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Bolševikai apleidę Samarą
fui von Brockdorff-Ranzau y

Vokietija smerkia taikos sąlygas

i

ŠAUDO Į STREIKIERIUS

yra musų visos
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ski suliko pripažinti Kolčiako 
valdžią kaipo centralinę Rusijos 
valdžią su sąlyga, kad Archan
gelsko ir kitoms lokalčms val
džioms butą le'sta pasilaikyti

KĄ CLEMENCEAU PASAKĖ 
VOKIEČIŲ DELEGATAMS.

Kareiviai turėjo patįs 
demobili/.uoties.

Toledo fabrikantai skelbia lo
kautą prieš darbininkus.

įteikė smarkias reprezentacijas 
kaslink mandato.

300 deportuojama. Tikimąsi de
portuoti dar 500 žmonių

PARLŽIUS, geg. 9. — Laivy
no sąlygos sūtartyj, ktiri bus į-

ARGENTINA DEPORTUOJA 
REVOLIUCIONIERIUS 

DARBININKUS.

s t ro-Vengri jos teritorijos rube- 
žius.

Truc h nnc»«»lnn filr^ w5,h Ihp pnsf- 
inster at Chicago, Ilk, May 10, 1919 

as reuuired b\ the ari of Oct. 6.1917

VOKIEČIAI KALBA A^IE SU
SIVIENIJIMĄ SU RUSIJA.

ŽMONĖS UŽMUŠTI ANT 
RUBEŽIAUS.

line translation filed \vi h the post- 
inaster at Chicago, III., May 10, 1919 
as ie<|tiired by the art of Oct. (i, 1917

KOLČIAKAS TURBUT BUS 
PRIPAŽINTAS

"^Bankai, biznieriai ir kili fab
rikantai remia lokautą.

Dar daugiau fabrikantą grą- 
sina paskelbti lokautą prieš save 
darbininkus.

Truc translation filed with the pnst- 
inaster at Chicago, 111., May 10, 1919 
as i tąuircd by the act of Oct. 6,1917

PANAIKINS AUSTRIJOS 
LAIVYNĄ.

BRAZILIJOS STREIKAS 
PLĖTOJASI.

Wilsonas laikosi tvirtai. 
Nesutinka atiduoti portą 

italams.

FIUME VĖL AUDROS
SUKURIS.

Reikalaus svarstymo gyvu 
žodžiu.

.... ■ ... .y............ ■■■n

ITuo translation filed with the post- 
mnster ai Chicago, III., May 10, 1919 
is reąulred by the act of Oct. 6,1917

ATIDENGĖ SUOKALBĮ SU
ŽADINTI SUKILIMĄ AN

GLIJOS LAIVYNE.

Truc translation filed wlth !!:*• pnst- 
master at Chicago, III., May 10, 1919 
as reąuired by the act of Oct. <’».1917

BELGIJA IRGI NORI VOKIE
TIJOS KOLONIJŲ.

BERN, geg. 9. — Vokietijos 
naiconalis susirinkimas sušauk
tas susirinkti Berline, panedėly-

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1506

mastei’ at Chlciufo, UI., May 10, 1919 
as rcąuircd by the act of Oi t. 6,1917

Clemenceau kalba

u .... M

True franslntlon filed vm'Mi the post- 
master at Chicago, III., May 19, 1919 
as reąuired by the aet of Oct. 6,1917

Vokietija ir tai
kos sąlygos

VOKIETIJA' DARYS SAVO 
PASIŪLYMUS.

ir imperialistinę taiką, kuri pri- 
tvirtai rems savo vai-1 reig.ią kelią naujai karei. 'I’arp 

Į prezidento Wilsono 14 punktų 
“ši liūdniausia diena musų is*|ir niekingų sulthrčių įteiktų gra- 

lorijoj turi rasti mus stipriais.
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D i a n r a i t i ■ HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered m second GUm Matter Mare* 7, ttli, at t*a Post Offlaa at Chicago, DL, undar the Act of Ma rr.h I, 1171.

Truc translation filed with the post-mastei’ ai Chicago, III., May 10, 19111 
as rtąulred by the aet of Oct. 6, 1917

Naujas krizis tai 
kas tarybose

Fiume vėl audros sukuryj

Vokiečiai mato mirtį šalies sąlygose. Rei 
kalauja svarstymų gyvu žodžiu.

Svarsto Italijos reikalavimus.

Prezidentas Wilsonas ir pre
mjerai Clemenceau, Lloyd Ge- 

| orge ir Orlando vakar svarstė 
PARYŽIUS, geg. 9. — Italios dipolmatinę situaciją ir praci- 

kebhunai dar toli nuo sutaiky-jtos nakties susirinkime pradė
jo svarstyti klausimą Italijos 
reikalavimų terfitorijos ant ry- 

1 tinio Adriatiko pakraščio. Mi-

mo, pasak franeuzų- presos, ku 
ri tvirtina, kad prezidentas lai
kosi savo pozicijos ir nemano
ma yni, kad jis nors kiek alsi-j nisterių taryba susirinkime sva- 
ilolins šuo jos.. Sakoma, kad, rstė Vengrijos rubežių probel- 
jis nesutiko su pasiūlytu kom
promisu, sulig kurio Italija bu
tų valdžiusi Fiume kaipo įgalio
tinė nuo tautų lygosiki 1923 
m., po ko Fiume butų buvęs vi
siškai atiduotas Italijai, o Jugo
slavijai butų buvęs duotas pur
tąs keletą mylių žemiau Adria
tiko pakraščiu.

Italai reikalauja graikų į 
salų

Franeuzų konferencijos rate
liuose yra įspūdis, kad Italija lai 
kinai atideda savo reikalavimą 
Fiume ir spiriasi už pilną išpil
dymą Londono sutarties, kuri, 
kadangi paliečia netik Dalina- 
tiją, bet ir Dodecanese salas, su
kels visą Graikijos situaciją ir 
dar labiau supainios visą situa-

iną.
Austrijos taikos delegacija, 

skaičiuje nuo 40 iki 50 žmonių, 
tikimąsi atvyks j St. Gemain ge
gužės 12 d. Gautosios iš fran
euzų šaltinių žinios parodo, kad 
delegacija dar neišvažiavo iš 
Vienuos delei sutikto sunkumo 
parinkime narių. įvykusios dė
lei skirtumo nuomonių apie pa
siutimą kaslink vokiečių Aus
trijos prisidėjimo prie Vokieti-

Čia- gautosios žinios parodė, 
kad kuomet delegacijos prezi
dentas Dr. Granz Klein pritaria 
aneksavimui, kitas /įtekmingas 
narys, pro f. Lamasch jam prie
šinasi ir sentimentas prieš vie
nijimąsi didėja. Likusioji da
lis delegacijos irgi pasidalinusi 
tame klausime.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Dlineta 

Telephone Canal IBM

PARYŽIUS, geg. 8. — Talki
ninką pripažinimas admirolo 
Kolčiako valdžios Omske yra 

taip daugelio remiamas, kad pa
skelbimas apie pripažinimą ne
bus stebinančiu.

šiaurines Rusijos valdžios Ar-

pat žingsnio tikimąsi iš gen. Dc- 
nikino, galvos kazoką valdžios 
EkalJ?rinoda re.

Pastik Rusijos komiteto Pa
ryžiuje gautą žinią, Samara, 

svarbus miestas ant Volgos up
es, tapo evakuotas bolševiką. 

Kdlčiako spįkos skubiai eina lin 
kui Volgos, vydamosi bolševi-

BERLINAS, geg. 9. — “Val
džia paliepė savo deelgatams pa
daryti kontr-pasiulymus ir rei
kalauti teisės svarstymų žod
žiu,” kancleris Scheidemann už- 
reiškė kalboje.

“Grafas Brockdorff-Ranzau 
teisingai išreiškė jaušnius im
perijos ir valdžios, ” tęsė Schei
demann, ‘‘kada jis pašakė, kad 
įneš išegzaminuosime sąlygas 
su gerais norais. Valdžia šir-

"sai". ja. j

Visa šalis turi stovėti užpaka- “Taika priespaudos ir 
lyj valdžius, kad pavertus pro-bės”, sako: 
jektuojamą pavergimo taiką į! “Kapitalistinis ir imjM'rialisti- 
taiką tiesos. Tas galima tik ta-'nis pasaulis, kaip jis gyvuoja, 
da, kada šalis, iš kurios tikimąsi 4 gu|į pagaminti lik kapitalistinę 
pasirašymo po savo pačios nuos
prendžiu.

BERN, geg. 9. -- Vokietijos, kontrastai*.’ 
valdžia telegrafavo savo delega-į_________ __________
tams Versailles, įteikti talkinin- Tuk* itansDHon filed \vith ihe posl- 
kams ir susivienijusioms valsty
bėms bėgyje leistų 15 dienų, pa
siūlymą, reikalaujantį diskusi
ją gyvu žodžiu,. Sako Berlino ži
nia.

Vokietijos nacionalio susirin
kimo taikos komitetas ketvergo 
susirinkime svarstė taikos sąly
gas. Susirinkimo pirmininkas 
Fehrcnbach užreiškė, kad įteik
tosios Vokietijai sąlygos yra 
daug aštresnes, negu net pesi
mistai pranašavo ir kad jos rei
škia amžiną pavergimą Vokieti
jos žmonių, Jis užreiškė, kad 
sutartis buvo diktuojamą neapy
kantos. S

Deportavimai 
Argentinoj

Mirties nuosprendis.
Kanel'rA Scheidemann nuro

dė ką jis vadina prieštaravimu 
tarp prezidente Wilsono princi
pų ir taik sąlygų. Jis apibu
dino sąlyg.A kaipo reiškiančia 
mirties nouspreudį Vokietijos 
žmonėms.

Komitetas uždarė posėdį už- 
girdamas paskelbtą valdžios 
mierį įgyti ‘priimtini^taiką” per 
tarybas. * /

LONDONAS. fieg. 9. — Pasak 
Daily Mail, susektas yra suo
kalbis sukurstyti Anglijos juri-# 
niūkus prie maišto ir kareivius 
demobilizuok save (apleidžiant 
savo kazarmes. Pas daugelį 
žmonių liko padarytos kratos ir 
užgriebti dokumentai. Laikraš
tis sako, kad tarpe įveltųjų sto
vią yra keturios I'rancijoj ir ke
lios Anglijoj, kuomet tarp juri
ninku, laivyno uostose buvo pla-

nustatytos, visiškai panaikina 
Austrijos laivyną. Viso laivy
no laivai, dideli ir maži, turės 
būti atiduoti. Ją išsidalinimas 
tarp talkininką bus nuspręstas 
vėliau.

Rašymo komitetas šiandie pra 
dėjo darbą, ant visos sutarties.

Chinija nesirašys.
Chinijos delegacija gavo ka

beliu instrukcijas iš Pekino ne- 
sirašyti po takos sutartim delei 
Kiau-Chau šantungo susitai
kymo.

PARYŽIUS, geg. 9. — Po Paul 
Hymans viršininko Belgijos de
legacijos apsvarstymo šiandie 
Belgijos teisių Vokietijos Rytą 
Afrikoj, Anglijos premieras 
Lloyd George telegrafavo kolo
niją sekretoriui viskontui Mil- 
ner atvykti į Pa ryži ą. Jam at
vykus klausimas Rytą Afrikos 
mandato bus išnaujo apsvarsty
tas.

Belgijos delegacija vakar iš
leido notą kaslink Anglijos pas- 
kirimo įgaliotinių ant Vokietijos 
Rylų Afrikos, sakančią, kad ji 
“negali tikėti, kad tas veiksnia

Instrukcijos apie tai gauta 
nuo atstovų abiejų, šiaurinės ir 
pietinės valdžių, laikančiu, lai
kos konferenciją Shanghai.

Kaip taryba keturių, taip ir 
užnibežinių reikalų ministerių 
taryba šįryt atnaujino savo po- 
sėdžfrus.’., Pirmoji tdaug|aujia 
atidos atkreipia į greitai įvyk-(Kv. 
siančias tarybas tarp talkininkų ' dalyvavo, 
ir Austrijos,, o ministeriai svitr-’ Belgij 
sto raportus apie buvusios Au- silankė

“Iš priežasties Belgijos svar
bią karinių veikimų Afrikoj, jos

“Mes turime reikalą su apa
kintu egoistininią siekiniu prie
šu,” sakė jis.

Kalbėdamas apie prezidento 
Wilsono 14 punktą, Scheide
mann pasakė:

“Kas pasidarė iš apsimainy- 
mo gvarantiją, pažymėtą ket
virtame punkte? Nežiūrint Wil- 
sono penkto punkto, Vokietija 
pražudo savo kolonijas ir teises 
Afrikoje.” «

Mato daugiau kraujo
’ .praliejimo.

Prūsijos premieras Hirsch 
šiandie kalbėdamas, Prūsijos na 
cionaliame susirinkime, charak-

BERLINAS, geg. 9. — Ncue 
Zeitung rašo, kad vienas iš vo
kiečių delegatų Versalles, Geis- 
berts, sekamai pakakęs apie pa
duotąsias taikos sąlygas:

“Yra tik vienatinis išrišimas 
— taika su Rusija ir vartojimas 
bolševikų kareivių už Vokieti- 
ją” _ .

Kiti vokiecW delegatai, kaip 
tvirtina laikraščio žinia iš Ver- 
sailles, sekantai išsireiškę:

Landsbcrg — Žiaurus prane
šimai presos tapo perviršyti. Jo
kių prieštaravimą žodžiu nega
li būti išreikšta. Mes nieko kito 
negalime pasakyti, kaip taip ar 
ne. Tai yra branduolys spėkos 
taikos. ę

Prof. Schuecking — Doku
mentas stačiai yra baisus.

Laikraštininkai grįšta.
Versailles, geg. 9. — Keli 

kiečių laikraštininkai jų tarpe 
Frederick Stampfer, vyriausias 
redaktorius socialistų laikraščio 
Vorvvaerts šiąnakt kartu su vo-

vo-

kad galėjus daug laisviau apra
šyti savo nuomones apie vakar 
įteiktas taikos sąlygas.

pasiauka\<mą pjikrinime užl-’ terizavo taikos sąlygas, kaipo 
kariavimo Vokietijos Rytą Af- reiškiančias “ šarvuoto kumš- 
rikos ir to fakto, kad jos situa-' ties” taiką, kuri “reikš vergiją 
cija davė jai teises ant to kon- Į tėvynei ir naują kraujo pralieji- 
tinento,“ sako nota, “Belgija ne- mą Europai.
gali pripažinti, kad Vokietijos] “Valdžia atsišaukia į jus, 
Rytų Afrika gali būti išdalinta kė jis toliau, “suglausti savo ei- 
per susitarimus, kuliuose ji ne- lesi užlaikyti jūsų ramumą ir

Truc translation filrd wilh the oost- 
niaster at Chicago, III., May 10, 1919 
as reųuired by the art of Očt. 6,1917

FRANCUOS SOCIALISTAI
SMERKIA TAIKOS SUTARTI

♦

Vadina ją kapitalistine ir impe
rialistine

VERSAILLES, geg. 7. -- Se- linam i lapeliai, tikslu suku 
kaina yra kalba, kurią Clenien- ] ti jos užgriebti uostus f v 
ceau pasakė Vokietijos delega
tams:

“Gerbiamieji vokiečių impe
rijoj įgaliotiniai: Nėra nei lai
kas, nei vieta bereikalingiems 
žodžiams. Jus matote prieš sa
ve užtvirtintus įgaliotinius vi
sų, mažų ir dideliu, valstybių, su 
sivienijusių kariavimui kartu ka 
re j, kuri buvo taip žiauri uždėta 
ant jų. Atėjo laikas kada mes 
turime atsitėisti.

“Jus prašote pas mus laikos. 
Mes prisirengę jums duoti tai- 
kų'

i“Mes <labai\ ^leik fine jums 
knygą, kurioj 
sąlygos. Ju(f gausite kiekvieną 
patogumą šitpms sąlygoms iš
tirti ir tam reikalingą laiką. Vi
sa bus padaryta su mandagumu 
civilizuotoms tautoms.

“Kad išreiškus savo mintį pil- 
niaus, aš pasakysiu, jog jus ra 
site mus pasirengusius išaiškin
ti jums visa, ką tik jus pano
rėsite, bet taipgi mes turime pa-1 
sakyti jums, kad šita 
Versailles taika atsiėjo 
perdaug brangiai, idant mes iš i 
savo pusės būtume galėję apsi
eiti be visokio reikalingo atsar
gumo ir užtikrinimo, kad taika

Tarybos raštu.

“Aš jums papasąkosiu 
veikimo būdą, kurį konferenci
ja priėmė diskusijai ir jei kuris 
turėsite ką patėmyli, galėsite tai

kviesti kareivius ir policiją 
sidęti prie ją.

Tikslu sukilimo, sakoma, 
vo priversti . valdžią pavartoti 
spėką, jei projektuojamieji su
mišimai butą įvykę, nes organi
zatoriai manė, kad tas iššauks 
anarchiją.

TOLED\O, o., geg. 9. — Jau 
trjs dirbtuvės užsidarė iš prie
žasties lokautų. Pasekdamos 
Overland automobilių kompani
jos pavydžiu dar dvi dirbtuvės 
paskelbė lokautą prieš savo dar
bininkus ir pradėjo samdyties 
gaujas mušeikų, kurios nešiojo 
vardą specialių policistų. 50 
darbininkų prisiartinus prie 

! Ford Plate Glass Go. mušeikos 
užpuolė ant jų ir pradėjo šaudy 
ti, betgi nė vieno nesužeista, tik 

mums j vjenas (|arbininkų liko areštuo 
. tas. Prie tos dirbtuvės viso are
štuota jau 9 darbininkai, kurie 
laikomi kalėjime.

Viso tos trjs dirbtuvės išm- tė 
iš darbo 16,500 darbininkų.

Vakariop ir Maunice Mallea- 
ble Castings Co. dalis darbiniu 
kų sustreikavo. Tuosyk kom
panija paskelbė lokautą prieš vi 
sus darbininkus ir uždarė dirb

“Jokios diskusijos gyvu žo-|^ 
dzin nebus,, ir vokiečių delegaci
jos patėmijimai turi būti pa
duoti raštu.

“Lai žino vokiečių įgaliotiniai, 
kad jie ilgiausiai gauna laiką 
penkiolikos dienu, padavimui jų 
patėmijimų apie visą sutartį, 
parašytą anglų ir franeuzų kal
bomis.

‘.Iki minėtos penkiolikos die
nų laikas pasibaigs, vokiečių de 
legatai gali pasiųsti atsakymą į 
tam tikras sutarties užvardžius, 
arba užduoti paklausimus a|)k' 
juos.

“Peržiurojusi patėmijimus į- 
teiktus minėtu laiku augščiausio 
ji taryba pasiųs savo atsakymą 
raštu vokiečių delegacijai ir nu
spręs laiką, per kurį paskutinį 
platų atsakymą delegacija turės 
duoti.

“Prezidentas nori pridurti, 
kad po dviejų, ar trijų ar ketu
rių, ar penkių plienu apturėję 
kokius pątėmijimus nuo vokie
čių delegatuos apie sutarties da
lyku nelauksime penkioli
kos dienų pabaigos musų atsa
kymui duoti. Mes tuojaus im- 
Šimes dąrbo pagal nurodymus

LORE1M), Tex., geg. 9. — Ch 
Hopkins, Immigracijos inspek
torius ir trjs nežinomi meksi
kiečiai liko užmušti netoli nuo ►čia pereitą naktį Amerikos ka
reivių susirėmime su meksikie
čiais kontrabandninkais. 2 žmo
nės sunkiai sužeisti.

ORAS.

Giedra ir biskį šilčiau šiandie 
ir ryto.

Saulė teka 5:35 vai., leidžia-

_______  „ _ ______w • PARYŽIUS, geg. 8. Sočia-
| vengti nesusivaldymo atsitikime listų presą snmrkįj»i krįUkuvją 

os delegacija šiandie ap- skirtumų. Prieš mus stovi klau- 4aikos sąlygas. Vieną# lailyML&’ 
Amerikos buveinėj ir simas būti ar nebūti. tis, pavyzdžiui, po an'fag«lviu šitame dokumente.”

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto* 

įai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro-

I vas, kurios skelbiasi | 
Naujienose.

BUENOS AIRES, geg. 8. — 
Argentinos darbininkai nebega
lėdami suvaldyti savo darbinin
ku, kurie ne kareivių nebebijo, 
gHcbėgi kitą šabą kapiialisHy 

metodos deportuoti svetimša
lius, tuo manydlam(i užgesinti 

vis besiploto jaučią revoliucijos 
ugitį savo šalyj.

Dabar paskelbti^ kad bėgyje 
ateinančiu kelią dieną tams depo
rtuota 300 agitatorių, ją tarpe 
17 moterų, daugiausia rusą ir 
italą.

Policijos viršin'nkag kalba, 
kad neužilgo jis surinks dar 500 
žmonių deportavimui.

Kodėl kapitalistai ten siunta? 
Jau lino keletos mėnesių Argen
tinoj veik be pertraukos eina di 
deli streikai. Keletą mėnesių at
gal Buenos Aires buvo dideli 
mūšiai gu policija ir kariuome
ne ir vos valdžia išsilaikė. Dabar 

i streikuoja pardavėjai ir visos 
lepartamentinės sankrovos sto

vi uždarytos. Laikraščių darbi
ninkai irgi streikuoja. Kapita
listai bandė paskelbti lokautą, 
bet iš to nieko neišėjo.

Jau keletą mėnesių kaip ‘‘str
eikuoja” uosto darbininkai. Jie 
sugrįžo prie darbo užsilmigus 
didžiąjam streikui, bet pradėjo 
savotišką streiką darbe. Tam ti
kra taryba prižiūri visus išga
benamus tavoms ir jei siunčia 
i uos kokia pereitų glreiką labai 
nusidėjusi kitiems streikieriams 
firma, darbininkai atsisako kr
inti jos tavoms i laivus. Dauge
lis didelių fabrikų tuo budu ne
gali išgabenti užjurin savo ta
vom ir tuo žudo savo exporto 
pirklybą, kartu aplaikydamį di
delių nuostolių. Tad kaip kapi- 
alistai nesiūs?

RIO JANEIRO. geg. 8. — San
tos uOsto darbininkai tebestrei- 
kuųja ir streikai persimetė į ke
letą valstiją. Ypač daug dar
bininką streikuoja Sao Paulo, 
Baliai ir Rio Grande du Sol nuo
duose ir valstijose. Streikie- 
riai reikalauja 8 vai. ddrbo die
nos.

Išteisino.

SEATLLE, . Wash. — Ruth 
Garrison, 18 m., kuri prisipaži
no nunuodijusi Mrs. Grasė G.

rą, liko išteisinta. Teisėjai pri 
pažino, kad tuo laiku ji buvo 
be protinės sąmonės.

PLĖŠIKAI UŽMUŠĖ
6 ŽMONES.

DOUGLAS, Ariz., geg. 9. — 
22 raiti plėšikai pereitą naktį 
užpuolė ant miestelio Cananea, 
Sąnora, Meksikoj, išplėšė ban
ką, užmušė 5 policistus, kalėji
mo sargą ir paliuosavo visus ka
linius.

j

&
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IMilnžingas ir Dildei i s Piknikas
— Rengia — 

Northsidės Lietuvių Draugijų Sąryšis 
Viešo Knygyno,

Ned., Gegužio 41, 1919
Pradžia P valanda išry to ; įžanga 25c ypat.

—— Riverside, III. '
Šitas piknikas bus gražiausia ir linksmiausia iš

skiriant kitus piknikus, nes turėsime gražų pro
gramą. Taipgi bus gardžių gėrimų, ir visokių už
kandžių.

Kurčiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir 
jaunus atsilankyti ant musų pirmo Pikniko, nes 
grieš puiki muzikė, kur galėsime linksmai laiką 
praleisti ant tyro pavasarinio oro po Žaliais me
džiais • tas visiems bus ant sveikatos ir dar pa- 
remsime lietuvių apšvietus Įstaigą, Viešą Knygyną. 
Atsilankykite visi, o busite užganėdinti.

Nuoširdžiai Kviečia KOMITETAS
>

PROGRAMAS:
Pirmyn mišrus choras po vad.
Kalba .............
Deklamacija ...
Kalba ......... ,,
Deklamacija .. 
iyornct šilo . . .

. J. Katiliaus 
)r. A. Montvidas 
p-JC B. Zologiutė 
......... A. Bimba 

......... p-lė W. Chopokaitė 
p-16 A. Griu&iutG G. Grušas

7. Socialistų Vyrų choras po vad...........I. Katiliaus
Orkestrą J. Grušo

PASARGA: Iš visų dalių miesto važiuokit iki 
22.22 važiuokite iki sustos arba 48-1 h Avė., iš tenai 
paimkit karus La Grange Riversidc, III. iki Dcs- 
plains Avė., National Grove. * Išiipkit ir eikit tie
siai po dešinei 2 bloku ir prieisit daržą.

Milžiniškas Gegužinis Koncertas
t-,___ ._____ T cc >VtTT ""** PIKKiRAMAS: , ■■ 13 Ukrainą Socialistų 10 kp. Choras po vad............ d. Volikovski

<14 Laivių Orkestrą .......................  Intermezzo Russe, Th. Franke
15 Vokiečių Socialistų Vyrų Choras ................................................
16 Šokiai iki vidurnakčio, griež Latvių puiki Orkestrą

Šilas koncertas bus vienas iš puikiausių; kokį Chicagos publi
ka yra girdėjus.

. *
Kiekvieno darbininko ir darbininkės yra priedermė atsilankyti 

į ši, koncertą ir paremti finansiškai, darbininkišką laikraštį "Žari
ją”, kuris tarnauja darbininkų kiršai.

įžanga 50 ir 75 centai ypatai
Kviečia KOMITETAS

Rengiamas LSS. VIII Rajono
Pusė pelno nuo vakaro skyriama naudai

Nedėlioję, Gegužės 11 dieną, 1919

PULASKlO SVETAINĖJE
1715 South Ashland Avenue,

Svetainė alsid.kys 5 valandą programas prasidės 6

3 DIDELI PERSTATYMAI
< Dalyvaujant geriausienu 
rusų aktoriams iš Ne\v Yor- 
ko, Chicagos ir Detroit.

—- Statome —

“DVASIOS”
Viena geriausių * Henry 

Ibseno dramų »
Subatos vak. Gegužės 10, ’19 

8:30 vai. vakare
CENTRAL MUSIC HALL 

Teatre

Truc translation ftled \vilh Ibc post- 
master at Chicago, UI., May 10, 1919 
as requircd by thc act of OctNJ, 1917

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

(žinios International Labor 
News Service)

SUV. VALSTIJOS. ‘ f v
Walsh sako Amerika esanti 

ant ugniakalnio.

Chicago. Aštriame slraips-

RAMAS:

“Žarijos”.

m

vai. vakare.

1

4
5

7

Latvių Mišrus ('.boras .... 
Kalba d. A. Stoklickis ... 
Latviu Orkestrą ................
Kalba d. .1. V. Stilsod.......
Lietuvių Socialistų Choras

....:......... Internacionalas
............................... Rusiškai 
Quecn of A/itumn Overlure 

.... Lietuviškai 
ad. d. Katiliaus 
k N. Stilsonienė

Seleclion froin Optra Martha Flotow 
...............................*................ Stogis

po

Latvių Orkestrą .........
8 Solo ...........................
9 Latvių Moterų Choras
19 Deklamacija ........................................... -.......... V. čeplinskiutė
11 LMPS. 9 kuopos Choras po vad..............................  d. Grigienės
12 Laivių Orkestrą .......................Jolly Feliows \Valtz R. Vollstcdl

mei ją išlikus. Jei ir buvo ku
ris jų šaukiamas tieson, tai la
bai retai, o kur nuteisimai įvy
ko, tai pabaudos buvo juokin
gai mažos, sulyginant jas su to
nus, kurios buvo dedamos ant 
žmonių kaltinamų peržengimu 
šnipystės aklo žodžiu ar raštu 
ir kitų karės įstatymų. '

Pasibaigus karei ir dar nespė
jus kanuolių balsui nutilti, dau
gelis šjtų pačių išnaudotojų, su
sidėję į krūvą ar kas sau prade-

Aš nežinau, ko darbininkai 
ilgainiui pareikalaus, bet aš ži
nau, kad jie reikalauja ir jie tu
rės turėti bent šituos pamatinius 
daiktus.

Tie, kurie albl-tos teisingu
mui ant kelio, turės atsakyti už 
tai, kas galės atsitikti, jei šitos

si

(Arti Wabash Avė.)

“Ant Dugno”
Drama 1 aktuose Maxim’o

Paned. vak., 12 Gegužes, 19 
8:30 vai. vakare

EMPIRE TEATRE
Madison St., arti Halsted St.

“Patamsio Galybe”
Dram^dMiktuose Gr^fo

Leono Tolstojaus.
' Utarninko vakare, 
Gegužės 13-tą dieną, 1919,- 

8:30 vai. vakare
EMPIRE TEATRE

Madison St., arti Halsted St. 
Įžanga $1.00, 75(‘, 50c ir 35c

organe “News Majority” Frank 
P. Walsli, iki nesenai buvusis 
Karės Darbo Tarybos pirminin
kas drauge<su Williamu Hovar
du Taftų, paduoda savo pažval- 
gas į pramoninį klausimą. Išt
raukos iš (o strai|)snio yra to
kios:

Ar Amerika sėdi ant pramo
ninio ugniakalnio? Man taip 
rodosi. Nieko' negali pasakyti! 
kas čia, ar ten gali atsitikti, bet

žiai” laikos laiko darbininkų iš
naudotojai virto visos šalies iš
naudotojais, didžiausiai nelai-

CLRI'RIZAS. SURPRIZAS.
šalaputris vėla scenoje, su Originališka šalaputriene

Gegužinis Vakaras
Su t /liai’Hmu Jezi.no

, S. L. A. 208 Moterų kuopos
Subatojc?, Gegužės (May) 17-tą dieną, 1919
' M. MELDAŽIO 'sVEI’AINFJE. 2212 W. 23-r<l Place

Pradži'i 8:15 valandą vakare
i Bus lošia komedija

“ŠALAPUTRIS”
šoks Solo, i/' dainuos. Vi.nu žodžiu, bus interesingas programas, 

Putam šokiai iki vėlai.

-...................... . --—:-r^-T=-rrrrs7T.-.f-—--------------Trr-r?.->r t-—Y- —

MADTSON PRIE HALSTEP HTREET
BURLESQUE ™
i r I Kaftdieft du syk 2:15—8:11

Kaino* 25c. Iki 75e.
Molerj.s ir merginos guli lankytis kasdieną.

Naujieniečiai Tėmykite
Naujieną Piknikas

atsibus

Birželio=June Mą dieną, 1919
CHERNAUSKO DARŽE --Lyons, III.

Piknike rdalyvaus visi Chicagos pirmeiviški cho
rai ir kalbės gabiausi kalbėtojai. Turėsite proga ge
rai ir gražiai pasiliųksmihti.

Kviečia visus KOMITETAS.

Pasarga:_  Važiuokite iš viky (lahij miesto iki 22-tros gatvės;
22-ros kAt’Ais iki 48 Avė. Iš ten Lyons karais 

iki daržui.
AutomobiliaisP-’’'’ Kelias važiuoti 22ra iki Oak l’ark 

Blvd. Pasisukite 1 žiemius, važiuokite Iki 
12-tai; 12-la iki Forest Park; sukitės po kairiai j pietus iki Lyons.

rėš laiku išaugusių algų” suma
žinimo. Prie šilo jie. pridėjo 
nuožmų pasipriešinimą palaiky
mui ir plėtimui aštuonių valan-

ir neteisėtas pasipriešinimas lai
svai organizavimosi teisei ir ci
niškas nepaisir.hnas kiekviena 
darbininko teise prie darbo.

lycnžginčijama liesa yra tas, 
niekur Suvienytose Valsli-k a1

joR< alga nespė.jii pakilti sulig 
^mfftgyvcnimo lėšų augščiu. Pa-

Norvegijos darbininkų padė
jimas.

Christiania, kovo 21 d. — Nor 
vegijos stortingui (parlamen
tui) yra paduotas sumanymas 
įbesti 18 valandų savaitę visose 
Norvegijos pramonėse. Vald
žios partija sumanymą priėmė 
ir jo tižgyrimas yra užtikrintas.

Kontraktai apie 100,000 dar
bininkų Norvegyjoje .baigiasi 
pavasario mėnesiuose. Prane
šimas jau paduota. Darbininkai 
laukia nemažo padidėjimo algų 
ir ilgesnių, vasaros atostogų 
Astuonių valandų darbo diena

z 1 11 1 <
DIDELIS IŠKILMINGAS PAVASARINIS

PIKNIKAS
Lietuviškos Teatrališkos Draugystės RŪTOS No. 1.

NEDĖLIOJĘ GEGUŽIO (MAY) 11 d., 1919 m.
M. G. CHERNAUSKO DARŽE

Lyons, Illinois
Pradžia 9 vai. iš ryto. • Inžanga 25 centai.

Šitas Piknikas bus gražus ir linksmas. Turėsime 
visokių gėrimų, cigarų jr užkandžių. Kviečiam visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilankyti į musų parengtą 
pikniką, nes grieš puiki muzika ir bus linksma laikas 
praleisti tyrame pavasario ore. ,

1 Kviečia KOMITETAS.
> - - —-7 ■—-

DIDELIS

BaliuSg
lenki n-jwse vis yru verčiamas 

liXalga, paliekančia jį žemiau 
svi'lkalps ir vidutinės ištaigos 
laipsniu ir net geriausiai apmo
kamas išlavintas darbininkas, 
dedantis visą savo pastangą ir 
vieką dirbtuvėje ir savo uniji
nėje organizacijoje yra dėl ka
rės priverstas tenkintis pralai
mėjimais.

Visi teisus įmones sutinka,

dideliu plotu susirėmimas yra 
neišvengiamas ir susilaikymas 
gal parsieis daryli trečiųjų leis-

ninkas turi nuosavybes teisę 
prie darbo ir kad darbdaviai tu-

stijos ar šalies įstatymai.
Visi išmintingi žmonės žino,'

kiniui, bet taipgi trukdo proti

nį besivystymą ir atima valsti
jai pagelbą milijonų vyrų ijk 
moterų, kurie turėtų turėti lay-, 
ką savo visuomenės ir politikos 
priedermėms atlikti, kad kūnas 
ir siela reikalauja laiko atosto
gų! ir apgalvojimui, kurie ne
turėtų būti užginami nei vienoj 
visuomenės formoj, turinčioj 
teisę gyvuoti.

keli metai -atgal, šilo trečiųjų 
teismo darbininkai nori išveng
ti.

Norvegijos Visuotinoji Ama- 
linių Unijų Federacija nesenai 
padidėjo nuo prisidėjirtio prie 
jos Gblžkelių Darbininkų Uni
jos ir krasininkų unijos. Visos 
šitos unijos ikišiolai laikėsi iš
joto nuo socialistinės federaci
jos ir buvo greičiau atžagarri- 
vėmis, bet pasisukimas įvyko ir į 
dabar jos yra skaitomos tarp) 
pirmeiviu usių.
'Ta.co*nos mokytojai reikalai!ja 

didesnių algų.
Tacoma. — Tacomos moky

klų mokvlojai tvirlindami,

—. Surengtas — 
Susivienijinjo Trijų Draugijų: Dr-stės Šv. Roko, 

Dr-stės Lietuvos Darbininkų ir Dr-stės 
Aušros Vartų Moterų ir Merginų, 

— atsibus —
Ncdėlioj, 11 dieną Gegužės (May), 1919 metuose, 

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,
2242-44 W. 23-rd Place

Pradžia 6:00 vai. vak. Įžanga 25c. ir (War Tax)

TIK KĄ IŠĖJO iš SPAUDOS

Naujoj Stasio Šimkaus Dainos

1) Sunku man gyventi (augštam balsui) ................................... 60c.
2) Miegok, mano kūdikėli (žemesniam balsui) ............................. 60c
3) Ne dėl tavęs aš, mergele (vidutiniam balsui) ..........................50c. ;
4) Era mano brangi (Bass) ......... .■..........................  50c.

I 5) a) Vai putė, pute b) Vai varge, varge c) Pamylėjau vakar 
į (vidutiniam balsui) ..............................  75c.

Vsisos nepersunktos skambinti ir dainuoti.

kad nors jiems pakele algas nuo , 
1917 m. $6.77 menesiui, bet jų 
pragyvenimo lėšos pakilę $ 1 (1.98, jį

Bcikulaukilc: St. ŠIMKUS. 3240 So. Morbgun St.. III.
Ten pat kreipkitčs norintis išmokti dainų hrba pianu skambinti.

Daininkai, norintis prilaikyti kokią nors dainą sulyg savo 
balso, ty. pakelti ją aukštyn, arba nuleisti žemyn taipogi tenaj 
kreipkitės.

v.. • y-.~- r-nm,—Jasai —r.   : ■:r,: -.■j-.J

Tėmykit Lietuviai ir 
Lietuvaites!

Dr-stė Broliškos Pažinties 
Bengia —

Puikų Pavasarinij

BALIU
Nedėlioję, Gegužio 11, 1919,

Pradžia 5 vai. vakare
J. J. ELLIAS SVETAINĖ),
'Prie 46-los ir So. Wood gal.

Puiki Muzykč
Komitetas deda visas

pastangas, idant Balius atsibultų 
kuopuikiausiai, o visi svečiai 
atsilankė butų užganėdinti ir 
prie puikios muziLos Įias'links. 
minti.

kad $10 mėnesiui butų pakelta 
visiems skyrių mokytojams pra 
dedant nuo rugsėjo 1 d.,. 1918 
metų.

Vidutine Tacomos mokyklų 
mokytojų alga išneša $84.10 
per 12 mėnesių nVctr. )Se. Skai
tlinės apturėtos iš 265 atsakymų 
į paklausimus išsiuntinėtus mo
kytojams, parodo, kad jų vidu
tinė mėnesinės sąskaita už valgį 
ir butą išneša $11.30; drabužių 
sąskaita $15.30; Laisvės BondO 
ir Karės 'ijimpomujų Ženklelių 
sąskaita, $10.72; netikėtų išlai
dų, $1.35;^ 
$1.75; kelionė
dos $2.42; ir ItK^

Daugelis mokytojų buvo pri-

pasilinksminimo, 
1 $3.99; updrau-

savo

Kviečia

sudurus galus su galais. Iš įu 
29 miošiničių užlaiko šeimynas, 
43 n uos. išdalies paremia pri- 
klausylinus iv lik 37 jiuoš. ką 
yra liuosi nuo naminių pneder-

Dr-stė Bruk Paž/mią^

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
SS! AMERIKOJE

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

1836 ME LAIS

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

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

kus ir kulturiškus reikalus.
i /

yMONIŲ fipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

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

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

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražy $200.00 vertis 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

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

phonografy, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$65(T player piano, 
garantuotą 10 mėty 
ir vartotą tik 8 savai- 

parduosiine už $325. 
JEI GYVENATE L’žMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PR[SIUNČIAME Už DYKA.
WESTERN TURNITVRE STORAGE 
2810 W. Harrison St Chicago, IR. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

tos, kurj mes

Naujos Duinos
Su Gaidomis

Matydamas reikalingumą lie
tuviškų dainų su gabiomis, pa
mpinau daug naujų dainų dėl 
vyrų ir maišytų chorų, bei 
kvartetų, sixtetų, oktetų ir so
lo. Dainos imtos geriausių lie
tuvių poetų. Turiu prirengęs 
sampelių dėl pasirinkimo. Nore 
darni gauti platesnių žinių ir 
sampelių kreipki)ės pas auto
rių šiuo adresu:

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

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

314?7 S. Halstcd St., Chicago 
Tel. Drover 8674

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III. 
Tol. Cicero 2316

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

SAPN1N1NKA 
kurs “išguldo Visorius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina su apdarais $1.00, 

be apdarų 75c.

III.

D R. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 27 matai 
Gyvenimas ir Ofisą*

1U9 8. Morgan SL, karti 81 M. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
x Moteriškų ir Vyriškų 

L»ipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS:' 

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

dėlioinis nuo 9—2 popiet 
Teleplbone Varia M7

Jezi.no


Subata, Gegužės 10 d., 1919

Lietuvių Rakandu Krautuve
(THE PEOPLES FURNITURE CO.)

1930 — 1932 South Halsted St., Chicago.
Specialė kaina šį mėnesį. Kurie reikalaujate rakandų 

Ateikite pa-

(KORESPONDENCIJOS j
K    —— *■ ■ . .ii w..„. - i ... Į—V IĮ' ", l«——

ROCHESTER. N. Y.

žiūrėti

^Stalas su stalčiais. Ąžuo
lo ir juodojo medžio.

$13.00 ir Augščiau
Siuvama mašina. Kiekvie
na moterė arba mergina 

privalo ją turėti. Nuo 
$20 iki $75

Iš lietuviu judėjimo.

■WS

WAUKEGAN, ILI

Iš musŲ veikimo.

15h oz. nctwt

Gegužės 3 dieną LMPS. 47-,ji 
kuopa ir Soc. Party Lietuvių 
skyrius bendromis spėkomis su
rengė prakalbas tikslu paminėti 
tarptautinę darbininkų šventę. 
Pirmą Gegužes. Kalbėjo J. Uk- 
tviris ir Kukulis, abudu iš Chi-1 

. ■ T. • , . V Iįvairių pamarginimų — damų: cagos. Pastarasis gerokai užva
duotų, kvartetų ir monologas žiavo tiems, kur į susirinkimą 
“Pa ryžaus madinyčios,” kurį atsilankė tikslu “pasaugoti, ką 

'atliko dgė E. II. Žilinskiutė. Bu- čia bus kalbama...” Mat, buvo 
vo daug juokų. Į visas būrys ir viešųjų ir slaptų-

Aplnmai, vakaro, programas,jų tvarkos dabotoju. Jie, sa- 
buvo turtingas ir publika skirs-'koma, turėję lietuvių vertėjų 

i tesi patenkinta. Begis, progre-’dargi — iš Chicagos! Bet nieko 
raudona nepamatę, jie ir vėl 
išsinėšino. I

Balandžio 27 dieną LMPS. 26 
kuopa surengė pramogų vaka
rą. Scenoje statė keturių at|i- 

! dengimų dramą, “Paskutinė 
Banga.” Kad lošėjai buvo rink
tiniai, lai veikalas atvaidinta 
1‘bai puikiai. Taipjau buvo

" $M 0 N.
OFriClTctK* 

_ DiSTi»i»i/roaz

Kuomet Jus Perkate Salmon

Vežimėliai. Vėliausios ma
dos ir įvairių spalvų. Nuo

$5.00 ir augščiau

Ix)va, matracas ir spring- 
sai

$20 00

los darbininkų nedirbo, šventė gijele “Ateities Žiedas,” kurią 
savo šventę, l ik vieni kriau- globoja LSS. ir LMPS. kuopos, 
Čiai, priklausantis amalgamai,-J surengė šaunų pramogų vaba
lų unijai, sudarė šešių tukstin- rėli 
č»ų armiją: visi jie Švente

Seklyčios setas. 3 šmmųS»eklydins jetas. Skūra C) O
apmuštas, Juodo arba geltono ąžuolo medžio 

Vaikučiai vaidino kome- 
diją “Mulkių Apaštalas”. Nors 

Kliaučių unija surengė dernon- pirmu kariu jaunieji aktoriai 
straciją. Apie pirmą vaahulą1 pasirodė, scenoj, bet lošimas 
prie unijos ofiso susirinko apie pavyko ytin gerai. Ypač gerai 

j tris tūkstančiai žmonių ir iščia lošė p-lė Mikalažčiutė, Bačkų- 
patraukė miesto skveru, nešda lio rolėj. Buto, dg. Uktveris sa-

8 0 Į

|im iam tikras ‘\snH.as” (drobu vo monologu Nedrąsus pn-
! h s su užrašini reikalavimu , krėtė ytin apsčiai juokų. Po I I
ll vai indų darbo savaitei, pa- programai tęsėsi balius iki vė-

L’uosavimo politinių kalinių
, lt. Demonstracijoj
raudonos vėliavos, todėl

’ kos dalMitojai neturėjo progos ta nutarta surengti

los nakties.
Tą pačią diena Sc. Skyrius

V. Makaveckas, prez., 
J. Pabarška, kasierius 

Tel. Canal 6982

V. Pikturna, sekret.,

< Lietuviu Rakandu Krautuve
(THE PEOPLE’S FURNITURE CO.)

Rakandai, Karpetai ir Pečiai už pinigus arba ant leng
vų išmokėjimų.
Jus sutaupysite pinigus jeigu pirksite sau tavoms pas 
mus. Ateikite jus patįs ir persitikrinkite.
1930 _ 1932 South Halsted Street, Chicatgo, III.

:The PeoPLES .
IPISPENSAIIY

yra aptieka, kuri yra įsteigta su-teikimui sergantiems s Žmonėms 
geresnio, daugiau užtikimo ir pas- kučiausios dienos medikalio pa
tarnavimo.

Musų vaistai ir chemikalai yra tyriausi ir musų receptai sutai
somi vien tik registruotų aptiekorių.

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu jus sergate kokia chroniška, nervų arba sudėtine liga, 

kuri reikalauja patarnavimo specialisto t

PAMATYKITE MUS TUOJAUS! .
Musų gydytojų štabas yra specialistai ir turėjo didelį prity

rimą per daug metų m-edikalės praktikos. Jie vartoja vėliausias 
ir pačias moksliškiausias metodas gydimui chroniškų ir nervų 
ligų-

Jie daro visą phyzišką ir laboratorijos egzaminavimą visokių 
atsitikimų. /

Jie buvo labai pasekmingi gydyme daugelio sunkių ligų. Atei-
Atidėliojimai yra pavojingi. 

OFISO VALANDOS: 10 rytą iki 12 vai. dieną. 4 iki 8 vai. vak. NE-

Ateikite ir pasikalbė
kite su jais ypatiškai. 

jums taip ir pasakys. 
’ Arti Ashland Avė.

Mes turime pilną skyrių patentuotų vaistų ir naminių gyduolių.
Musų smulkmeniški da:ktui, toiletiniai daiktai, kvepylai yra 

geriausi.

n 
nosiniu lė

tviir- ' laikė savo susirinkimą. Tarp ki- 
i dideles iš-

sukeTli betvarkę. Demonstran- kilmes paminėjimui dešitmeti- 
tai perėję paskirtomis gatvėmis

Į vėliau susirinko į Convention 
Hallę, kur prasidėjo prakalbos.

I Kalbėjo keliom kalbom. Taip
jau 'buvo priimta protesto rezo-į 
liucija, reikalaujanti pahuosuot 
politinius prasižengėlius. Susi
rinkusiųjų ūpas buvo labai pa
kilęs. Priimant rezoliuciją

’ daugelis šaukė “teatsidaro ka
lėjimų durįs draugams Deb- 
sui, O'IIarei, Sllokes ir kitiems!” 
Belo, visi unijos kalliėtojai ra
gino darbininkus dalyvauti so
cialistų rengiamoj demonstra
cijoj, kurią tą pačią dieną (vii- * 

( kare) rengė visi vietos Soc. Par
ty brenčiai. Publika entuzias-; 

’ tiškai pritarė kalbėtojų žo
džiams.

I _ v v. . ir 18 dieną.Vakare, puse po sesių, prie . . T ™ ,' _ rnr T , latai visų LSS kuopiy valdy-hetuvių svetines, 575 Joseph , .7 .. . .bos suminėtose vietose tegul pa
sirūpina gerai išgarsinti rengia
mąsias d. Dantai prakalbas. Vi
sais maršruto reikalais kreipki
tės į Keturiolikto Rajono sekre
torių

nių skyriaus gyvavimo sukak- 
1 uvių. Geriausio pasisekimo, 
draugai! —I. M.

Rutinai Reikalaukite

TRAOE MARK/

Veribest Salmon (Sockeye arba Chinoock) yra išrinkta iš salmon pa
gautų iš geriausio Pacifico salmon-gaudymo vandenyno. Jos yra su
dedamus netrukus į blekines, kurios gatavai randasi pakraštyje ir 
naujausios mados mašinos prirengia jas visokiem pareikalavimams, 
kuomet patviirtina pačios moksliškiausios metodos.

Tokiu budu, Veribest Sockeye 
arba Chipock Salmon jus esate 
užtikrinti skaniu maišiu augš- 
tos maistingos vertės, Mėginki
te jį užvaduodami mėsą. Jis ga
li būt sutaisomas daugeliu gerų 
budu. v
Jūsų viralinė turi parodyti ište- 

• kliu. Veribest Sockeye arba Chi

noock Salmon ant savo lentynų. 
'Ie tiktai galima įvairiuoti jūsų 
valgi, bet ji visuomet yra užtik
rinimu užganėdinančiu pavilgu 
nelauktam svečiui.
Užsisakykite Veribest Sockeye 
arba Chinoock Salmon—tuo var

du — nuo savo krautuvninko 
šiandien.

ARMOUR* pCOMPANY

kitę ir pasimatykiie su jais tuojaus. 
i 
DELIOMIS nuo 10 iki 2 vai. diena. 
PATARIMAS VISAI DYKAI 
Jei jie jums negalės pagelbėti, ji< 
1616 VV. 47th St.,

Lietuviu Tautiškos Kapines
Priklauso ne vienai kokiai sektai, bet jos yra visų Chicagos ir 
apielinkių lietuvių, ir jomis gali naudoties reikalui esant visi lie
tuviai be skirtumo tikėjimiškų ar kokių kitų pažvalgų norėdami 
laidoti savo mirusius artimus ar pažjstamus; patarnavimas yra su
teikiamas visiems lygiai. X

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

Reikalui esant galima kreipties i užveizdą kapinėse ypatiškai ar
ba telefonu: Willow Springs 20 R. Ar Chicagoje 3301 So. Halsted 
St. Phone Boulevard 6775.

Bridgeporl Pa nting & Hardware Company
(Not inc.).

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

Malevos, aliejai, lakeriai, šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, stik. 
las, geležiniai tavorai ir tt.

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
314‘J So. Halsted Streei, Telephone Yards 7282

CHICAGO

Chicago tU

■M »!»•«• 
kai «•

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

Naudinga knygelė ypatingai norintiems fu- 
sipažinli su įvairiomis legališkor.iis teisė
mis. 141 pusi

LSS. XIV RAJONO 
REIKALAIS.

Ketuiroliktasai ^Rajonas nata

J. K. Daniai. Prakalbos rengia
ma sekamose vietose ir dienose:

< Cedar Rapids, la. gegužės 10 
ir 11 dd.

I Dės Moines, la. — gegužės 13 
dieną.

So. Omaha, Nebr. — gegužės 
' 15 dieną.

1 sušaukė didelį būrį lietuvių dar
bininkų, tarp kurių dalyvavo ir 
draugai Ukrainai bei keliatas 
lenkų. Iš čia visi patraukė lie
tuviais apgyventomis gatvėmis 
linkui Labor Lyseum’o. Čia bu-

1 vo susirinkę visų tautų socia
listai. Čia pasirodė ir Ameriko
niškoji vėliava, prieš kurios ne
šimą tęčiaus priešinosi visų liau
tų socialistai. Girdi, jei ne-( 
leidžia nešt musų raudonos vė- 

’ liavos, tai nercik jokios — už- 
į teks “sainų.” Demonstracija 
pavyko kuogeriausia. Joj daly-

, vavo apie septynti tūkstančiai 
žmonių. Demonstrantai perė-

' ię svarbesnėmis gatvėmis nuėjiu 
į Convenlliion Hallę, kur laikyta 
prakalbos. Kalbėjo anglų, italų, 
žydi;, vengrų, ukrainų ir lietu
vių kalbėtojai. Lietuviškai kalbė 
jo dg. M. J. Masys, LSS, 7-tos 
kuopos organizatorius. Beje, 
angliškai kalbėjo dg. John Kera- 
cher, iš Detroito.

i
Gegužės 4 dieną LSS. 7-ta ir, 

LMPS. 26-ta kuopos surengė ge
gužinį vakarą. Lošta vieno veik
smo drama “Pirmoji Gegužės.” 1363 N. Ashland Avė Chicago, UI

sekamu adresu:
J. A. Markūnas,

211 S. Linu Avė., 
Sioux City. Ja.

Gerkite ir
Gyvenkite!

BURDOS ARBATA išvalymui pa
prastai veikia ant organizmo virški
nimo ir valo kraują. Tai yra pasek
mingas, Švelnu.^ ir malonus valymo 
būdas. Greitai prašalina visus už
kietėjimo atsilikimus, apsunkinimas 

. kepenų, dispepsija, rūgštis viduriuo
se, triukšme ir galvos sukimąsi ir 
plotinus nuo veido.

BURDOS Arbata yra labai bran
gintinu vaistu, gydymui peršalimui, 
kosuliui, karščio arba vidurių kata
ro.

Kaina 25c už vieną pakelį. Galima 
gauti visose aptiekose arba tiesiai 
per krasą iš

Burda Drug Co.
jau buvo dainų ir kitokių pa-j 

' marginimų. Pav. 7-dios kuopos 
choras padainavo net septynias 
daineles ir tt. Tarp kita buvo ir 
prakalbų: kalbėjo dd. J. Webet 
(angliškai) ir M. Duseika. Kuo
pei! įstojo kelintas naujų narių.

— Darbininkas, j

Dr. M T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojai ir Chlrnrrw
1757 W. 47 St Chlcaro f 11 

Ofiso Tel. Boulevard 1M 
Re« Tel Seelev 420

i EXPERTAS
Kreivos Akys 
Atitaisomos 

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

Ateikite ir ypatiškai persitikrinki-' 
te baigusį mokslą ir registruotą gy-Į 

uhfitojo Chicago, specialiai studijavo-' 
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 .... 
Catarrhal 
Užtinusi ..

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

Valandos: 9—7. Nedėliomis 10—12

.... AKYS 

.... AKYS 
.... AKYS 
.... AKYS 
... AUSYS 
. ..AUSYS 
... AUSYS 
.1. AUSYS.
... NOSIS 
... NOSIS 
;.. NOSIS' 
... NOSIS 
. GERKLE 
. GERKLE 
. GERKLE 
. GERKLĖ

EXTRA
Pirmutinė Lietuviška Gydyk

la Chicagoje
Naujausios sistemos

Gydoma visokios ligos:
Galvos, Akių, Ausų, Reumatiz
mo, Paralyžiaus, Nerviškumo.

EGZAMINAV1 MAS DYKAI 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 9 iki 4 
po pietų.

DR. YUSZKIEWICZ 
1407 Milwaukee Avė., Chicago

Phone Humboldt 457

■

✓

Aš ADOMAS A. KARAIAUSKAS, SEKANČIAI hašau.
A4 Inhai sirgau per 3 metus, nu^lnlmėjęs pdvelis buvo. Dispep 

%ij», nevirinimut pilvelio, nuslobnėjimas Kraujo, inkstų. Nervu ii 
jbelnas ųjėku nustojimas viso kurio, ir buvau nustojęs vilties, kati 
begyvensiu visur jieškojau stu? pagelbės, nesigailėjau visdje Anie 
rįknj u už cubežių hel niekur oeg»<vnu savo sveikatai.pagelbo*.

Bet kuriu pareikalavau Salutara* vaistų, Bitteria. Kraujo valyto | 
jo, Nęrvatomi. h.kstu ii Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui . 
minėtos jpduolė< pradėjo mano pilvai atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas iSsivi.te Nei vai en>e stipriai dirbt Inkstai utsigayp. Heu 
mutizmas pranoko diegliai nebebad/ no krutinę Vidii^L 
tšnyko po užmušimui visų ligų Bėgiu 3 mėnesių išgrrdav 
vatlė po butelį Saliitaras, Kittei ia u po 3 rnėn. savo pavirsk pa 
mičimi tokj skirtumą kaip lurp dienos ii nakties Dabar jaučiuo* 

‘magiai ir esu Unksmes ir 10110 s\l:ių dėkimjii Sdiitaras rnvlistų ge 
adrjiatei ir Idimu visiem savo draugam ir pažįstamiem st tokiais 
rsinainiMis omarui mioširdtgi kreipties pre Salutaras:

S A 11 T A R A b
• HFMICAL (NSTTTl/TION I Ralt.er m Pr d 

1707 Ho. Haleted St. TeJrphone Cana) 6417

TEISIŲ 
Vadovas ir Patarėjas

ĘAINA 50 CENTŲ 
Su prisiuntiniu

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

IR KITOS LYRIKOS EILfiS
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė) 

>'•4 ■

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 
n .elis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.

Knygelė 106 puslapių, au gražiais popieri
niais* viršeliais. Kaina 50c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., -:- Chicago, III.

-
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Apžvalga
DRAUGAS” APIE SEIMĄ

Revu Rėvai
savo

Rokunda sumenes

Kareiviai nori taikos

nors

3303 S Morgan

nesvar

1.85
1.45

i Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redukcija naatsakoĄ

9—12 ryto 
2—9 vakaro 

St, Chicago, UI

Miesto Ofisas: 

12? N. Burbom lt. 
1111-13 Unity BMf.

’Ic.. Central 4411

mes turi- 
mirusių

Daugiau frakcijų, daugiau 
šiltų vielų lyderiams, o jų sekė
jams nauda iš to tokia, kad savo 
lyderius šiltai užlaiko.

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

VALANDOS

Tautininkai spi 
riasi seimo.

Gegužinė šventė visliek buvo 
raudona 
velukų, lai nuo raudonų kakla
raiščių, raudonais puošiu mote
rų skrybėlių ir — darbininkų

Šių metų Gegužės Pirmoji 
parodė, kas yra tikrieji terori
stai.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salk 8L 
Telephone Central 6391 

Vakarais
„11 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990

NAUJIENOS, CfilCSgO

_ _______—.................

(Copyright 1919, by the Tribūne Co.)
PETROGRADAS, Rak 25.

Andais, kalbėdamas apie da
bartinį dalynų padėjimų Rusi
joj, aš minėjau apie Lenino pil
na pasitikėjimų tuo, kad sovie
tų valdžia išsilaikysianti ir kad 
Kolčako spėkos apie Uralu ta
pusios sulaikytos. -

Nežiūrint dulkių 
valdininkų tvirtinimo 
besiveržimas 
sulaikytas 
atsitikti

kairėj. Ištik- 
į dešinę pusę.

Rafael Vargas

Daug buvusių caro 
oficieriu.

Patriotizmas, prigulmybė 
neprigulmybė ir kiti 

galai....

NAUJIENOS 
iMt LITHUANIAI9 DAILY NKW< 

Pablishcd Daily eacept Sunday by 
the Lithuaniau Newa Pub. Ca^ Ino.

1739 SO. HALSTED ST^ 
CHICAGO, ILLINOIS

Badas gali pagimdyti 
maištų.

Gelžkelitv darbininkai 
nerimauja.

De’oi leidimo Br. Vargšo 
raštų.

AR TU NESIJAUTI 
SVEIKAS?

kad visa, kas bu 
revoliucijos lai

L'ie savo šalį my 
jų yra daug, tiki

3001
Tol. Lawndalc 660

Gyvenimas: 2111 Marsball Blv 
Tol. RockvvcH 1681.

Gandras lai kaip Prūsų vokie 
lys: turi ilgų snapų, dėvi juodi 
ir baltų dažų, o kad šiaurėj ne 

! beturi ko lest, lekia į pietus. -V2

Tuo tarpu musų klero-tauliško- 
je spaudoje buvo pilna straips
nių, kad lietuviams daug geriau 
prigulėti “po rusu’’ ir gana

APTEKA PARTOSA 
160 Sėcond Avenue

Neiv York, N. Y., Dept. L. 1

Išbadėjusios miestų .žmonių 
miniost įtūžusį .darbininkų 
moterų vedamos, gali paplukti 
Maskvos ir Petrogrado gatvė
mis šaukdamos: “Muškite ko
misarus!’’ “Šalin komunistus!’’ 
“Mes norime duonos ir taikos!’’ 

Jei tokių dalykų atsitiktų, ta
tai galėtų reikšti galų komunis-

Visa tai parodo, kad raudono
ji armija ištikrųjų nėra labai 
stipri ir užtikima organizacija, 
bet vis dėlto ji yra stipresnė už 
tuos, prieš kuriuos jai tenka ko
voti. Daikte jų palaiko tik bai
mė, kad reakcija gali dar dides
nių blogumų atnešti. Jie nn-

atsiekimui. Vien tik paskelb
tieji jų obalsiai dėl seimo rody
te rodo; kad jame ne bendras 
darbas galėtų būti veikiamas, o 
įvyktų kova 4a rp susivažiavu- 
sių delegatų, kuri prie nieko ge
ro neprivestų, jeigu ir vyktų į 
tokį seimų visų griovių lietuviai. 
Todėl iškalno žinome, kad pirm- 
meiviškoji 
ir socialistai atskirai jokiu bu 
du nedalyvaus šitame seime.

Keletas savaičių atgal Mask
voj buvo neramumų darbinin
kų, dirbančių gelžkelių taisymo 
dirbtuvėse. Dėlto buvo baimės, 
kad nekiltų didelis gehžkeliečių 
streikas, kurs galėtų būt pavo
jingas valdžiai. Petrograde gi 
prieš pat Velykas buvo uždary
ta visi audimo fabrikai, o lai dėl 
stokos kuro ir žalios medžiagos. 
Daugelis tų darbininkų, buvo pa
siųsta armijom

patriotas ir ne ideologas, sociali
stas — materialistas. Tat rei
kia tikėties, kad jisai, rašyda
mas ta istorijų, atsižvelgė dau
giau į materialus sąlygas. Todėl 
jo rašytoji istorija ir turėtų di
delės vertės lietuvių literaluro-

Dži viz! Na ir kų aš padariau 
ką padariau... Galva svaigsta 
nervai krato visų mano anato
mijų — kaip mane gyvų mato

Bet įvyko dar vienas stebuk
las ir kaizerį “bedieviai’’ nupūtė 
nuo sosto... Vaje, tu mano! Da
bar tai jau galas... Dabar vie
nintelis Lietuvai išsigeldėjifno 
būdas tai “Neprigulmybė’’!

Iš to galima padaryti šitoks iš
vedimas: Kuomet Lietuvoje įs
isteigs darbininkiška tvarka, ta
da musų klero-lautiškieji “pat
riotai“ ims rėkli, kad jau rei
kia priklausyti Tuomet gal jie 
šauksis Anglijos, Amerikos ar 
Japonijos, kad tos gelbėtų Lie
tuvą nuo darbininkų

Ak, tie “socialistai 
turi nė kiek “tėvynes meilės’’..

— Rafael Vargas

Truc translation filtd with the post- 
inaster at Chicago, UI., May 1(1, 191!) 
rs re(|uirc(l by the act of Oct. (>, 1917

Sovietų Rusija ir Kolčakas
Specialė Frazier Hunt koresp.

ratyviąis ryšiais su kita artima, 
prielankia ir koinereijinių tik
slų neturinčia šalim. Neprigul- 
mybės gavimas nereiškia da lai
svės ir gerovės gavimų namie. 
Pirma darbininkai būdavo siu
nčiami dėt galvas už carus, kai
zerius ir šaliai garbę. Jie nešė 
namie skurdų, bite tik po savo 
caru, kaizeriu ir “garbe“ pasi
likus, o išnaudotojų klesa sėmė 
iš to naudų, l'ie laikai dabar bai
giasi. Darbininkai jieško lais
vės, gerovės ir ima valdyti šalis 
patįs. Jiems
bus, kuomet šalįs susikeičia, ku
riose valdo darbininkų klesa. 
Tokios šalįs pagelbsti viena ki
tai, o ne kares veda viena prieš

Kadaise duvo tokia gadynė, 
kuomet Rusijos darbo žmones 
valdė caras, o Vokietijos — kai
zeris. Vienų sykį Amerikos lie-

Kai-kurie musų organai lik 
skiedžia ir skleidžia ant Nau
jienų, o Naujienos eina sau sa
vo tiesiu keliu ir (lomos į juos

veninių buvo pasiaukojęs darbi
ninkų labui; o pagalios net ir 
savo gyvastį paaukojo. Daug jo 
raštų, yra neišleistų, ypač Vilū
nas didelis ir svarbus veikalas 
būtent “Lietuvių ir Kilų Taulų- 
Istorija“. Dg. St. Michelsonas 
LDLD. literatūros komiteto na
rys, davė į nešimų, kad tų veika-

karštų ginčų. Ginčai ėjo apie 
taik kaip butų Hiųtuviams 'ge
riau, ar kad Lietuva priklausy
tų po Vokietijos valdžia, ar po 
Rusijos. SocialuMtai prirodinėjo, 
kad jau jeigu priklausyti lai ge

nės ten 
žmonėms duodama nors lais
viau protauti .ir organizuo|lis. nealsimjhk apie mano garsų re

ti apie bėgančius dalykus? Juk 
ir pati taika jau veikiausiai bus 
“užsibaigus“, kuomet tautinin
kų seimas pagamins rezoliuci
jas laikos Konferencijai. Tikri 
komediantai tie musų laulinin-

Išskiriant tikrųjų revoliuci
nių darbininkų ir komunistų a- 
gi ta tori y armijoj, taipjau sam
domųjų svetimų šalių kareivių, 
kurie pirmiau buvo kares Belai
sviai, šiaip didžiuma kareivių 
atgrisę kariauti ir nori, kad kuo- 
greičiausiai visa lai pasiliautų, 
Jie trokšta laikos. Nebenori 
mušties nė už kų, nei prieš ką. 
Didelei jų didžiumai visai neru
pi nė komunistų partija nei da
bartinė valdžia. Ypatingai jie 
nekenčia miesto civilių komisa
rų, kurie siunčiami armijon kai
po agitatoriai ir kaipo prievaiz-

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

Užsisakomoji Kainai
Chlcagoje — pačtu:

Metms.............................. •
Pusei meto..........................
Trims mėnesiams .........   <
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui ............

Chlcagoje — nėr nešiotoju i 
Viena kopija ................
Savaitei .......... ............ ..
Mėnesiui...................... .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

kad didžiuma augšlųjų viršinin
kų ir beveik visi štabo oficieriai 
tai buvusieji excaro oficieriai. 
Jie ištikrųjų niekados nepritarė 
ir dabar savo širdyj nepritaria 
komunistų valdžiai, ir jeigu lik 
kada-nors atras progos, jie be-

feratų, kftriuo aš sukritikavau 
tavo jaunikį Kautskį, dėlei ku
rio tu kadaise purkštavai, ^'u ži
nai kas tau prisakyta: ndflirtuot 
su socialpatriotais. To ir laiky
kis. — Tavo Su jukelis.“

Taip draugui). Juozuli, tu 
pasishngk išbarstyti tų žarijų 
kaonuflažų, ir musų kairioji po
zicija bus išgelbėta 
- dži viz, kad ir 
žu duotų man vie» 
apie leidos Laisvės bizni — ne 
ver agėn atidaryti savo tarlę...

(Su-jukelis glostydamas bar 
[zdelę traukiasi nuo sleičiaus. ( 
redaktorius Juozas nuol.it bam 
ba» plunksna rusinėdamas žari 
jas: “ju bet, ju bet. jn h t“...]

— Gvaizdiku*.

Provincijoj įvairiuose vals
čiuose buvo didcdlių neramumų, 
l'ie pa lįs/apskritinį, kuriais ėjo 
Kolčako kariuomenėj buvo gyvi 
židiniai kaimiečiu maištų prieš 
sovietus. Simbirsko, 
Kazaniauš gubernijose 
kruviniausių valstiečių 
įDu, kurie buvo tik 
kumščia numalšinti. Viename 
paskutiniųjų sukilimų Simbirs
ko gubernijoj įtūžę kaimiečiai 
išskerdė nelik išskerdė, bet į 
gabalus sopiausio — keturioli
ka komisarų.

Tautinikų “inteligentai” alkū
nėmis nesitrina su darbininkais. 
Tai jiems peržema. Jie mat sta 
tosi save ponais — nors čyp- 
balione minta ir batus ant yzi- 
pėimėnt perkasi.

Nugarkauliu protauja
Vienas į kairiųjų kraštą nu- 

kraštėj ilsiųjų organų paskelbia:
“Kurie kairieji nepritaria 

naujai komunistų liigai (li
gai?), tai jie yra be nugarkau

li raustytis, 
lenkų visai 
via i 
siro 
uoliais 
jo malūnais kovojantieji. Tai
kos konferencija, valstybių 
diplomatai būt stebėjęsi, iš 
kur atsirado tokie žmonės,ku
rie dalykų stovio nežinodami, 
visu rimtumu tautos vardu 
rašo rezoliucijas, protestuo
jant prieš tai, ko visai nėra.

Taigi, mano supratimu, išlei
sdami Zig. Aleksos rašius atsie
ktume du svarbiu dalyku: pa
statytume nenuoalsiam darbi
ninkų veikėjui paminklą ir įgy
tume didelės vertės veikalą.

Apie tai turėtų ir kiti draugai 
tarti savo žodį.
' — Ant. Balsys.

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

Rezidencijos telefonas West 6126

Dg. Stasys A. Dcmenlis Nau
jieną numeryje t)K-tani išreiškia 
savo nuomonę kas dėl išleidi
mo Br. Vargšo raštų. Sako: 
“Todėl LDLD. (Moji kp. pakelė 
naują klausimą apie leidimą 
hr. Vargšo raštų“.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3)23 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Tik tautininkai ir klerikalai 
gali reikalauti, “kad butų pripa
žinta Lietuvos neprigulmybė ir 
jos laikinoji valdžia su preziden
tu Antanu Smetona,“ tuo sūrio 
gūsiu amžinu klerikalų ir alga’ 
leiviu. Dabartinė taip vadina
moji Lietuvos “valdžia“ nėra jo
kia valdžia, nes ją paskyrė al- 
gakivių taryba, suorganizuota 
net kaizerio valdžiai pritariant 
ir susidedanti vien iš konserva- 
|oriur Šalin su tokia “valdžia“ 
ir tokiuo “prezidentu!“ “pasa
kys kiekvienas pirmeivis ir so
cialistas.

Je, i>ikilia ir juokai. Na, bet ki
lo išėjimo jau nėra — hc, be, 
hc... nėra. Ir tai vis dėlto, kad 
tuočės nepašiklausiau tavęs, re
daktoriau Juozuti...

šimts kipšų! Nejaugi nė vie
nas jūsų nebuvote atėję į tą sve
tainę, kad užilarius man tarlę? 
Ką dabar pasakys ta buržujų 
uodegų gazjeta—oi, oi! Turiu 
viltį, kad ji netylės.

Mano mylima draugė, Lais- 
vulė, kaimynėlė, geradčjėlėv ko
kį milžinišką skaudulį tau su
teikiau — biznio skaudulį.^. Ti
kėkite manim, aš tuomet iiĮivau 
tikras su-jukelis. O lai vis kaltas 
tas pnikeiktas aidloblislas, Gele
žė Kad jis kur prasmegtų 
<u lokiails savo klausimais. Su
maišė jis mano razumą, visiš
kai sumaišo... Pastalė mane į 
tokią pozicijų, kad “nė siudi, 
nū luti:“ turėjau pasakyti, kad 
mano draugė Laisvutč yra no 
gud leido — sekioja paskui 
Bruklino amalgami i’us.

O,ii, ar ji pakęs tą baisų sopu
lį... Ne, ne, broli, Juozai, tikėk 
manim: Laisvė yra cnatlyviau- 
s'ia leido visame Brukline, žino
ma. O, g 
naii kokia
Juozuli, Tedaklloruti, drauguli 

tik daryk. Af 
liežuvį kirsimu, i 
si tarti apie loidė 
lūs

PAUTAI ORY 
kuris suslip,’na tavo kraujų ir 
nervus. Parloglory yra tonikas 
kuris padeda subudavoti tavo 
visą kūną sugrąžina tau diutu- 
n a ir pripildo tavo gyslas gn u 
krauju.

Klerikalai turi savus išroka- 
vius, kodėl jie bent šiuo laiku 
nenori seimo. Apie lai jie kal
ba savo laikraščiuose. Bet va
karykščiam numeryj “Draugas“ 
duoda teisingų pastabų tautinin
kams, kurie subrusdo šaukt sei
mų tuoj. Jis sako:

[ seimų šaukiantieji dau
giausia atsirėmė tuo. kad rei
kia protestuoti tautos vardu 
prieš 
niaus

Kad žmogus su žmogum suei- I I
na akis į akį, jie niekados negali 
taip kalbėlis, kaip tarp keturių* 
sienų kalba plunksna pirštuose.

Kad žmogus ima eiti ir eiti į 
kairę, jie apeina 
eina jau iš dešinės puse> ir iš 
čia atakuoja, manydaimis, kad 
jis vis dar tebėra 
rųZų j*s nukairejo

Beabejonės, tai yra geras su-, 
manymas. Bet juk yra ir dau
giau veikėjų, kurie taipjau už
sitarnavo tokių paminklų. Tat 
reikėtų žiūrėti nevim į pagerbi
mą ypalos, beit ir į tai, kokie ra
štai dabartiniu laiku yra reika
lingesni. Tai viena. Antra, Br. 
Vargšo, kaipo dramaturgo, raš
tais turėtų rūpintis teatrališkos 
draugijos bei rateliai. Jos ga
lėti# surengti laųi tikslui po va
karą arija net po kelis vakarus 
ir tais pinigais išleisti jo raštus 
ir biografiją. Taigi, 
nie ir daugiau lokių 
veikėjų, kurių ir raštai yra daug 
roika Ii ilgesnį dabartinliu laiiku. 
negu Br.tVargšo. Vienas lokių 
yra Zigmas Aleksa. Juk ir jis 

t —

buvo nenuoalsus darbininkų

Liberty Bondsus 
dali Išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka ut cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison it., 
kampas st., kampas Halsted it. 
Room 232, 2ras augštas, viri Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 19 iki 1.

Nesu literatas, bet man rodos, 
lasai veikalas Iurėtų didelės ver
tės lietuvių darbininkų literatū
roje. Mano supratimių jrigu 
žmogus nori būt apsišvietęs, tai 
neužtenka pažinoti liktai savo 
tąulos isteriją. Jis turi pažino
ti ir kild tautų istoriją. O mes,- 
lietuviai, kaiptik savo kalboje 
beveilk jokius istorijos neturime. 
Netik ką apie kitas tautas netu
rimi', bet ir apie savo tautą. Tie
sa, yra net dvi lietuvių istorijos: 
viena parašyta Simaiio Daukan
to, o kita — Dr. J. šliupo. Bet 
kaip vienų, taip ir kitų galima 
pavadinti, m* lietuvių tautos is
torijomis, o liktai lietuvių karių 
istorijomis.

Man rodos, Zig. Aleksos rašy
toji istorija Ibulų kur kas geres-

Ar tai turėtų pareikšti, kad 
kairieji nugarkauliu protauja? - 
. — Zigmas

Stebėtinas sutvėųimas mote
riškė ! Apsilaisyt jai ima va
landą ir daugiau laiko, o kai ap
sitaiso — rūbui nė ko pažiūrėt: 
pusplikė.

kuris 
kaip stebėtinai 1 
pugalbėjo ir d? 
r.-L'onienduoja 1 

Bulelis šio Ii 
liidai vienas dol( 
navimo žmonijai iries 
me 6 butelius 
\ isus laiškus 
.siusti tiesiai i

Bet įvyko stebuklas. “Die
viška“ caro valdžia tapo bedie
viškai nuo sosto nuspirta; tuo
met musų klcro-tautizmas ėmė 
prašyti kaizerį vokiško kraujo 
princo Lietuvai už karalių, ir 
surišti Lietuvą 
“amžinais ryšiais

Ištikro kada pergyvename u- 
mus permainų laikus, kada net 
tikrų žinių negaliname iš Euro
pos, kada ir pačios Taikos Kon
ferencijos tarimai gali subyrėti 
nuo vykstančių Europoj revo-

UR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

West 22nd Street

tų viešpatavimui. Bet yra dali-10 L Qn ?u • D n 1 ft « i 
ginu šansų, kad taip neatsitiks, y |\ fl į J j | y j Įj D d I U u I 
Nors masių įiepasitcnkinimas 
dabar gal daug didesnis negu 
pirmiau kad buvo, bet vargiai 
begu jis išsiplėtos taip stirini, 
kad uždegus visą šalį ir persi- 
melus j armiją. Na, p jeigu taip 
neatsitiks, tai Kolčakas neturi 
tiek karinių jiegų, kad jomis 
galėtų atsibriauti tolinu kaip iki 
Volgos upės.

Lenkai gi taipjau vargiai be
gu galės pasistumti toliau kaip 
iki Vilniaus 
bai svarbus 
tas, bet bolševikams jis nėra 
perdaug svarbus.

Seimo šaukėjų rėkavimas 
apie širdies drebėjimų, kraujo 
virimų gyslose, širdies alpimų ir 
kitus galus yra niekas daugiau

Dr. A. Montvid
CHICAGO J

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshall Field Annex, 18 flioras, Suito 1827
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

kia diktatūra, 
vo los baisios 
mėta, živtų. I 
lintįs rusai, o . 
si, jog jie sugebėsią susilvarky 
Rusijoj ir su 'komunistais. 
Kolčakų jie žiuri kaipo į Įiaša 
lietį ir atkaklų diktatorių.

Iki šiol bolševikai dar nepa 
variojo geriausių savo karino 
menės pulkų prieš Kolčakų, kad tuvių spaudoje buvo įsivyravę 
jį sustabdžius. , •

Viso Kolčakas, sako, turįs a 
pie du šimtu tuksiančių karei 
viuF kuriems visų amunicijįj^pa 
rūpina talkininkai. O visa rau 
donoj i armija, išblaškyta dau 
giau kaip 4,500 mylių ilgumo’riau prie Vokietijos 
frontu ir šimtuose miestu skai- žmonėms duodama 
to apie milijonų kareivių

lenkų užgrobimų Vil- 
Jeigu seimas būt įvy

kęs pirma, negu butų atėjusi 
žinia, kad Vilniaus lenkai nė
ra paėmę, seimas būt tikrai 
rezoliucijas išnešęs, reikalau- 

iš Vilniaus lauk 
k u o m et te n 
nėra. Kuo lielu- 

bulų pasirodę? Būt pa- 
ę ne nuo kitu, kaip neži- 

Don Kišotais, su vė-

Jis sudrul-na ir paskatina 
vo nervas priduodaul joms 
kių elementą, kokios yra jei 
kalingos.

Parloglory yra tas visiems 
nomas Elixir kuris yra vartoja
mas visur yra lai nalurališkas 
gaivintojas sveikatos. Mes ap
nikome daugybes laiškų nuo 
žmonių . kuris mums praneša 

’artcglory jiems 
kodami mums 
Uitiems.
įlixiro kainuoja 

Del pattir- 
siunčia- 

už o dolerius, 
pinigys reikia 

i (G. 10)

Ašlunta-saj rajonas vainikavo 
Stasiulį garbes vainiku, o tai už 
organizavimą bolševikų sky
riaus.

Savo) {laiku Plijhidelpliijtjs 
kairieji norėjo organizuotis, bėk 
ten Stasiulis tam buvo priešin
gas.

Laikas mainosi ir žmonės 
mainosi. —Laisvės Mylėtojas

Apie steigimų “vieno bendro 
iždo. Lietuvos valstybės parė

mimui” ir kalbos bul negali, ka
dangi Lietuva kai|X) valstybė da 
negyvuoja ir jeigu ji gyvuos su 
dabartine “valdžia“ ir dabarti
niu bei panašiu “prezidentu,“ j 
jeigu jų valdys gaivalai, kurių ■ 
"SvarfliausTs tikslas yra nuslopin-j 
ti visokį revoliucinį judėjimą, 
mes ne lik negalime dėt ne cen
to į tokį išdą, o priešingi būtu
me jo gyvavimui ir darbui.

Kvietėjai šeiniau sako, kad: 
reikia “subendrinti visų Ameri
kos lietuvių veikimų linkui Lie
tuvos neprigulmybės išgavimui.’, 
Kaip jį subendrinsi, kad pas tau-; 
liniukus ir klerikalus jis ir da-‘ 
bar bendras, nes jiems svarbu • 
kaip galint toliau praplatinti 
Lietuvos rubežius, kiek galima 
labiau užsidaryti nuo svetimų 
šalių komercijos ir apsirūpinus j 
iš lauko daryt namie biznį viso-! 
kiais budais, prilaikant prie jo 
politikų ir kitką. Jiems net ir 
karės nebaisios už tuos rube
žius, nors čia kažin kiek šalies 
turto ir gyvasčių aukoti. Dar
bininkų ktesai nėra intereso ne- 
prigulmybės jieškot, jeigu ji y- 
ra negalima arba jeigu kova už 
jų perbrangiai atsieitų arba jei
gu galima visų sunkenybių iš
vengti ir da gali luom į geresnes

Kažin, kad tau 
tų, galų gale 
vęs bekovoję ir darbininkus be- 
demoraiizavę? Kaž|n, kad 
taip jie užuot niovusis tarpusa
vy) imlų .sutartinai vesti sociali
stinę propagandų liaudyje — ar 
tai nebūtų dėkingesnis ir nau
dingesnis darbas?

__

s. žinai, nors n 
never agėn pra- 
"s Laisves grie- 

Ir dabar nebučia prasižio- 
jei ne tas Gelaže, tas pelai Ki

šai aidoblislas. Mat, ir jis taip
jau viską gerai žino apie tą mu
sų leidę... Nebūčiau pasakęs, 
velniai žino kaip butų išėję: bu
tą supoizojęs nuo barzdos iki 
kulnų. Su juo baikų 
jis viską žino.. .

Juozuti, aš nekaltas, 
mane privertė. Sei, ai 
ką. Imk ir pa barstyk žarijų. Pa
daryk Ijenis socialpalriolaiiis 
kamuflažų. O kada jie ims 
šaukti, kad leido Laisvė sekioja 
paskui amalgameitus, tu sakyk 
kad ji jieško pabarstytų žari
ją... O aš pats tuoj mušiu lili- 
gramų, kad ji neprasižiotų kur 
neveikia. Žinai, kad ji musų 
kontrolėj ir turi išpildyt visus 
musų norus... štai kaip aš tili- 
gramuosiu: “Mano brangi lei
do ir kaimyne, Laisvulc, nepra
sižiok kur tau nereikia. Gali sau 
sekli paskui savo amalgameitus, 
lik nesakyk, kad aš tave įtariau 
Aisais smerlelnais griekais ir

bolševtikų 
, Kolčako 

kol-kas dar nėra 
Bet dar gali visaip 

Kolčako kariuomenė 
ii pasakyti, kad jau 

pakako kariauti ir, užmušę sa
vo oficierius, eiti namo. Gali mano, kad su Kolčakų ateitų to 
dagi atsilikti pavojingų bolševi 
kų, sukilimų pačioj Kolčako už 
imtoj srilyj 
vietų 
pradėt naujų maištų, deginti til 
tus, ardyti geležinkelius ir už 
degti naujos revoliucijos gaiš-

Tatai prisimina vaizdelis: 
Naktis. Mėnesiena. Tarpvartėse 
lupi šuneliai, žiuri į mėnulį ir 
viauksi, viauksi, o mėnulis aug- 
štai sau plaukia ir plaukia.

— Slapukas

nuol.it


Sukatai Gegužės 10 d., 1919 NAUJIENOS, Chicago, III. 5

SIŲSKITE PINIGUS Į
IETUVA

Nesiųskite Pinigų per neautorizuotus Agentus ir- 
ba ir bankelius.

MES TURIME SUV. VALST. VALMKJS leidi
mų siųsti PINIGUS I LIETUVĄ, LATVIJĄ ir LEN

KIJĄ, kur musų giminės ir pažįstami yra išsisklaidę.
NESIŲSKITE pinigų ir nepirkite laiva

korčių NEDASIŽINOJŲ APIŲ MUSŲ IŠLYGAS 
IR GARANTIJĄ. r

kiekviena
«■

* i A. Upitis.

Slogutis.
> ..... .---

šuktelia iš anapus upės.

gyva, ji kalba — 
iberthiinį metų sava 

žiemą jijė tyli. Tuo-

nžtverlasai putų, kriaušlčmis 
vandenpuolis ten už eglynėlio.

Sycamore Coffee Store
3147 Morgan Street

Atsidarys Subatoje Gegužio KFa Dieną

H. E. Poronto
Vice-Prezidcnt

John W. Gorby
Vice-President

S. L. Fabijonas
Liet. Sk. ved..

W. N. Jarnagin
Preaidentas

Frank L. Web
Kasininkas^

F. C. Hoebol
Pag. Kasininko

J. R. Rolley
Pag. Kasininko

A. Petratis
Real Estate ir
Ins. Sky. Ved.

kalba upe. Kiti girdi, bet nesu
pranta. Dvidešimts molų jisai 
kalbėjosi su upe tik jiems vie** 
niems lesu nmdama kalba. Jis 
neturi geresnio draugo^ kaip 
vandenpuolis ten, už eglynėlio.

Bet minai jau pusvasaris, 
kaip Liepis užmiršo prisiklausy
tų ką kalba upė. Subrinkusia,

uojamo tilto stovi žmogus nuo 
galvos iki kojų apsikrovęs dide
lėmis ir mažomis pintinėmis; 
'l ik galva ir kojos matosi. Lie- 
|Ms jį pažįsta — lai Ausys* ku»- 
ris jlitrbn pintines ir neša jas 
muyčsnn parduoti. Liepis po
valiai atsiflUbjn, povaliai, nusi-

Ausys, Iii ūkdamas jo, 
ant stulpo, prie kurio 
pervažų Virve. Keistai 
ant stulpo didele kru-

Ex.tjra. Specialiai
Priemium Kava 41cSvar. fSvieSu0^8 ir tori!lke16 dykai

' SPECIALIAI Pet pie-
! nas stora blėkine

SPECIALIAI Ameri
can Fiamily muilas

šmotas

SPECIALIAI Geriau
sias' smulkus cukrus

9c
svaras

Geriausias sūdytas sviesta 
svaras

Geriausias saldus sviestas

A STATE BANK 8
TURĖKITE ATMINTYJE, jog greitu laiku ir vėl 

mes galėsime Jums tarnauti su pilnu užganėdinimu 
PARDAVIME LAIVAKORČIŲ (šifkarčių), MAI
NYME PINIGŲ ir pagaminime PASPORTŲ. '

ATSILANKYKITE J ŠIĄ DUBELTAI PADI
DINTĄ, VISIŠKAI SAUGIĄ^ IR TURINČIĄ PIL
NĄ UŽSITIKfiJIMĄ ŽMONIŲ BANKĄ, KURIAME 
NE1*IR SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA LAIKO 
PINltlUS, IR GAUSITE PILNĄ IŠAIŠKINIMĄ, TEI
SINGĄ IR MANDAGŲ PATARNAVIMĄ.

Central Manufacturing District Bank
(A State Bank)

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

VISOS PARODOS DYKAI
BANKO VALANDOS: 9 rvtn iki 3 po pietų. Subutoniis 9 ryla iki 1 po 
pietų. "VAKARAIS: SEREDOMIS IR Sl'BAI’OMIS nuo 6 iki 8 vai.

iš vieno krašto į kitą; o kada 
netraukia, sėdi pervaža kampe

sinę, imasi šlapios subrinkusios 
virvės.
atisisėda
pririšta
kiurkso
va baltų pintinių. Liepis pažvel
gia į jį ir lengvai šypsosi.

—Gerą rytą! »— Aušys Šaltai

Quaker Oats
tOc

Pakelis

Gold Medai Miltai 
bačkos

$Į 75
Navy Pupelės

1Oc

į ją nūnai žiuri pcrva- 
Liepis. Žiuri ir guviai

nulė graikšli moteris.
Saulė jau išryčiuose, bet mo

teris dar miega. Pats Liepis ją 
šitaip įpratino. Tegul išsimie-

Liepis turi
jaiiną, grajikscių moterį: ta ry
tiniu ant ranku ją nešioja. Jau 
pusvasarhi, kaip jiedu apsivedė.

Apšvietos Skyrius
Vadovėlis Esperanto Kalbos, apdaryta. Kaina $1.25. 
Kišeninis žodynėlis, 231 pusi, apdaryta. Kaina 75c.

i K iii) Išmokti‘Gražiai Kasyti. Kaina 25c.

pusitykis. i pac rylmeci 
Auštlant - kaipir visuomet

nių dvaro pienininką ir po to

važu kampe, ir žiuri i mažąją

Aritmetika, parankiausia knyga išmokti rokundų. Kaina
50 centų. ,

jaunulė graikšli moteris.
■■ -Nito' pervaŽo matyt lik

Daktaras Kišeniųj e, 167 pusi, apdaryta. Kaina 7.>c
Naujos Lietuviškos Dainos,, su gaidomis. Telpa 31 dainelės.

Kaina 50 centų.

Franci jos Revoliuci ja. Kaina 10c.

apdaryta. Kaina $2.00.

■zicija arba Atpirkimas žmonių nuo šėtono. Kaina
$1.25.

c e I
Iš ko Kįlo Melai ir Skriaudos Žmonijoj. Kaina 75c.

Sveikata, apdaryta. Kaina $2.00.
Tikėjimų Istorija, apdaryta. Kaina $7.00.

Spalvuotas Lietuvos žandapis. Kaina $1.00.

J. F. BUDR1K
3313 South Halsted Street, CHICAGO, ILI

n DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

C. H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe 

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

Nedaliomis nuo 10 ryto iki t vai. po pietų.

VIENATINIS BBG1STRUOTAS RUSAS APTIEKOR1U8 ANT BR1DGEPOBTO 
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rimuose nuo 13.00 Ir au- 
KiČiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
auitičiau. Pritaikome akinius utdyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais (Vairių lisrų, kurios Ra
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. ištyrimas ufdyką, jei perAti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akla silp
sta. netęsk ilgiau, o jieAkok pagelboa 
aptiekoj, kur kiekyienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes koA- 
nam stvarantuojam akinius ir kiskvis- 
nam gerai pr i renkam.

8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AT. buvau "P- 
tiekorlus RusijojjrirA 10 metų, Amerikoj 15 metų. AA duodu patarimus DYKAI. Gailu 
padaryti bile koŠnua rusiAkus vaistus. AA rekomenduoju tik GERUS daktarus. AA wu 
draugas Amonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Nuošaliau kupso vienintele sena

priekį, skaruolas pilnas tik-ką 
užsimezgusių obuolių šakas nu- 
svėrusi iki pat žemės. Antroj 
pusėj, stačiai ant upės kranto, 
auga jieva: ištolo ji labai panė
ši į -šieno kupetą, tik truputį
storoku viduriu.

vikių. Poliau, anoj pusėj upės, 
ratu nuaugęs eglių ir pušių miš-

yt pamestas kaspinas, vinguriuo

aid rasa i upės 
tetas trapiais

pusaugiais elksniais.
Kiek

galva ir žiuri, žiuri. Kadaise 
jisai mėgdavo vilioti paukščius 
iš miško; stengdavosi pasekt

tokia mintis. Gali būt visiškai

ta,.. kas čia sužinos kaip lai

saulės spinduliai žaidžia į nia

baltoji langtiesė, nuogos baltos 
rankos atsirems į palangę ir

plaukais, prisiglaus prie lango 
stiklo, kad nusišypsojus į jį, 
Liepį. Po to pradęs smilkti lai- 
basai pirkelės kaminas ir gai
vus kavos kvapsnys dvelks lai

o I Į/O IV I 11!^ » O1I1IA11II II,

eis jo jaunoji graikšli* moteris 
plonučio kariūno aptaisu, 

basomis kojomis ir susivėlusiais

Liepis linktelia galva ir sma
giai sukvatoja. Žmogus, suj 
laukęs keturiosdešimts metų 

G amžiaus, ir dar šitokia laime!

sveikina. Pervežas prislenka 
prie liDtb ir Liepis povaliai su
ka virvę ant storo geležinio kuo 
lo. — Negalima prisišaukti... 
niurna Aušys. Jis mat žinąs 
pervažininkų kainas ir visus ki
lus patvarkymus, todėl nuoki-

Bet Liepis nėra h»ks žmogus, 
kur duotųsi nugąsdint i' kaino-

dešimties metų patynini|ns j$ 
įtikino, kad patvarkymai turi 
reikšmes tik tuomet, kad juos

J

sirod'o keliamasai, tokiuo ir
jis. Vis dėlto, Aušio užsivari-

pasmaukia savo kepurę ant pa
kaušio ir nepaisančiai pažvęl-

- Nepuprashs skubumas, a*
Aušys veikiausia atsimena 

maluninką šlajų, kurį Liepis a-

Tik man-

tą vapendamas jis užlipa ant 
pervažo, nori sčsties, bet pinti
nės jį sulaiko. Jis atsiremia į

Liepis povaliai atriša nuo kuo 
virvę ir rengiasi prie trau-

kimo. Pažvelgęs į Ausį jis dar 
kartą nusišypso.

Juokdarys... visų vežimą

Ką, brol’, padarysi! Butų 
taip, kaip nėra: turėčiau kuiną 

kulčiausi važiuotas. Ir man 
butų geriau ir tau daugiau nau
dos.

O kas man! Liepis sukva- 
loja ir stveriasi virvės.

—Kaipgi ne! Aušys guviai į-

kapeiki, o nuo važiuoto 
kios. Matai. O darbas vi

kurio

Tu su tomis pintinėmis ge
rai uždirbi. Negirtuokliautum

ži uotas.
Negirtuokliautum — ech

jaučiasi truputį įžeistu. Kiu> 
čia žmogus be gėrimo. Nugijir 
tu, kuomet dar nebuvai apsive-

Jo balse girdisi lengva irom-

ii...
Ką čia Vapeni! Liepis jį per

kerta, bet pats nebesiklauso ką 
šneka Aušys. Jo rankos mė

taipjau mechaniškai vaikšto ka
nopomis išplusentu pervažų, lik

kėlę. Ten, rodos, pririštas prie 
obels, kapstosi didelis šyvas ar
klys.... Liepis jį pažįsta — lai

Geriausi nuo ūkės kiaušiniai 
tuzinas

Tikrai švieži kiaušiniai 
tuzinas

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu- 
WSka Valstybinė Banka Amerikoje

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

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

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Rankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d* Ularninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B: BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA. Kasierius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
JONAS KROTKAS
ZIGM. BALCZIKONIS
JUSTIN MACKEW1G1I 
JULIUS C. BRENZA.

B. BRENZA,

\NTANAS BROZIS 
ANT. ENZBIG1EL 
ST. SZYMK1EWICZ 
M. S. BRENZA

JONAS

matyt.

rįs, rodos, praviros — truputu
kų galima sumatyli. Liepis su-
kanda dantis, akyse pasidaro 
žalsva. Veidas liko toks palšas,

moti: kokios mintis sukasi jo

Pervažas gurgždėdamas atsi
remia į užvažiuojamąjį tiltą. Ir

pervazlininko

lis šauksmas. Už valandėlės git’ 
disi, kaip duris su trenksmu at
sidaro ir tuoj, tarpe obels ir die-

trumpins naktiniais marški
niais, nuogomis kojomis, ran
komis jr krutini'. Valandėlę ji 
taip stovi apšviečiama ryto sau
lės spindulių stovi1 palaidais 
plaukais, paraudusiu baime de
gančiu veidu, ir prapuola. Jos

savininkas, Mejcras. Viena ran
ka jis atriša arklį nuo obels, an
tra laiko šautuvą. Bet akįs—

turbūt šypsosi...
Šia! — per

link...

duoda 
kapei

ki už tokį menkniekį... dudena 
Aušys ir, sekdamas Liepio žvil
giais, pasigrįžta į kalnelį. 
Varnių ponas... Aušys pagar
biai kužda ir pasigriebia už ke
purės rasi ji perdaug kietai 
užaukštinta....

Nuolat žiūrėdamas j Mejcrų, 
Aušys kiūtina j kalną. Liekis 
neria kilpą ant kuolo, bei nesi
seka. Batikos rodos nutirpę, 
tokios grubios. Antra vertus, 
rišt pervažą bereikalingas

Varnių dvaro savininko, *Meje- darbas. Mcjgras jau joja j pa- 
ro, arklys. Bet paties pono ne- kalnę. Kelios akymirkos ir ar-

Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

parūpinti pirklyba iš musų 
gaujos, moderniškos ir sani
tariškos pieninės. Su musų 
tirštu, riebiu

Rūgščios Smetonos 
Produktai

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

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lef oliuokite.

Lavvndale 255.

GUI) FUI) DAIRY PRODUGT 
C(X 

2721 W. 12th St Chicago.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
^nedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras Balkonas 10c 
Prie šių kainų pnskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-sa GATVĖS

j Jei ,iųs csdto notvir-
0K3 tas arba nesveikas jus

turite palis padaryti 
.sekanti išmėginimą: patčmykile, 
kiek ilgai jus galite dirbti arba 
kiek jus galite nepavargę nueiti. 
Tuokart imkite dvi penkių gramu 
pleskeles NUKNTED IKON tris 
kartus i dieną per dvi sąvaili lai
ko. Tuokart išmėginkite jusų 
stiprumą ir vėl ir patėmykite 
klek jus pasitaisėte. Daug žmo
nių padarė šį bandymą ir nusi- 

stebėjo jų padidėji- 
mu stiprumu, pa- 
kantrumu ir ener- 

gija. Nuxated 
Iron yra garanluo- 
ta suteikti užganė-S d i n i m ą
ži narni 

Pas

arba grą- 
pinigai.
visus gerus 

aptieko- 
rius.

Minyky 
Kunigy 
Darbai

Filipinų Salose

kaitymui. 64 puslapiai.
Kaina 35c,

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

kilio kanopos dundu ant užva
žiuojamojo tilto, dar kelios 
amt pervažo.

(Bus daugiau

1
Ofiso Tek Yačds. 25JI
Residcn. Tat. BouleMard 5602

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

Ofiso vai ,a n d o s
10:30 ryta iki 12 dieną;

\ 2 po pietų iki 1 vai.;
7«iki 9 vai. vakare.

^icdčlionils neprunama

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

. ___2____ ____ 1—2___________ • -

RsjjmatizmasSausgele.
į mais, Reumatizmu, Sausgčle, 
■j Kautu Gėlimu, arba Mėšlungiu 
į —raumenų sukimu; nes skau- 
. dėjimai naikina kūno gyvybę 
> n* dažnai ant patalo paguldo, 
į CAI’SICO COMPtKJND mo- 
F, stis lengvai prašalina viršmi- 
i nėtas ligas; mums šiandie dau- 
' gybė žmonių siunčia padėka- 
l vončs pasveikę. Prekė 50c per 

pačia 55c arba dvi už $1.05.

Į Justin Kulis
i 3259 S. Halsted St., Ciilcago, III.
; Knyga :“fiALTIN!S SVE1KA- 
I TOS”, augalais gydytis*, kal- 
‘ na 50c.

M*. W II II II ..................  I
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hicago ir Apielinke

Lietuvių Rateliuose
NORTH SIDE

Viešasai lietuviu knygynas.

komisijosskili’

tų, o i'ht nėra knliūtojo... Juk

išimti Į
ROSELAND

kuteni: Kriaučių Vieša padėka.

t: 1181
f

3796E

E 3798

I

3906E WEST SIDE.

Gegužinės prakalbos.E

įvairaus turinio knygų., galima

Lietuva, Draugas, Laime, Kelei-i. Polka.

kaip jos buvo švenčiamos seno-

Reumatismo Worm’o

BRIGHTON PARK

Tarptautiškos prakalbos
jonus gyvasčių, kitus milijonus |

Chfea««, IU.

T 
I

E
E

E
E

ineliodiių, (laimi, ir 
užžavėjantj baisa.

Amerikos Lietu-
Proletaras, