) 
as reqoired by t|ie aet of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žiąi*« Intarnatięnąl L«bor 
New» Seryice)

ARGENTINA.

lemti atiduoti lenkams?
Ličiu vy! Ar tu nenujauti, 

kad dabar pergyvename kri
tiškiausi momentą ir t<xlel 

reikia griebtis didžiausių į- 
rankių, kokiui mes turiniu, 
kad atsiekus savo teisingą tik
slą h* įgijus Lietuvai nepri- 
gulmybę su Vilniumi, Gardi
mi, Suvalkais ir Prūsų IJtetu-

1 Tokiu didžiausiu įrankiu 
kovai už musų tiesas yrė 
Lietuvių Seimas.

Lietuvių Seimas turi pra-

kariuomenę apgynimui tėvy
nė.

Lietuvių Seimas turi padėti 
pamatus organizavimui Rau
donijo Kryžiaus.

Lietuvių Seimas tini pareir 
kalanti, kad tenka* ar kiloki 
svetimtaučiai atimtų savo pur 
vilius nagus nuo Vilnaus, 
Gardino ir Suvalkijos.

Jjietuvos nepriguhnybė ir jos 
laikinoji valdžia su preziden
tu Antanu Smetona.

Lietuvių Mainiąs turi į*teig- 
'li vieną bendrą ftdą visiems

mok ra tiška Lietuva! Lai lai
kinoji valdžia su prezidentu 
A. Smetona daveda Lietuvą 
prie Pirmojo . Steigiamojo 
Lietuvos Seimo! Lai būva A- 
merikos Lietuvių seimas, ku
ris remia Ncprgiuhningą Lie
tuvą ir jos valdžią. Visi Sei
mui)

Visoki kiti padavadijimai 
bus paskelbti vėliau.

Visokiuose Seimo reikaluo
se kreipkitės į Seimo rengi
mo sekretorių: Dr, K- Dran- 
geiį, 3361 So, Halsted str,. 

Ghicago.
Seimo Rengimo Komisija
Jonas Viskoųtas,
A. J. Kareiva,
B. K. Balutis, 
P. Norkus, 
Dr. A. L. Graičiunas, 
Dr. K. Draugelis, 
Dr. A- Zimont, 
Adomas Misevičius. 
Petras šunaitis, 
Jonas Dirša, 
Marijona Zolpienė, 
Antanas Bugališkis. 
Martin Tamulevičia, 
Justi n Zdanevičia,I ,Frank Basevičig, 
Stasys Valanči’us, 
Jonas Gaubas, 
Petronėlė Valasevičienė, 
Silvestras Kainas,

Streikininkai trukdo javų 
sęjimą.

Buenos Aires. — Ūkininkų 
straikas, kuris tęsiasi jau kelios 
savaitės Santa Fe provincijoje, 
pasiekė ir Buenos Aires provin
ciją. Tai yra daugiausiai nevei
kiamas judėjimas, bet buvo 
pranešama ir apie susirėmimus 
keliose vietose, kur strai kini li
kai bando neleisti ūkininkams 
javų sėti. .

mas dalių kainos, kadangi iš
dirbėjai sako, jog prie dabar 
mokamus algos negalima bus 
Švedijos dirbtuvėm dirbi daik
tus tolinus/

Kurpių dirbėjai nusprendė 
uždaryti savo dirbtuves bal. 15 
dieną. Kiti žada taipgi tą pa
dalyti ir apie pavasarį šimtai 
tūkstančių darbininkų gal bus 
išmesta iš darbų.

Ekoniminė ir politine išvaiz
da atrodo labai apsiniaukusi ir 
valdžia, nenorėdama matyt ' dar
bininkų didžiulių minių be dar
bo, rimtai svarsto uždraudimą 
įgabenti tam tikrus daiktus, iki 
pramone ateis į nonnalį stou 
vį. Tarp 'daiktų uždraustų įga
benti pirmiausiai' paminėta A- 
merikos batai ir muilas.

Streikai.

INDIJA.

Atviras sukilimas prieš Angliją

New York. Bedarant taiką 
Versailįuje, Indijoje eina atvi
ra kova prieš Anglijos valdžią. 
Žinios ateinančios Ncw Yorko 
agentūros yra labai cenzūruo
tos; vienok iš jų aišku, kad ba
daujantieji Indijos milijonai, 
bado ir kančių išvaryti iš kant- 

jrybėš, stoja alviron kovon su 
tolesniu, svetimšalių viešpata
vimu ir ekonominiu išnaudoji
mu. Indai nors kaip žinios sa
ko, neginkluoti, yra anglų už
puolami su bombomis ir kulka- 
svąidžiaitf.

Artimiausia proga sukilimui 
yra visuotinas nęsitenkinimas 
nesenai išleistu Indijos įstaty
mu žinomu vardu Royvlatt’o ak
tas taikomu kovai su maištin
guoju suokalbiu. Bet priežastįs 
yra įsisėdę giliau. Pragyveni
mo brangumas baisiai padidė
jo ir sunkiai spaudžia minias, 
kurių didelės duugylws tiesiog 
badauja ir kurių melionai yra 
pneumonijos aukomis. Sulig 
New Yorko laikraščiu “Tribu- 

' pe”, Indijos valdžia sakanti/ 
kad ekonominis padėjimas esąs1

4Švedijoje 1918 m. viso
458 streikai. Šitie streikai pa
lietė 399 darbdavius ir 45,019 
dariuniūkūs. Buvo 8 lokautai, 
palietusicji 666 darbininkus. Vi
so sugaišintų dirhamų dienų bu
vo 1,108,819. Šitos skaitlinės 
kur kas viršija skaitlines 1917 
melų.

buvo

SUV. VALSTIJOS.

Kaip yra palaikoma straikuo- 
jančių audėjų ūpas.

Lavvrencę, Masu. S Irai ko 
palaikymui pilnu jiegumn iki 
jis bus pilnai laimėta, yra su
tvertas visuotinas pašclpos ko- 
HMtetas, kuris pilnai 'atsako 
streikininkų idealams ir įsitiki- 
nimame. šitas komitct is susi
deda iš vienuolikos tautybių pa-/ 
šelpimų komitdrų pirmininkų 
ir visokių specialu) pašelpinių 
komtetų pirmininkų, tokių kaip 
komitetas užžiurčjimui 
tuvių, kavinės ir vaidinės 
šelpus. /

Po šilo komiteto užžiura
užlaikoma dvi kavinės, kurios 
aprūpina pikietninkus kava ir 
užkandžiais. * '
įtaisyta aprūpinimui Viralu tų, 
kurie negauna šeimyninės pašei 
pos’ tikietų: . Streikininkų Kry
žius teikia visokią vaistinę pa- 
šelpą greitame reikale.

vir
pa-

Kettlirios virtuves

VOKIETIJA.

Moter|s ir vaikai badauja.

Koeln, Vokietija, kovo 27 d.— 
Vokietijos moterįs ir vaikai ba
dauja! Šaltos oficialės skaitlinės, 
parodo marumo padidėjimą 
nuo 24,000 mirčių 1913 m. iki 
36,000 1917 m. ir po 800 mirčių 
daktarų pranešamų valdžios 
biurams kasdien parodo dalį da
lykų sillovio; bet išblyškusieji 
vaikai Koelno gatvėse, kurie ap
stoja amerikinį automobilių, ti
kėdamiesi, kad jame yra gana 
maisto visam pasauliui, yra ty
limi nustebinančiu ir graudum 
atsiliepimu, su kuriuo Teikiu su
sitikti šiandien ant kiekvienos r » 
*kertės Vokietijoje. Ten rasi vy
rus ir moteris taip žadinamos 
“augštesnčs” liesos, kurie pa
tarnauja prie stalų ir atlieka 
darbą Amerikos ir Anglijos ka- 
i .iv'-ii valgomuose kambariuo
se tik i:ž pavalgymą. Nevienas 
valgyklos oficierių sakosi matęs |čianis, ar jei esi gimęs iš 
mažą šmotelį baltos duonos ar 
šmotelį mėsos benešant namon 
sergančiai motinai, arba jis pats, 
nepaisydamas draudimo bro
liautis, yra davęs puodelį pieno 
sergančiam vaikui.

“Nuo mūšių pertraukimo lai
ko yra daug aršiau”, sakė Frau 
Vomm, Treves srities preziden
to pati; “ihano vyras dirba die
ną ir naktį bclengvindamas pa
dėjimą, bet jis sako, kad a teina n 
tieji mėnesiai busią dar aršesni. 
Aš pilti negaunu pieno nusipirk
ti savo anūkui, o beturtės nėšč
ios moterįs negali gauti gana pa 
valgyti. Mes nejurinie maisto” 

Frau Nageli, iš Mainzo sakė: 
“Mes atidarėme distriktinius bi
urus, kuriuos apmoka valdžia, 
o užlaiko liuosnorės darbininkų 
moterįs; ten mes dįiodamc be
turtėms inoterims darbą per

dirbti senus drabužius, prižiūri
me vaikus ir duodame 'iems 
bent vieną kartą į dieną paval
gyti. Karės laiku valdžios duo
damų porcijų neužteko pasoti
nimui vaikrŲj, kadangi daugu

mas gaudavo tik viralu iš mor
kų ar sėtinių sykį į dieną. Dau
gelis musų organizacijos narių 
vaikščioja po beturčių kvarta
lą, kad pagelbėti reikalingiems, 
o kiukurie,iimsų pasituriutesnie 
ji i pirkliai liūdino savo prekes 
ant visai menkų daržovių iš 

kaimų.”
“Valdžia dabar negali gauti 

maisto žmonėms,” pasakojo 
Frau Ueidsi^Ic, prezidente Kob- 
lenzo šakos vokiečių Lyg<)š mo
terų naudai. “Turtliilgieji žmo
nes negali jo gaut*. Aš jau bu
vau priverstą sunaudoti savo 
arklius. Musų moterų organi
zacija čia daro kiek galėdama; 
ji perka tokius maiistus, kokie 
yra gaunami, ir parduoda 
juos pigiaus“ tiems, kurie la
bai biotini.

gali panešti, vyrams gi ir pa
čioms reikia eiti j atskiras vie
tas, kur dažnai parsieina eiti 
pėsčiam visą naktį, nes trauki
niai beveik nevaikščioja-”

Kooperacijos Belgijoj

Vlsa, ką tik ji gali” a
Frau Bernard Falk, .pati 
lo iš Koelno, atvykusio 

'm(rinkiman Weimare, “Miesto ta
ryba veikia išvieno su i loterų 
organizaci jomis, kurion
suorganizuoto.s tani/, ka 
geHiejus* nelaimingoms

sust

yra

geHiejuy nidaimiiigoius mote
rims palage ir ptdengvinns mo
lai j ir fizinį moterų padėjimą 

kai-pramonėje, Padėjimas 
muose buvo šiek-tiek geresnis

Darbo Partiją parodo stiprumą, karęs laiku, bet 
Hartford, Conn. — Darbo žmonės negali

dabar 
pasiųsti

kaimų
savo

Tokie koUiperatyvė įstaiga 
kaip Vooruit, kuri turi tris sky
rius mieste, dvidešimts tris val
gomųjų daiktų sankrovas, sep
tynias aptiekas, vieną alaus fab
riką, vieną cikorijos fabriką, 
anglių sandėlį, spaustuvę, aus
tu vę, medvilnes fabriką; kuri 
Edpa šimtus tuksiančių kepalų 
duonos ir tūstančių tukstan- 
.eiiis biskitų; kuri turi savo kny
gyną, daugelį svetainių susirin
kimams, prieglaudos namų sa
vo pabėgusiems nariams; kuri 
leidžia savo laikraštį, turi įstei
gusi savo nariams susišejpimo 
ir pensijos fondą, r dagįi savo 
banką — tokia kooperatyve įs
taiga tai galima priemonė dide
liems daiktams atsiekti ne lik
tai kasdienėj darbininkų ir jų 
šeimynų gyvenimo kovoj, bet 
taipjau <ir socialistų; šriftinio, 
auklėjimo dirvoj ir busimos vi
suomenės draugijos organizaci- 
joj. —

Vooruit kooperatyvas turėjo 
nemaža konkurencijos išlaikyti, 
bet išlaikė didžiausiu pasiseki
mu. Mat, kaip tik Belgijos so
cialistai pradėjo savo koopera
tyvus steigti ir juos plėtoti, 
idant darbininkai turėtų iš to 
naudos, tai socialistų priešai šo
kosi organizuoti savo tokiasjau 
kooperatyves draugijas, nogė
dami tuo budu atitraukti darbi
ninkus nuo socialistų. Taip an
tai tame pačiame Genio mieste 
atsirado Katalikų Kooperatyvas, 
Liberalų Kooperatyvas ir dagi 
Neutralis Kooperatyvas. Visi 
jie įsisteigė tuo tiksiu, kad vei
kus prieš socialistų kooperaty
vą, bet nieko nelaimėjo. Soci
alistų Vooruit toli viršija juos 
kaip savo tvirtumu, narių skai-z 
čiumi, taip ir teikiamu patar
navimu.

Koopcratyvios gaminimo ir var- 
J tojiino bčiidrovės niekur nėra 

taip išplėtotos, kaip kad Belgi
jos socialistų kooperatyvai. Kad 
vokiečiai užėmė Belgiją. ‘ jie 
stengėsi tų bendrovių nekliudy
ti, bet leido joms veikti kaip 
veikusios ir todėl, karei pasi
baigus, kai kurie ‘ kooperatyvai 
pasirodė da labiau sustiprėję, ne 
gu pirma karės kad buvo.

Stipriausiais socialistų koo- 
penityvas tai garsusis “Voo- 
ruiii”, Gonte Kol karė prasidėjo, 
ta bendrovė turėjo 9000 narių, 
o pabaigoj 1918 metų narių 
skaičius pasiekė 14,225; tais na
riais yra ne tiek pavieni žmonės, 
kaip šeimynos. ,

Einančio iš Paryžiaus sociali
stų laikraščio “Ihimanite” ko 
respondentas, d. J. Mesnil, ap
lankęs kai-kuriuos Belgijos ko
operatyvus, šiaip-rašo apie Voo
ruit bendrovę.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliOkuose teismuose. Qaro 

i visokius dokdrnentus itpopieras.

Namų Ofisas:
1321 8. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisu: 

12? N. Beartai lt.
1111-11 kuily BMt- 

Tm. Central 4411

Ofiso Tol. Yards 2544
Rcsiden. Tel. BouJevard 5602

John W.Sarpalius,M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso v a 1 h ą <1 o s 
10:30 ryta iki 12 dieną;

2 po pietų iki 4 vai.;
7 iki 9 vai. vakare.

» ' 1 * *Ncdčliomis neprimama

8252 So. HaUted St., Chicago, III.

įkaitykite ir

Dr. A.Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

25 E. Washhigton St., Marshall Field Ani*ex, 18 flioras, Suite 1827
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. Phone Canal 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas West 6126

SALIN SKAUSMĄ
\ lUaiuiiuiH B velku, darbe rasi smagumą, 
/ uepnisant kaip sunkus tas darbas butą.
Kiekvieno priederme yra saugot savo nuo Ilgu. Turint šalti ir nebandant 
ji nrašalint, gali išsivystyt i pavojingą liga'. Menkiausis niksterejiinas 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus priiiuretaa.

P JLIN - EXP ELLER'
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Isgvdyuiui šalMo krutinėję, skausmu Šonose ir nuga
roje, rumatlzm^ ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Pulu-Expeller i ra gerlauses.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus dideles© boiikose."'\ 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirkai Pain-Kxpeller, persi
tikrink ar yra JKARA, vaisbaženklis ant bakaiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centui ir 65 centai už bonkutę. 
gaunamos visose aptiekope ar tiesiog U laboratorijos. DESTROYS

F. AD. R1CHTER & CO 
74—80 VVashington St., 

New York.' J

ANY



CEĮčKgO, III.

Neužtenka žinoti
Nėra užtektinai žinoti kų, 

lx.*t reikia savo žinojimų išmė
ginti praktikoje, kad būti nau
dingu sau ir kitiems.

Pavyzdžiui, Jus žinote, kad 
Partoglory yra viena iš geriau
sių stiprintojų kūno, stipriau
sia pajiega kovotli ‘M liga einan
čia žemyn, anemia, tai geriau
siu rekomendacija, kad sustip
rintų jūsų Kraują, muilintų 
raumenis ir prigelbėtų gamtiš
kai nustatyti darbų.

Bet kų tas reiškia žinoti tų 
visų, jeigu laike kuomet jau
tiesi silpnu, nuvargusiu ir ner- 
vuotu, jus neimate išmėgini
mui savo žinojimų, ir nepalai- 
krlf kų išmokai, ir neimi ko- 
gretįčiausia vienos arba šešių 

butelių gerai žinomo Elixir, ir 
sveikatos stiprintotojo, Partog-

KORESPONDENCIJOSf

NIAGARA, WIS.

Darbai.

Tūkstančiai buvo užganėdin-1 
tais savo žinojimu ir išmėgini
mu ir jus taipgi turite padary-

ir užsisakyk Partoglory šian
dienų.

Butelis kainuoja vienų dole
ri, šeši buteliai kainuoja tik 

gerai 
musų

bateliai
$5.00. Mes pasiųsime
sutaisytame pundelyje

pačių išlaidomis.
Siųsk savo užsakymų SU pi 

Paitlio
160 Second Avė., Dept. L.

n i i ch tel i s nd ekuoni et ^ ne
buvo paminėtas lietuvių laikra
ščiuose. Leiskite tai padaryti 
man. — Gyventoją Niagara tu
ri nedaug, vos penkiolika šimtų. 
Jie susideda daugiausia iš vokie
čių, kelintos franeuzų. švedų, 
belgų ir didelio būrio lenkų. 
Pastarieji bene tamsiausias ele
mentas. Jie turi įsirengę net 
nuošalių bažnytėlę, kurios “įna
mius” palaiko savo sunkiai 
uždirbtais centeliais.

Randasi čia ir lietuvių, bet 
jų nedaug: kiek man žinoma tik 
devynios galvos.

Vyliausia Niagaro išdirbystė 
— viena didelė popieros dirb
tuvė, priklausanti Cimburly 
Clark kompanijai. Dirbtuvė 
“gyva” ir dienų ir naktį. Užmo
kestis nuo 41 iki 48 centų f va
landų.

Vienas blogas dalykas, tai 
labai išsiplatinusi girtuoklystė, 
nors pats miestelis yra skaito
mas ‘sausu”. Žmonės mat nepai
so pas kų ir už kiek galima 
gauti, by lik galima, tai ir per
ka, ir geria. Bronis Dvkčiua.

šis

ne po dviejų mėnesių, atsimi
nei, parašyti! — Red) Kalbėjo 
d. J. Dementis. Kalbėjo ytin 
gerai. Žmones, išskiriant kelia- 
tų į užmirštį nuėjusio “metodo- 
logo” mokinių, kurie rodė dile
lio susinervavimo* užsilaikė ra
miai. Po prakalbos buvo klau
simų, į kuriuos kalbėtojas atsa
kinėjo. Davė klausimų ir anie 
“inetodologo” sekėjai, bet ma
tydami, kad nieks neišeina, ne
laukę užbaigos, * išdūlino, kas 
sau.

Vėliau parinkta aukų paden
gimui surengimo lėšų. Auko
jo sekami asmens: J. Marelis, S. 
Tamošaitis, M. Varkevičius — 
po 50 centų; A. Margevičiene, J. 
Būdžius, F. Margevičius, A, Ka- 
cevičius, J. Vaitaška, F. Makare- 
vičius, V. TautkeVičius, A. Ba
kas, V. Bučis, J. Bacevičius, M. 
Ringienė, J. Neveckas, G. Mont
vila — po 25 c. Viso su sniuL 
kiom aukom surinkta $5. 55. 
Aukojusiems tariu širdingų a- 
čiu. »

-Darbo žmogus
1 > \ »

' RACINE, WIS.

Koncertas,

ŠTAI ŠVELNUS LIUOSUOTOJAS DEL SENESNIŲ | 
ŽMONIŲ 1

S
■ i.......... . ■ -

Kasdieninis Ijuosgs vidurių judėjimas pasidaro svarbia problemą 
kada jus žengiate iš viduramžio i senatvę ir kada nebegalima pe 
atsidėti ant pačios gamtos. Pasidaro reikalas dirbtinės pagelbos 
riains. i

'daug 
vidu-

ka|p tą greit seni žmonės patyrią, tuo 
iitriiiikiiniis it* todėl išmintimi! ikslai

imu-

Kuodidesnis buvo stiprumas, 1 
didesnis paskui butui vidurių susitraukimas ir todėl išmintingi 
vengia su raus vandens ir kilų aštrių Ijuosuotojų. Daugelis patyrė 
dą pilno pasitikėjimo švelniam, bet tikram veikimui kombinacijis pa
prastų liuosuojančių žolių, po vardu Lazcarin Tablets.

kiekJos pagimdo malonų judėjimą aut tiek natūralių ir liuo.su, an 
gali Iii padaryti augštas aptiokorystės sugabumas, Tūkstančiai jas ^arto
ju reguliariai madomis dozomis ir užlaiko save puikioj sveikatoj, 
me upe ir liuosąjs nuo vidurių užkietėjimo.

gera

nt išNeparsiduoda aplinkose. Kaina kaip buvo visuomet; nežiur 
priežasties karės padidėjimų labaratorijos kaštų, paaukaudami pelną ir 
padengdami karės taksus, mes palaikėme kainą, kokią šis šdm 
liuosuolojas ir pirmiau parsidavinėjo.

ninis

Užsisakyk šiandie — nelauk. LAXCARIN tobulas valytojas 
y Tikras kaip laikrodis

Neprjiipk painčgdžįojimų — jie gali užkenkti jums.

Jeigu jus kankino užkietėjimas, pilvo keblumas, dispepsija, ilgimas 
pilvo, gavo išpūtimas, nevirškinimas, galvos skaudėjimas, per 
gą laiką. Tai geriau užsisakykite pilną gydymą iš šešių dėžučių, kas 
kaštuoja tik penkis dolerius, arba rašyk užsisakydamas vieną dėi 
rytoj busi kitu žmogumi. Atmink, kad -Laxcartna parsiduoda vipn tik 
Laxcarin Products Co„ Dept. L. — 2, Pitląburgh, Pa. Bus pasiųsta 
pinigus, money orderi ar krasos ženklelius.

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIKOIIIIIIIIIIIIM^

gąna il-

ulę ir

guvus

Kenčiantis nuo užkietėjimo ir 
kitokių pilvo negerumų varto
kime gerai žinomas saldai ne« 
Purtote. ;

Didelis bakselis kainuoja tik 
vienų dolerį. (G. 13)

SHEBOYGAN, WIS.

Prakalbos—Aukos.

LSS IX rajonas, kartu su 152 
kuopa čia buvo Atidengę prakal
bas kovo 16 d. (Ir tilk dabar, ko-

Hoffman Mokykla
Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali

mai trumpų laikų. Mes taipgi prirengsime jus į kolegijų ir uni
versitetų- Ateikite ir pasikalbėkite SU iiiilšą lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimų. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 Nortli Robey Street, Arti Milwaukee Avenue

Gegužės 4 dienų čionai įvyko 
senai laukiamasai Stasio Šim- 
kuhs koncertas. Padainuota 
kuktas lietuviškų tautiškų dai
nelių ir duetas, o ponui Šimkui 
pritariant pianu M. Rakauskai
tė sudainavo šias daineles: ‘Kur’ 
‘‘Kaip raiba paukštutė,” “Sun
ku man gyvendi,” “Ne dėl tavęs 
aš niergale.” Toliau P. Stogis ’ 
St. Šimkui pritariant pianu, su
dainavo “Tęmsta mano diene
lė,” “Era mano brangi.” Po to 
sekė kalba St. Šimkaus “apie 
dailę.” Gi po dešimts minutų 
pertraukos p-lė M. Rakauskaitė 
padainavo “Paukštute-lakšlttite” 
‘‘Skinkio žolelę”, “Mačiau aš 
gražų daržų”, “Lopšinę”, 
mylėjau vakar,”ix^ti JJjtogis

Re.voU ucionieri ų
ir kitokių!

DR. GLASER BUVO PAŠAUTAS, bet jau 
sugijo ir yra savo ofise.

DU. GLĄSER

Duoda $300
kas suras tuos žmęnes kas jį pašovė.

DR. GLASER
3149 So. Morgan St., CHICAGO.

varge”, 
na

“Pa-
“Vai 
dai-

iiimniiiiMiiiiiiM

Svarbios Prakalbos Kareivio
Pro-
LSS.

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

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

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę. 
Atneškite arba atsiųskite t 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertais ir 
Subatomis 9—9.

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Pauline ir Weod $|a.

Svarbi Pastaba
DAKTARAS W. M. LĄWHON 

ĮŽYMUS specialistas
Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise

35 S. Dearborn St. (Kampas Monroe) Kambarys 307

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų lš- 
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 
to gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligouių yra aiškus prL 
vi . fra I rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

w. M. LAWHON, M. 0.
> So. Dearborn St. w(?07/- 9 PU2™ /ir B< X VALANDOS !) iki 8 |,n|r’flCjrv (Kampas Monroe) . Nedėliomis 10 iki 1. VUtVCkgį

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
_____ Durų, Lentą. Rėmą Ir Stogam* Popiero

81 ECIALIAI; Maleva malė vo j i m ui atubų išvjdaua, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

gresivjo Susjvt kuopu ir 
424-toji kuopa parengė prakal
bas Vinters svetainėje. Kalbė
jo Janulevičius, iš Cliicagos.

Gegužės 4 buvo SLA. 100 
kuopos susirinkimas, kur tapo 
pakulias klausimas apie busian

buvo užmaniusi išrinkti du na
riu tikslu susižinoti su kitomis 
draugijomis, kad sykiu sutarus 
galėtų pasiųsti vienų ar du at
stovus į seimų. Kada komite
tas paaiškino, jog kitos drau
gijos kaip š. Kazimiero, Lietu
vos Brolių draugija ir LSS. 124 
kuopa, lų užmanymų esu atme- 

. nuo savęs 
į visuotinų-

tusios, tai SLA 
paskyrė du alsi 
jį seimų, kuris bus Chicagoje. 
Atstovai nuo SLA. 100 kuopos 
yra: Ignas Mačiulis ir Martinas 
'Kasperaiti^.

Gegužes 4 dieną čionai. * atsi
dangino kunigas Maliauckas ir 
kaip girdėt bažnyčios skiepe per 
visų savaitę malsiąs inali-malie- 
nę. — L K. M.

Rengia P P D 604 iokalas.
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted St.

Pėtnyčioj, Gegužės (May) 9 d., 1919,7:30 vai. vakare
-

Inžanga 10 centų

Kalbės A. Audrius buvęs “Darbininkų Balso” redak
torius, ką tik dabar pagrįžęs iš Europos nuo karės lau
ko, labai daug patyręs apie Francijos, Rusijos, Lietuvos, 
ir kitų šalių žmonių gyvenimą. Taipgi kalbės K. J. Gele
žėlė. •. *Į Ii

šiose prakalbose išgirsite daug įdomių ir žingeidžių 
dalykų, kurie yra tikrai patirti ir akimis matyti.

Užprašo KOMITETAS.
IIIIIIIIIIIIIIM

Didelės Prakalbos
Rengia

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTERŲ
MILDOS SVETAINĖJE ant trečių lubų

3142 So. Halsted St., Chicago,
Ketverge, Gegužio 8 d., 1919, 7&0 vai. vakare.

Kalbės d. P. DUBICKAS. Inžanga padengimui lėšų 10 centų.
Apart prakalbų dainuos Ateities žiedo, vaikų draugijėlės cho

ras po vadovyste P. S. Staniuliutčs; Deklamuos P. V. Čeplinskailė,
Taigi gerbiama publika malonėkite kųoskaitlingiausia atšilau* 

kyti į šias prakalbas, nes daug nauja išgirsite.
, Draugiškai kvifečia D. L. D. KOMITETAS,

JOSEPH C. WOLQN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. U SeUeySL Telephone Cenft-al 6»D
Vakarėli' 

MH W. 22w* Street
Telephone Central M99

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliąus Permaina.
ifrnedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10e 
Prie šiy kainy priskaito m a ir 

le ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 22-*a GATVES

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondsus ir 
savings stamps nuperka ui casb 
Ėmei and Co., 740 W. Madisou it. 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virS Fąmoui mj&t? *

JOKŪBAS RASLAVICE, R. Ph

MADISON PRIE HALSTED STREET
— BURLESQUE —

i |* I Kasdien du syk 2:15—8:15
1 B 1 Kainos 25c. Iki 7le.h

Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.

Perkėlė savo aptieką nuo 3700 Wallace St, Chicago 
| MELROSE PARK, ILL. po No. 1900 Lake St.

Tad su reikalais visų pažįstamų prašau kreiptis po augš- 
čiau nurodytu antrašu per laiškų, arba ypultiškai.

A,

Madison ir Austin karai nuveža j Melrost Parkų-

MŪUNT CLEMENS
' CHICAGOJE

Jei jus sirgdamas gulite lo
voje pašaukite, mus Lawnda- 
le 839
mes prisiąsipie į jūsų 

natrius

GYDYTOJI
Reumatizmas

nervų ligos, pilvo, inkstų 
ir .chroniškos ir kraujo li
gos gydoma musų Massage 
institute .su kiekvienu nauju 
elektros vartoimu ir medika- 

:J|ų išradimu po gydytojų prie- 
* žiūra. Pašaukite mus ir mos 

duosime jums ligonių vardus, 
kurtus mes pasekmingai išgy
dyme.

Mes imame gydymui 
ligonius j namus.
1234 Independence Boulevard.

Tel. Lawndale 839.

| Sergėkite savo akis

B

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, aųkseriųi ar keliau
jančiam pardavčlul, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau bloga.

Ai turiu 15 metu patyrime |r 
italių ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą ai* 
ieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI 80. Ashland Ave^ Chicaga, 
Kampas 18-tos gatves 

l-člos lubos, viri Platt’o aptiekęs 
Temykfte i mano pereAą 

Valandos nuo t-tos vaL ryte Iki 
1 vat vakaro. Nedėlioja nno g 
vaL ryto iki 12 valandai diena.Už $50.00 arba LAISVĖS 

BONDSA
nupirksi labai gražų $200.00 vertžs 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

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

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
UŽ tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tilę/8 savai- 

parduoshne už $325. 
TE UžMIESTVj, MES

tęs,; kuri mes ptuuuvsuiic 
JEI GYVENATE U2MIES' 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIURftTI. ši yra stebėtina pro*, 
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III, 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

. liomis nuo 10 iki 4

Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją*. talbamok&lius, po
eziją ir teatrams N^nygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivi”, 
“Kardą”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal
są”.

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
’ 2—9 vakarcr 

8803 S Morgan St, Chiėago, III

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurraą
1757 W. 47 St Chieago, UL 

Ofiso Tel. Boulevard 1M 
Rez Tel Seeley 420

1 11 i ■■ i................................

Dr. (j. F. Yates
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Praneša apie atidarymą savo 

naujo ofiso prie
—4722 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.
Tel. Wentworth 1242.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

1148 8. Morgan St, kerti 12 ■!. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Liga 
OFISO VALANDOS!

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

daliomis ųuo 9—2 popiet 
Telephone Y»rdi 887

Vyrišky Drapanų Bakenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo.siutai ir overkotai, verti nuo 
$30 iki $50 dabar parsiduoda po 
$15 $35 siutai ir overkotai, nuo 
$$15 ir 25 dolerius

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1,50 1- 
ki $4,50. Vaikinanfs siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien, nedėliomis ir vąš
karais

S. GDRDON
1415 So Halsted St Chicago, 111

Dr. A, R.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pria- 
taisus.
, Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų- fr 
6—8 vakarais. Telephone Ganai 8110L 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8- C ryto, tiktai. .

Dr. D. J. BAG0CIU8 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michtean Avg.

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

Telefonas tas pati rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 242. 

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

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haynaarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną

liuo.su


Ketvergas, Gegužės 8, 1919 ■/

Neužtenka žinoti
Nėra užtektinai žinoti ką, 

bet reikia savo žinojimų išmė
ginti praktikoje, kad būti nau
dingu sau ir kitiems.

Pavyzdžiui, Jus žinote, kad 
Partoglory yra viena iš geriau
sių stipri n tojų kūno, stipriau
sia pajiega kovolli su liga einan
čia žemyn, anemia, tai geriau
siu rekomendacija, kad sustip
rintų jūsų kraujų, išauglin.tų 
raumenis ir prigėlbėtų gamtiš
kai nustatyti darbų.

Bet kų tas reiškia žinoti tų 
visų, Jeigu laike kuomet jau
tiesi š>lpnu, nuvargusiu ir ner- 
vuotu, jus neimate išmėgini
mui savo žinojimų, ir nepalai
kai kų išmokai, ir neimi ko- 
grcįčiausia vienos arba šešių 

butelių gerai žinomo Elixir, ir 
sveikatos stipri n to toj o, Partog-

KORESPONDENCIJOS
NIAGARA,) WIS.

Darbai.

miestelis niekuomet ne-Sis
buvo paminėtai lietuvių laikra
ščiuose. Leiskite tai padaryti 
nian.^— Gyventojų Niagara tu
ri nedaug, vos penkiolika šimtų. 
Jie susideda daugiausia iš vokie
čių, kcliakis fruneuzų, švedų, 
belgų ir didelio būrio lenkų. 
Pastarieji bene tamsiausias ele
mentas. Jie turi įsirengę net 
nuoKabų bažnytėlę, kurios ‘'įna
mius” palaiko savo sunkiai 
uždirbtais centeliais.

Randasi čia ir lietuvių, bet 
jų nedaug: kiek man žinoma tik 
devynios galvos.

Vyriausia Niagaro išdirbystė
Tūkstančiai buvo užganėilin-1 — viena didelė popieros dirb-

tais savo žinojimu ir išmėgini
mu ir jus taipgi turite padary
ti. Si k suprantančius žmones 
ir užsisakyk Partoglory šian

dienų. *
Butelis kainuoja vienų dole

rį, šeši buteliai kainuoja tik 
$5.00. Mes pasiųsime gerai 
sutaisytame pundelyje musų 

pačių išlaidomis.
Siųsk savo užsakymų su pi

nigais tiesiog į Aptiekę Paitbo- 
sa, 160 Second Avė., Depl. L.

'll'uvė, / priklausanti Cimburly 
Clark kompanijai. Dirbtuvė 
“gyva” ir dienų ir naktį. Užmo
kestis nuo 11 iki 48 centų į'va
landų.

Vienas blogas dalykas, tai 
labai išsiplatinusi girtuoklystė, 
nors pats miestelis yra skaito
mas ‘sausu”. Žmonės mat nepai
so pas »kų ir už kiek galima 
gauti, by 1ik galima, tai ir per-

Bronis Dvkčiua.• f

ne po dviejų mėnesių, atsimi
nei, parašyti! — Red) Kalbėjo 
d. J. Dementis. Kalbėjo ytin 
gerai. Žmones, išskiriant kelia- 
tų į užmirštį nuėjusio “metodo- 
logo” mokinių, kurie rodė dile
lio susinervavimo, užsilaikė Ta- 
mini. Po prakalbos buvo klau
simų, į kuriuos kalbėtojas atsa
kinėjo. Davė klausimų ir anie 
“metodologo” sekėjai, bet ma
tydami, kad nieks neišeina, ne
laukę užbaigos, išdūlino kas 
sau.

Vėliau parinkta aukų paden
gimui surengimo lėšų. Auko
jo sekami asmens: J. Marelis, S. 
TamošaHis, M. Varkevičius — 
|m> 50 centų; A. Margevieienė, J. 
Būdžius, F. Margevičius, A, Ka- 
cevičius, J. Vaitaška, F. Makarc- 
vičius, V. Tautkevičlus, A. Ba
kas, V. Bučis, J. Bacevičius, M. 
Ringienė, J. Neveckas, G. Mont
vila — po 25 .c. Viso su smul
kiom aukom surinkta $5. 55. 
Aukojusiems tarju širdingą a- 
čiu.

-Darbo žmogus.

RAGINE, WIS

Koncertas.

ka, ir gi ria.

ŠTAI ŠVELNUS LIUOSUOTOJAS DEL SENESNIŲ 
ŽMONIŲ

A *» ll I I ' ........... .

Kasdieninis Ijuosas vidurių judėjimas pasidaro svarbia problemą 
kada jus žengiate iš viduramžio i senatvę ir kada nebegalima perdaug 
atsidėti ant pačios gamtos. Pasidaro reikalas dirbtinės pagelbos vidu
riams. i
\ l 'r 'vKuodidesnis buvo stiprumas, ka|p tų greit seni žmonės patyria, tuo 

didesnis paskui būna viduriu susitraukimas ir todėl išmintingi tikslai 
vengia sūraus vandens ir kilų aštrių Ijuosuotojų. Daugelis patyrė nau
dų pilno pasitikėjimo švelniam, bet tikram veikimui kombinacijos pa- 
prastų liuosuojančiy žolių, po vardu Luxcarin Tablets.

Jos pagimdo malonų judėjimą ant tiek iSdurųliu ir llųosu, ant kiek 
gali jį padaryti augštas aptiokorystės sugabumas, Tūkstančiai jas varto
ju reguliariai mažomis dozomis ir užlaiko save puikioj sveikatoj, geru
me upe ir liuesais nuo vidurių užkietėjimo.

Neparsiduoda aplinkose. Kaina kaip buvo visuomet; nežiūrint iš 
priežasties karės padidėjimų laboratorijos kaštų, paaukaudami pelnų ir 
padengdami karės taksus, mes palaikėme kainų, kokių šis šeimyninis 
Huosuotojųt ir pirmiau parsidavinėjo.

Užsisakyk šiandie — išlauk. LAXCARIN tobulas valytojas
\ . / Tikras kaip laikrodis

Nepriimk pamėgdžiojini^ — jie gali užkenkti jums.

Jeigu jus kankino užkietėjimas, pilvo keblumas, dispepsija, rūgimas 
pilvo, gano išpūtimas, nevirškinimas, galvos skaudėjimas, per gana il
gų laikų. Tai geriau užsisakykite pilnų gydymų iš šešių dėžučių, kas 
kaštuoja tik penkis dolerius, arba rašyk užsisakydamas vienų dėžutę ir 
rytoj busi kitu žmogumi. Atmink, kad -Laxcarina parsiduoda vien tik 
Laxcarin Products Co„ Dept. L. — 2, Pitlsbur^h, Pa. Bus pasiųsta gavus 
pinigus, money orderį ar krasos ženklelius. \

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiii^

Kenčiairtįs nuo užkietėjimo ir 
kitokių pilvo negerumų varto: 
kilįe gerai žinomais sdldaines 
Partola.

Didelis ba k sėlis kainuoja lik 
vienų dolerį* (G. 13)

SHEBOYGAN, WIS.

Prakalbęs—Aukos.

LSS IX rajonas, kartu su 152 
kuopa čia laivo Numigę prakal
bas kovo 16 d. (Ir tilk dabar, ko-

Hoffman Mokykla
Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti VANGLIŠK AI į gail

inai trumpų laikų. Mes taipgi prirengsime jus į kolegijų ir uni
versitetų- Ateikite ir pasikalbėkite SU m ŪSU lietuviaisblokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimų. 

 

Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537

Gegužės 4 dienų čionai įvyko 
senai laukiamasai Stasio šim- 
kuiis koncertas. Padainuota 
keletas lietuviškų tautiškų dai
nelių ir duetas, o ponui Šimkui 
pritariant pianu M. Bukauskai
tė sudainavo šias daineles: ‘Kur’ 
“Kaip raiba inuikštutė,” “Sun
ku man gyvemti,” “Ne dėl tavęs 
aš mergale.” Toliau P. Stogis ' 
St. Šimkui pritariant pianu, su
dainavo “Temsta mano diene
lė,” ‘*Ėra mano brangi.” Po to 
sekė kalba St. Šimkaus “apie 
<lailę.” Gi po dešimts miliutų 
pertraukos p-lė M. Rakauskaite 
padainavo “Paukštute-lakšlute” 
“Skinkie žolelę”, “Mačiau aš 
gražų daržų”, “Lopšinę”, “Pa
mylėjau vakar,” t ^jlogis “Vai 
varge”,
na” ir kitokių!

Gegužės 4 dienų Moterų Pro- 
gresivįo Susiv. kuopa ir LSS- 
124-toji kuopa parengė prakal
bau Vinters svetainėje. Kalbė
jo Ja n Ulevičius, iš Chicagos.

Gegužės 4 buvo SLA- 100 
kuopos susirinkimas, kur tapo 
pakibtas klausimas apie busimi

Revoliucionierių dai-

rtli Rol^ey Street Arti Milwaukee Avenue

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

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Teatrą Krutamu Paveikslu pirmos klesos padė
jime. Neša apie $100.00 cysto pelno į savaitę. 
Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už 
dyką. Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėti 
gerą p^lną. Atsišaukite

DR. GLASER BUVO PAŠAUTAS, bet jau 
sugijo ir yra savo ofise.

DR. GLĄSER

Duoda $300
«

*

Mes perkame Liberty Bonas 
už pilna “Cash” vertę. 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertais ir 
Subatomis 9—9.

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Pauli rs ir Waod SU.

Svarbi, Pastaba
DAKTARAS W. M. LAVVHON

ĮŽYMUS SPECIALISTAS
Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise

35 S. Dearborn St. (Kampas Monroe) Kambarys 307

ino Liet. Amerikoj 100 kuopa 
buvo užmaniusi išrinkti du na
riu tikslu ęusižinoti su kitomis 
draugijomis, kad sykiu sutarus 
galėtų pasiųsti vienų ar du at
stovus į seimų. Kada komite
tas paaiškino, jog kitos drau
gijos* kaip š. Kazimiero, Lietu
vos Brolių draugija ir LSS. 124 
kuopa, tų užmanymų esu atme
tusios, tai SLASkp. nuo, savęs 
paskyrė du atstovu į viąuotinų- 
jį seimų, kuris bus Chicagoje. 
Atstovai nuo SLA. 100 kuopos 
yra: Ignas Mačiulis ir Martinas

Gegužės 4 dienų čionai, atsi
dangino kunigas Maliauckas ir 
kaip girdėt bažnyčios skiepe per 
visų savaitę malsiąs mali-malie- 
nę. — L K. M.

kas suras tuos žmones kaą jį pašovė.

DR. GLASER
3149 So. Morgan St CHICAGO.

4

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš- 
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug mc- 
tu gydžiau pasekmingai šias ligas. ,m Mano užrašas išgydytų ligouių yra aiškus prir

/ rodymas mano gabumo.
U Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

lW/ gydymu.
Pritakau akinius teisingai.

IRiSL** Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAVVHON, M. D.
Kambarys 307.

VALANDOS 9 iki*8 
Nedėlioniis 10 iki 1.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliąus Permaina.
l^nedėlyj, Ketvergę ir Subatoj 

Pirmas Floras 15ę. Balkonas 10c 
Prie šių kainų priskaito mą ir 

le ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 12,*a GATVES

35 So. Dearborn St.
(Kampas Monroe) .

JOSEPH C. WOL0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

2? S. U Šalie St 
Ttfophone Central 6111

Vtkarah' 
mt W- 2M StreM

Telephone Central 6990

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogam* Popiero

SIEČIAU  AI: Maleva malevojimui stabų iš vidaus, po $1.40 už gal.
C ARR BROS. VVRECKING CO.

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondsus ir wsį 
savings stanips nuperka ui casb 
Ėmei and Co.. 740 W. Madison st. 
kampas st.. kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, vjr| Fąmoy*

7

MOUNT LEMENS
CHICAGOJE

Jei jus sirgdamas gulite lo
voje pašaukite mus Lawndii- 
le 839
mes prisiusime į jūsų 

nanfus

GYDYTOJA
Reumatizmas,.

nervų ligos, pilvo, inkstų 
ir .chroniškos ir kraujo li
gos gydoma musų Massage 
Institute .su kiekvienu nauju 
elektros vartoimu ir inedika- 
lių išradimu po gydytojų pri
žiūra. Pašaukite mus ir mos 
duosime Jums ligonių vardus,' 
kūrins mes pasekmingai išgy- 
dėme.

Mes imame gydymui 
ligonius j namus.
1234 Independence Boulevąrd.

Tol. Lawndale 839.

Sergėkite savo akis

-------------------- \--------------
Už $50.00 arba LAISVĖS 

BONDSA
nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phonografą, pasilikusi sankrov 
j e, Gitą mašina beveik nauja, i 

jos randasi rinki 
24 rekordų ir 
mantinė alata venui 
Mes taipgi turime ke- 
letz aukštos klesos 

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
UŽ tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik/8 savai- 

parduoshne (už $325. 
ENATE UŽMIESTY!, MES 

PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIURftTL Si yra stebėtina pro*, 
gi?. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. ęhieago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

tęs, kurį mes 
JEI GYV

■

t. ' ' -
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Svarbios Prakalbos Kareivio
Rengia P P D 604 iokalas.

MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted St.
Pėtnyčioj, Gegužės (May) 9 d., 1919,7:30 vai. vakare

Inžanga 10 centų

Kalbės A. Audrius buvęs “Darbininkų Balso” redak
torius, ką tik dabar pagrįžęs iš Europos nuo karės lau
ko, labai daug patyręs apie Franci jos, Rusijos, Lietuvos, 
ir kitų šalių žmonių gyvenimą. Taipgi kalbės K. J. Gele
žėlė. . ts i

Šiose prakalbose išgirsite daug įdomių ir žingeidžių 
dalykų, kurie yra tikrai patirti ir akimis matyti.

Užprašo \KOMITETAS.
■■HIM

Didelės Prakalbos
Rengia

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTERŲ
MILDOS SVETAINĖJE ant trečių lubų

3142 So. Halsted St., Chicago, III.
Ketverge, Gegužio 8 d., 1919, 7:30 vai. vakare.

Kalbės d. P. DUBICKAS. Inžanga padengimui lėšų 10 centų.
Apart prakalbų dainuos Ateities žiedo, vaikų draugijėlės-ekip^ 

ras po vadovyste P. S. Staniuliutės; Deklamuos P. V. čeplinskaitė,
Taigi gerbiama publika malonėkįtc kųoskaitlingiausid atsilaiir 

kyti i šias prakalbas, nes daug nauja išgirsite. /
, Draugiškai kviečia D. L. D. IUDMITETAS,

STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET — BURLESQUE — l

O h Giri Kasdien du syk 2:15—8:11
W II W I ■ ■ f Kainas25c. Iki 7le.
Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.
.........—■ .... >

JOKŪBAS RASLAVICE, R. Ph. 
Perkėlė savo aptieką nuo 3700 Wrfllace St., Chicago 
| MELROSE P ARK, ILL. po No. 1900 Lake St.

Tad su reikalais visų pažįstamų prašau kreiptis po augš- 
čiau nurodytu antrašu per laiškų, arba ypališkai.

Madison ir Austin karai nuveža j Melrose Parką.
....... '■ ■ ..—

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, autoriui ar keliai 
jaučiam pardavėiul, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų? patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų •$. 
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN 8METANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1881 Se. Ashland Ave^ CMdM.
Kampas 18-tos gatvės 

l-Mos lubos, viri PlatVo aptiekus 
Tėmykfie i mano paraAų

Valandos nuo 9-tos vai ryte Iki

| DU, R. Blumenlhal |

SPECIALISTASAKI 
Akis

Tel. Boulevąrd 8329

DarboZmonių
n, t

Knygynas
3238 So. Halsted St., Chicago

Užlaikome knygų krautuvę, par
duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristikų, ekonomijų, 
sociologiją, politikų, gamtos ir ki
tų mokslų; hygienų, istorijų, etnolo
gijų, biografijų*. kai burna kalius, po
ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivi”, 
“Kardų”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal
sų”.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakarcr 

8808 S Morgan St. Chicago, III

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgas
1757 W. 47 St Chicago, IIL 

Ofiso Tek Boulevąrd 1M
Rez Te^Seeley 420

Dr. G. F. Yates 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Praneša apie atidarymų savo 

naujo ofiso prie
—4722 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.
Tel. Wentworth 1242.

d

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai
Gyvenimas ir Ofisas v 

1149 & Morgan St, karti 81 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

dėliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Yards 617

VyriškųDrapanij Baigimai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir ovorkotai, verti nuo 
$30 iki $50 dabar parsiduoda po 
$15 $35 siutui ir overkotai, nuo 
$$15 ir 25 dolerius

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutui ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augšČiaų. Kelnės nuo $1.50 i- 
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien, nedaliomis Ir vąš
karais *

S. GORDON
1415 So Halsted St Chicago, 111

nykstu regėjimą.
Mm vartojam

ku$. Vai.: nuo 9 ryto iki • vak. 
nėdėldien. nuo 10 iki 11 " 
4649 S. Ashland ar. kamp. 47

Telephone Y ar d s 4J17
dieni.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akuicris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, fr 
6-8 vakarais, Telephone Ganai 81101 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8- 8 ryto, tiktai

Telephone Varde 5032

Dr. M. Stupnicki
310» S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 6 vakare

Dr. D. J. BAGOCIU8 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurn*
Ofisas 10900 So. Michiga

Rezidencija 10731 S. Mi< 
Avė., Roseland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 14L 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 4 
R ilri Q vaire re

Art.

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Hayniarket 2544

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų^chreniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. Chicago 
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nodėlioms 10—12 dienų

Telephone rfante IMA

D r; KG. Wiegner
Priėmimo valandos nno 8 iki 19

Tel. Yards 3654. j AKUŠERKA

Mrs.A.MIchnlewlcz
Baigusi Akušerijos ko
legijų; ilgai praktika
vusi Penasylvanijps 
hospitalėse ir Pasek
mingai patarnauju 

prie gimdymo. Duodu 
rody visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms.
3113 So Halsted Str 

(Ant antrų lubų) 
Chicago

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlo vąfc
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NAUJIENOS, C8!e«gO. TU,
prisiėjo — braukt laukan !

Ketvergas, Gegužės 8, 1919
■I1M1 įjAįLlUJ ’-įj i. Jji Uįj. ■BjįeHB.

Lietuvių. Rateliuose.
BRIDGEPORT

Prakalbos. — Pramogos. — 
Susirinkimai.

Gegužio 1 d. Mildos svetainėj 
buvo surengta gegužinės pra
kalbos. Kalbėjo Trainis, Stil- 
sonas ir Zalpis. Pirmasai, tai
gi Trainis, kalbėjo “tikrai filo
sofiškai:" visą prakalbų “išpuo
šė" tokiais “augštais žodžiais,“ 
kad klausytojai tiek tesuprato, 
jogei ant pagrindų stovi ir kal
ba “garsus kalbėtojas“ Trainis...

Stilsono kalba šį syk buvo 
ytin gera. *

Trečiasai, Zalpė, jis dar pir
mu kartu pasirodė ant pagrin
dų, todėl daug reikalauti nė ne
galima. Tiek turiu pasakyti: 
jeigu jis nepatingės daugiau pa
siskaityti ir pasimokyti — su

laiku rasi šį tų galėtų pasakyti.

Gegužės 2 d. toj pačioj svetai- 
hėj kalbėjo Geležėlė. Nors aš 
ten nebuvau, bet žmones gir
džiu šnekant, kad jo kalba bu
vusi gera.

Gegužės 3 dienų šv. Jurgio 
skiepė buvo surengtas pramo
gų vakaras. Rengė Lietuvos 
Dukterų Draugija. Iš pradžios 
publika “bovijosi“ šokiais, tik 
apie 10 vai. vakare buvo prane
šta, kad dabar bus “Jabailos ve
stuvės“... Jos atsibuvo. Sena 
moteris kažinka bambėdama 
davė jauniemsiems šliubų, už
movė karimų jaunajai ant gal
vos, o tuo tarpu pianas duoda 
garo — tautiškų himnų! Gi ka
da jaunavedžiai atsistoja, kad 
eiti “savais kvitais,“ į vidurį sve
tainės — juos lydi Dulyt^rų 
draugijos narės, apsirėngi^ios 
baltais rūbais. Net keletu kar

Tūla vietos draugija (vardo 
nepamenu) viename >savo su
sirinkime nutarė... “padaryti 
vienų lietuviškų milionierių,“ 
idant jis, misifluotas į Lietuvų, 
galėtų uždėti didelius slokyar- 
dus, tokius kaip ponų Swifto ir 
Arinuoro.. IMievulį, kuris |‘š 
musų busime toks laimingas?

—Gvaizdikas.

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZH. 

Lietuvis
Perkėlė savų* biurą iš 845 Mihvau. 
kee Avė., kur buvo laike 24 melų, 
Dabar bus prie 700 N Ashland Avė., 
kampas Huron gatvės ant aptiekos

POLONIA PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Tdefonas llaymarket 

5282,

LSS. 234 kp. nepaprastas susirin-, 
lomas įvyks nedėlioj, geg. 11-d., Sętt 
lement svet, 3046 Gross Avė. Pradžia 
10 vai. iš ryto. Kuopos nariai Dūli
nai atsilankykite visi paskirtu lai
ku. — Seki*. A Audickas

REIKIA DARBININKŲ te X T R A

Pranešimai

MIESTO TARYBA SUSIRŪPI
NUSI I. W. W. KONVENCIJA.

Pereitų pirmadienį Chicagoje 
atsidarė Pas. Pratn. Darbininkų 
linijos konvencija. Konvenci
joj suvažiavo delegatų ne tik iš

Pastaba ataiunčiantiema draugijų 
pranešimus: — 

Draugijų viršininkai ar igąlio- 
tiniai, siųsdami Redakpijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavarde ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjąnt raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti 

— Redakcija

Brighton Park — LDLD 104 kuo
pos mėnesinis susirinkimus Ims ket
verge geg. 8, kaip 7:30 vai. vakare, 
'I* Maženio svet. 3834 So. Kedzie A- 
ve, — Sekr. P. Gura

Cedar Rapida, la. — LSS. 239 kp. 
rengia svarbias prakalbas nedėlioj, 
geg. 11, Y. M C A. Halėj, kampas l.st 
ir t Avė. Pradžia lygiai 1:3(l vai. po 
pidų. Kalbės d. J. K. Danta. Visus 
prifšome atsilankyti. ^Komitetas.

REIKALINGA moteris ar mergi. 
, na nuo 35 lig 45 melų amžiaus prie 
namų darbo už šeimininkę švarinu
siuose namuose. Vieta ir mokestis 
užtikrinta ant visados dėl blaivios 
ir išmintingos moters. AĮsišaukitJ y||enu"žodžiu iSdVrbu’vLsokius sto^

REIKALINGAS SAVTNINKAMS 
etuvis kųntraktorius. Dengiu vi-Lietuvis _

seklus popierinius stogus ir taisau 
senus, Dedu raju pa i pas, dirbu bla
kinius kaminus, dedu bieklnes lubas

laišku, Box 145 arba ypa 
\Vest St., Westville, III.

REIKIA moteries kuri galėtų pri
žiūrėti 2 pusės, ir keturių pusės me
tų vaikučius.

P Sh i nikus
5445 So Turner Avenue, Chicago 

Tel. Prospect 7241

gus ir visokius blekinius darbus.
Darbus užimu visose dalyse Chi

cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvąranttyą. Kam tokia žmo
gų# reikalingas, kreipkitės

• UTHUANIAN RED 
ROOFING CO, ' 

and Sheet Metai Worke
2106 W, 241 h M Tel Canal 4802

Draugystė Lietuvos Dukterų ren
gia dideles prakalbas ketverge, ge
gužės 8, Mildos svetainėj. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kalbės d. P. Du 
bickas. Visi kviečiami atsilankyti 
kuoskaitlingiausia. — Komitetas.

REIKALINGA*moteris dėl išskirs
tymo naujų vilnonių atkarpų. Gera 
mokestis, pastovus darbas 

IIELSON BROS.
190!) W. Division St., Chicago

NAMAI-žEMf:

Nuxated
IRON

« Jei jus esate netyir- 
į tas arba nesveikas jus 

turite patįs padaryti 
sekantį išmėginimą: patėinykite, 
kiek ilgai jys galite dirbti arba 
kiek jys galite nepavargę nueiti. 
Tuokart imkite <Lvi penkių gramų 
pleskeles NUXATEI) IRON tris 
kartus i dieną per dvi sąvaiti lai
ko. Tuokart išmėginkime jūsų 
stiprumą ir vėl ir patėmykite 
kiek jus pasitaisėte. Daug žmo
nių padarė ši bandymą ir nusi

stebėjo jų padidėji

tų aršavo skersai ir išilgai sve
tainę. O ta muzika — visų lai
kų kad jau žarija, tai žarija 
marsalietę! Bažnyčios valdyba, 
kur buvo atsiųsta tvarkai pri
žiūrėti, kone ant vienos kojos 
šoka išgirdę “tokių šuninių pol
kų“... y

Svetainėj pardavinėta laikra
ščiui: Moterų Balsas, Musų Tie
sa ir Žarija. O taipjau išdalinta 
daug ‘visokių kainų“ lapelių.

mu stiprumu, pa
kantrumu ir ener

gija. Nuxated 
Iron yra garanluo
tą suteikti užganė- 
diniirą arba grą- 

piniftoi. 
visus gerus apticko- 

rius.

Rūgsti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

parūpinti pirklyba iš musų 
i naujos, modemiškos ir sani

tariškos pieninės. Su musų< 
tirštu, riebiu

Rūgščios Smetonos 
Produktai

f •

Su arba be sviesto riebumų, už 
labai pigias kainas. Padaryta 

kasdien švieži. Ateikite arba te
lefonuokite.

4 • ,,

Lawndale 255.

GUD FUD DAIRY PRODUCT 
CO.,

2721 W. 12th St., Chicago.

Gegužės 4 d. buvo SLA. 36 
kuopos susirinkimas. Tautinin
kai, jų vadai, ten taip įsipainio
jo. kaip Pilyps į kanapes... Mat. 
duota įnešimas^ k~ad papeikti**?*. 

L. A. organą Tėvynę, kam talpi
na buvusio “laisvamanių tėvo“ 
laiškus, |šmeižiančius socialis
tus. {nešėjas, truputėlį buvo 
įsikarščiavęs ir suminėjo žodį 
“juodašimtiškas.“ Tautininkų 
vadai taip pamyki tų žodį, kad 
būtinai spyrėsi, idant jisai butų 
įdėtas į papeikimų. Nenorėda
mi skriausti Morganstryčio įna
mius socialistai suliko. Bot 
kaip nusistebėjo visas tautinin
kų štabas, kada įnešimas gavo 
daugumų balsų! Viens po kitam 
pradėjo šaukti, kad ir jų nepri- 
skaitytų* kartu su tais, kurie 
nubalsavo pasiųsti per Tėvynę 
tokį “trepnų gaslinčių“ “gerbia
mam” lietuvių "diplomatui“ — 
Šliupui....

nados ir Meksikos. Miesto po
licija, belaukdama šitos kon

vencijos, tikėjosi pamatyti de
legatus visus su bombomis, ar 
ką-nors tam panašaus *ir stro
piai prisirengė pasitikti maišti
ninkus. Bet, konvencijai at
sidarius, tvarkos darytojai, ar 
— teisingiems pasakius — ardy
tojai, pamalė, kad jų ta baimė, ' ‘ s . kurių jie turėjo, buvo tuščia. 
“Vobliai“ ramiai atidarė susi
rinkimų ir kalbėjo vien apie sa
vo organizacijos reikalus.

Miesto taryboje taipgi atsira
do labai norinčių neduoti 1\VW. 
organizacijai konvencijos laiky
ti. Bet majoras, matomai, nepri 
Ųauso prie tų karštagalvių ir 
tokiu būdu vietinė minėtos uni
jos organizacija gavo iš polici
jos viršininko leidimų susirin
kimų laikyti. Taigi karštuoliai 
aldermanai turėjo atvesti. Bet 
iš pirmo konvencijos posėdžio 
jie sužinojo, kad tarpe delegatu 
yra daugumas sėdėjusių kalėji-

lus. Šitą išgirdę tie ponui alder- 

manai nudžiugo, kad jiems da
bar bus proga prie konvencijos 
kabintis. Ir ve šituo tikslu jie 
sustatė rezoliucijų, kuria jie rei
kalauja, kad IWW. butų uždraii 
sta laikyti konvencijų Chjcago-

MIRĖ VINCAS BIGĖMS

LSS. 81 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, geg. 8, Liuosy- 
bės svet., 1822 \Vabansia Avė. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti.

—Rašt. J. 1). Bendokaitis.

REIKALINGAS laikrodininkas 
prie taisymo ir pardavimo laikrod
žių. Turi kalbėti lietuviškai, lenkiš
kai ir angliškai. Kas mokate ąt a- 
mntą atsišaukite greitai.

Mrs. I A YWAN0W,
2103 — 137th St., Indiana Harbor 

Indiana.

PARDAVIMUI namas ir lotas, tu
ri 4 fintus. Neša $40 į mėnesį. Vis
kas gerame stovyje. Atsišaukite ir 
pamatykite šį bargeną. Kainu $3500 
ant išmokėjimo jeigu jys norite, 
1932 So. Union Avė. 2_ras fh front. 

- *

Tų pačių dienų, Mildos sve
tainėj, Jaunų Lietuvių Ameri
koj Tautiškas kliubas turėjo sa
vo susirinkimų, šį kartų? be
rods, nieko svarbaus nenutarta. 
Naujų narių tai daug prisirašė. 
Bet nemažai buvo ir tų, kuriuos

A

Mums praneša, kad vakar pa
simirė si’iias chicagietis, dirbęs 

lro|X)litan Stale banke Vin
cas Bigelis. Kiek laiko atgal bu
vo pašaipius užpuolusių minėtų- 
jį bankų piktadarių. Po to jam 
buvo padaryta o|>eracija ir ti
kėtasi, kad jisai pasveiks. Mir
tis tečiaus pakirto jo gyvybes siu 
ta, tuo atimdama pažįstamiems 
draugų, o^eimynai mylima tė
vų ir globėja.

MYKOLAS GARMUS MIRĖ

CICERO — Naujienų B-vės šeri 
ninku gyvenančių Clceroj ir jo apie 
linkėse, susirinkimas bus pėtnyčioj, 
gegužės !l dieną, J Grigalaičio sve
tainėje 4837 \V 141h st Sėrinląkai 
prašomi susirinkti kaip 8 valandą 
vakare. K. .lamoj)tas/

———. I

P P U Unija rengiu prakalbas 
pėtnyčioj, geg. 9 kaip rt30 v vak., 
Mildos svet, Kalbės A Aiuli’ius ir K 
J Geležėlė. Užprašo KomiMas.

Generalė repeticija veikalo “Pa
vogtas Kūdikis” bus šiandie, geg. 8, 
kaip 7:30 v vak. Mark WhiteS. Par
ko svet. (Engine romu). Visi lošė
jai bukite. i —M. Dundulienė

Liet. Laisvamanių Fed. rengia pra
kalbas temoje: “Ar dievas sutvėrė 
žmogų, ar .žmogus išsivystė iš že
mesnių gyvunų’f geg. 9 kaip 7:30 v 
vakare, Liuosylts svet. 1822 \Vaban 
šia Avė. PrelegiLln Ims A Margeris, 

’ Kviečia Komitetas
kuo- 

ivyks
So\Englevrood. — LSS 170 

|>os .mėnesinis susirinkimas 
subatpje, gegužės 10, drg S. Peče
liūno bute 846.3 Gilbert Court. Drau 
gai prašomi susirinkti lygiai kaip 
7 valandą vakare.

— Sekr, P. Kalešunas

Cicero — LSS. 138 kuopos miš
raus choro repeticija įvyks ket
verge. 8 dieną gegužės, kaip 7:30 
valanda vakare Grigalaičia svetai
nėj 1837 \V 1 llh Street, Malonėkit at 
silankyli laiku ir atsiveskite naujų

WEST PuIIman — Westpulįmano 
4-riu draugijų Sąryšio delegatų su
sirinkimas įvyks subalojc, 10 diena 
gegužės, I ietuvių svetainėj, 11016 
So. Ilaistei! Street. 7:30 valandų vaka 
re. Visi delegatai malonėkite pribū
ti paskirtu Laiku. Sekr. S Tilvikas K

Roseland, LMPS. 25 kuopos valgių 
gaminimo lekcija ivyks pėtnyčioj, 
9 dieną gegužės, 7:30 vai. vakare dg 
(i. Kuehinskienės Imte, • 10356 \Va- 
bash avė. Narės ir pašalinės kvie
čiamos skaitlingai atsilankyti.

Komitetas, 
e

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Pas., susirinkimas iš priežasties 
Nori Ii Sidčs Draugijų Sąryšio pik
niko geg- 11-tą diena neįvyks. Susi
rinkimas įv>ks kitą nedėlią gep; 18 
d., kaip 2 vai. po pietų,l.iuosybės 
svet. 1822 \Vabansia Avė. Taipgi no
rintiems įstoti Į Draugystę, yra nu
mažinta įstojimo mokestis tik už 
$1.00 . —Valdyba.

Draugystės Lietuvių V. No. 1 
Town of Lake, mėnesinis susirinki
mas nedėlioję, gegužės, 11 kaip 1:30 
valandą po pietų Davis Squorci 
Park sveiainėj prie 45 Ur Paulina 
galviu. Draugai ir drauges maloniai 
kviečiami atsilankyti laiku.

P Rašt D. Montz

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo dukters Barbo

ros Norvilaitės apie 14 metų atgal 
išvažiavo iš Chicagos. Paeina iš Kau 
no gub., Raseinių pav., Kvedainių 
miestelio, Aš esu senas ir neturiu 

kam savo pinigus palikti. Todėl 
meldžiu atsišaukti. '

J. NORVILAS.
54!) W. 14th St., Chicago, III.

BEIKIA vyry ir moterų gerų nu
rodytoji; Chicagoje, tarpe lietuvių, 
slavų ir rusų agentų. Prityrimas ne
reikia. Daug gerų sumanymų. Del. 
platesnių žinių ateikite tarp 4 įr 7 
vąl. vakare.
SCIIOOL MECHANICAL Dentistry, 
802 W. Madison St., Boom 202.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, du metu kaip statytas, 4 fami- 
lijorns pu 4 kambarius, su maudy
nėmis, nuo fronto sankrova bučer- 
nei ir grosernei. Neša 12 proc. Sa
vininkas gyvena tame pačiame na
me nuo užpakalio žemai.

A. KASINSKAS,
930 West 35th PI. \Cbicago. III.
■.. ... .... ............... .. ■ i .

Pajieškau Juozapo Wavihiičio pe
reitą melą gyveno po adresu 1080 
Michigan Avenue, Detroit, Mich. Mel 
tižiu jo paties atsišaukti arba kas jį 
žino pranešti:

Miliūnas Talvikas
20!) 3-rd St St Franeisco, California

REIKIA patyrusio gero vyro dir
bti prie pakulų į rag shop; darbas 
pastovus, geru mokestis.
1416 Bhie Island Avė., Chicago,

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
turi mokėti gerai angliškai, geram 
darbininkui geru mokestis. Darbus 
ant visadbs. Alsišaukit greitai: 

651\W 35-th Str

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

J. TAMOSAUSKIS 
10512 So. May Street, Chicago, 111

PAJIEŠKAU draugų Antano Kaz
lausko ir Vinco Tamašausko. Pir- 
miaus gyveno Chicago; taip ir kitų 
pažįstamų ir draugų. Aš paeinii iš 
Kauno gub., Šiaulių pavieto, Gruz
džių valsčiaus, Ligudu kaimo.

AUGUST PAREDNIS
1608 So. Ilalsted St., Chicago

I

Aš R. Gilvfid, pajieškau merginos, 
arba .moters dėl dviejų vaikų pri
žiūrėjimo. Gera mokestis. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: 1712 N. <Mar- 
shfield Avie. Nuo 6 iki 9 vai. ryto,

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

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

iš priekio

PAJIEŠKAU brolio dukters Liud
vikos Bendokaitis, 17 metų amžiaus, 
Yra prasišalinusi nuo tėvo kelios 
savaitės atgal — 180 Eijck St., Broo- 
klyn N. Y, ir brolio Antano Busau- 
sko, seniau gyveno New Jersey, da
bar nežinau kur. Jie palįs ar kas ži
note, malonėkite pranešti: 

MAB.IOSA BARTKUS
1500 So. 48th Ct., Cicero. III

REIKALINGA šeimynų dirbti ant 
cukrinių burokų farmų Michigane, 
geros mokestis darbas laike Žiemos 
dirbtuvėje, dykai kelias, dykai per- 
kraustynias jusip rakandu, dvkai na 
mas ir daržas. Mdkame $2400 už ak
rą. Atsiša ile IVtnyčioje, Subato- 

)je. nuo 8 ryto iki 7 
Išsiuntimas sekantį U- 

egnžio 13 d., Mr b'BANK 
809 West Nori h Avenue, 
ted St. Chicagoai

APŽIŪRĖKITE SEKANČIUS
NAMUS v

PARSIDUODA 2 augšt; medinis 
namas po num. 10606 So. 1-a Šalie 
St., už labui nužeminta kainą $1600.

Parsiduoda i ir pusę augšto 
medinis namas po 
112th Place. Kaina

lio ir jo pusseserės Anatolijos Gu
deliuos. Paeina iš Kauno gub., 
Skapiškio rarap. Seninus gyveno Le- 
\viston, Me.

Mr VVilIiam Gudelis, 
4637 So Paulina St., Chicago, III

Pajieškau Gendvilienės aš Mari
jona Murašklenė, kuri gyveno Ok- 
lahonioj. Jos vyro/vaikas Viktoras 
turi vieną sūnų vardu Vladislovą, 
kurie gyvena Chicagoje meldžiu at
sišaukti. Nes turiu svarbų reika
lą. Marijona Mureikienė

836 7-lh St Muskegon, Mich 
R No 5

Paiieškomo seno žmogaus, lietu
vio, kad 
žmogus, 
pridaboti 
lietuvis, 
platesnių

butų blaivas ir teisingas 
kuris mylėtų gyventi ir 
formą, geistina, kad butų 
Kas link užmokesties ir 

laišku,I žinių, kreipkitės 
žemiau paduotu adresu: 

R. URBAN 
Lemont Studio, 

LEMONT, ILLINOIS.

JIEŠKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU švaraus kambario Brjd- 

geporto apielinkėj. Jeigu kas turite 
meldžiu pranešti laišku i 

ę. JOKUBAUSKA
Ilalsted St.. Chicago.3238 So

REIKIA gerų tvirtų vyry dirbti 
ant elektros preso j skudurų dirbtu
vę. Pastovus darbas. Gera niok.es-
1416 Blue Island Avenue Chicago*
'11J____ J.......""■■■.■'■U.1.. 1 'X .'JJ1.1’.!■

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai .vėži

enas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių extra vienienai ir lt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
St. Chicago, III.

PARSIDUODA kriaučių šapa su 
isais įtaisymais. Biznis išdirbtas 

per šešis metus priežastis pardavimo 
išvažiuoju į kitą miestą. Atsišaukit 
greitai.

Tom Statkus, 
1126 Washington St Gary, Ind

............ -'"-T....
PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da
rymo vyno. Galima gauti kiek nori
ma. Sudėta po 25 svarus į dėžutes 

Coyne Bros.,
119 W. South Water St., Chicago,III

num., 236 West 
tiktai $2400.

PARSIDUODA 1 ir pusė augšto 
medinis namas po nupi., 327 West 
1111h Place. Kaina $3200.

.Šitie namai parsiduoda ant leng
vų išmokėjimų. Atsišaukite tuojaus 
rmisŲ o Fi:s on cticiiomi?*. carl>s* vaitu- 
rais seredomis ir subatomis.

’S. P. TANIS,
11133 Michigan Avė., Chicago, III.

SKAITYKITE.
Iš priežastie^ savininko mirties 

parsiduoda fanna 160 akrų žemės 
už labai nužemintą kainą. Forma 
randasi"'Athelstane Wi$con«in Ma- 
rinette County, Atsišaukite musų ©- 
fisan tuojaus, dienomis arba vaka. 
rais seredoinis ir subatomis.

S. P. TANIS.
11133 Michigan Ave.į Chicago, IR.

\ FARMOS
Pirk Farmą kur mūsiškiai javai 

auga. Kur geras klimatas pietinėj 
daiyj valstijos. Kur daugiausia yra 
lietuvių ūkininkų, kur visi sutiki
me gyvena, kur turi savo ūkišką 
laikraštį, kur pirksi pigiau ’geni le
ma kaina be agentų per redakciją 
Ūkininko, rašyk įdėdamas mahkę, o 
gausi Ūkininką ir visus klausimus 
kuriuos tai) i>ęr laišką atsakys.

Ameri' 
Box 96

įninkąs 
HABT, MICH

’ T? ajaĮkl1!' ■ .■ '-XLUJ.JLLL.-AU.-■)<-»

STOCK’AI-^šfiftOS.

GYVENKITE LAUKUOSE 
DIRBKITE MIESTE

Pirkite mažą ūkę ir bukite neprigulmingi

1 Akro Ūkės $395
5 Akrų Ūkės $1.800

* - . . '

Lengvi išmokėjimai

Šios ūkės randasi tiktai 45 min. nuo vidurmies- 
čio ant Rock Island R. R. Žemė yra augštai ir sausa 
ir viskas augs. Rašykite, telefonuokite arba ateikite 
pas mane tuojaus ir leiskite man parodyti jums šių 
puikių nuosavybę.

PAUL PILKIS

Utarninkc, balandžio 6, South 
Chicagoje pasimirė Mykolas 

Garinus, jaunas, apie 30 metų 
amžiiaus \vyras. Buvo gavęs 

i kraujo užnuodiijimų ir ilgesnį 
i laiką gulėjo ligoninėj. Kiek pa-

' ti, bet vėl susirgęs ir trumpu 
laiku mirė. Jo tėvai, jei dar gy
vi, Lietuvoj; tojau ir jo brolis 

’Dr. Antanas Garmus, čia Ameri-

nųs Cicero. /
Laidotuvės įvyks piMnyčioj iš 

namų 881 I Houston Avenue.

LIBERTY BONDS 
perkame 

LIBERTY BONDS
Tuojaus cash—Neatidėliojamo—Bile 

kokią sumą
$50, $100 $500 $1,000

Mokame augščiausią kainų.

Ypalos gyvenančios užmiestyje gali 
..atsiųsti bondsus registruotuose..

laiškuose
Mes išsiusime jums ta pačia diena 
pinigus, kuomet gausime boudsą.

Ateikite — Rašykite — 
Telefonuokite.

106 N. La Šalie St., Tel. Main 2043.
729 W. 18th St., Tel. Canal 4730.

. . .

LIBERTY SECURITIES CO., 
Room 716 — 155 N. Clark St.

Tel. Majestic 8617. CHICAGO

Roseland.— LSS. 137 kp susirin
kimas įvyks nedėlioj, geg. 11, kaip 
10:30 vai. ryto. !) W^nlo Socialistu 
svet., 11100 Michigan Avė. (ant 3 
lubų). Visi draugai prašomi būti 

laiku, — Urg D K S

Mokose Park. — 12>S. 43 kp. me
tinis susirinkimas įvyks Ketverge, 

i geg. 8 d., kaip 7:30 viii, vakare, 
Frank ir James svet. kampas 23 

• Avė ir Lake St. Draugai malonėkite 
susirinkti laiku.

— Org. A. Stoškus.

Chicagos Lietuvių Vyrų choro 
susirinkimas įvyks ketverge, geg. 8 
d., 8 vai. vakare, P. l.„....... 
svetainėje, 936 W. 33 Si; Visi dai
nininkai susirinkite laiku, nes yra 
svarbių reikalų. — Valdyba

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apsipažii£ su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algą nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAN!) & INVEST. CO. 
3301 So. Ilalsted St.. Chicago, III.

PARSIDUODA Pulruimis labai pi 
giai 3 stalai, aisbaksis, šokeisis ir 
visas stakas kas tik reikia. Atsišau
kite
000 Springfield Avė. Detroit, Mich

PARDAVIMUI barzdaskutytda. Ge 
ra viteta. Priežastis pardavimo iš
važiuoju ant fanuos.
P S 3205 So. Wallace St Chicago.

PARDAVIMUI geroje vietoje bu- 
černė ir grosernė. Lietuvių apgy
venta. Priežastis pardavimo savi
ninkas nori išvažiuoti,
3600 So. Lowe Avė, CHICAGO

REIKALINGAS bučeris. Turi kal- 
l,<> bčti lietuviškai, lenkiškai ir angliš- 
Ra-lavičirnis . kai. Pastovus darbas, gera mokestis.

Atsišaukite tuojaus 
ALPINAS MARTINAVICH 

2040 — 137 St. Indiana Ilarbor, Ind,

PARDAVIMUI gresernė ir bučer- 
nė. Geroje vietoje. Biznis varoma 
be knygelių. Arti mokyklos ir baž
nyčios. M Danis 2942 West 39th St 
Chicago, III.

LSS. 22 kuopDs mėnesinis susi«’in- 
kimas įvyks ketverge, gegužės 8 die
ną kaip 8 valanda vakare. M. Melda- 
žio svetainėje, 2242 W. 23rd Place. 
Draugai kviečiami visi atsilankyti.

/ — Organizatorius.

REIKALINGA langų plovėjų.
CUb.AGO WINDOW CLEANING Co. 
62 V’ Washington Si Romu 2 Chgo

RAKANDAI

West Pullnian LDLD. 38 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks ket
verge, 8 gegužės, Lietuvių svetainė
je, 11946. Pradžia 7:30 vai. vakare 
Visi narjai ateikit paskirtu laiku*.

Rašt J. Gendvilaa..
LSS 37 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketverge, 8 gegužės, 
7:30 vai. vakare Malinauskio svet. 
1843 So. Ilalsted St. Visi nariai kvie
čiami būtinai atsilankyti

* —Valdyba.
Philadelphia, Pa. — Draugija Ko

voje už Laisvę Nukentėjusioms Šel
pti rengia koncertu ir balių pėtny- 
Čioj, geg. 9, Metropolitan Hali svėt. 
717 Fairmount avė. Pradžia 7 vai, 
vakare. Vakaro pelno dalis eisi 
Lavvrence’o (streikieriams * sušelpti. 
Kiekvieną susipndusiįjį darbininką 
ir darbininkę kviečiame jitvykti ir 
tuo pagelbėti kovotojams už darbi
ninkų reikalus. * ,

N A. Antipin, sekr.

RE1KALINGA Rlekorių pagclbi- 
ninkų, janitorių, milvyrights, leibe- 
rjų, darbas viduje, aliejuotoju. vai
kų T-l metų ir augščiau <lel ofiso ir 
dirbtuvės darbo, 20—35c į valandą, 
automobiliu painteriu, mechanikų 

ii* plcrvėjų. Cabinet dirbėjų, karpen- 
leriu i hoteli, inžinieriaus 65c į va
landą, darbininkų ant ūkės, maši

nistų ir pagelbininkų. Apysenių 
■žmonių prie lengvo darbo, bufferių 
ir pališiuotojų, tekorių, įvairios rų- 
šies medžio dirbėjų, be patvrimo. 
MOTERŲ reikalaujama i hotelius ir 
restauranus prie įvairių darbų. Ge
riausia mokestis. Darbininkų į dir- 
tuvę $12 iki $15. Moterų ir merginų 
prie trumpų darbo valandų, nakti
mis ir dienomis.

SOUTH PAR K EMPLOYMENT
, AGENCY

4193 S. Ilalsted st., 2-ras augštas. 
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

TIKTAI ŠI MĖNESI
Už $60 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. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4 vai.

REIKALINGAS bučeris. Atsišau
kite greitai.
3307 So. Wallace St, Chicago

Perkame ir Parduodame 
LIBERTY BONDS 

už cash
Be laukimo — Be atidėliojimo 

New York Murmėt Kainoj 
Mokame pardavėjui priaugusi pel
ną už visus bondsus iki paskutinės 
dienos.

MARTENS and CO., 
125 West Madison St, pirmas augšt.

MOKYKLOS
f VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 So. Halated «t, 2497 W. Ma- 

dison, 1850 N. Welli et.
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 ui 
$10. Pbone Seeley 1643

SARA PATEK, H r mini aki

PARDUODU 6 kambarių rakandus 
Jei norėsite galėsite gyventi tuose 
pačiuose kambariuose. Atsišaukite 

greitai.
B. WARP0T,

3400 Eemerald Avė., Chicago, UI. 
2-ras flątas

RANDAI
9

ATIDUODAMA rendon 2 akrų 
trąšios vaisingos žemės ant South 
Sidc daržu. Remia labai pigi. Klaus
kite! Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dcarborn s)., iChicago.

Mokykla Kirpimo ir Deaigning 
Vyrifikv ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu | trumpą 
laiką.

Mes turime didUauslus ir Mrlan- 
sius kirpimo-d«siMūiu| ir siuvimo 
skyrius ,kur mes sutelksime praktiš
ką’patyrimą kuomet jys mokysitM

Elektra varomos mažiuos musų 
siuvimo skyriuose.

S Jus esate užkvieėiami aplankyti Ir 
amatyti musų mokyklą bilą laiku— 
ieną ir vakarais ir (auti specialu- 

kai pigią kaitą.
Petrenos daromos pagal Jūsų nrfe- 

rą — bile stailės arba (lydžio, ii bi- 
Je piądų knygos.
MA3TER DĖSIGNING SCBOOl.

J. F. Kanakka, PerdOHids 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų




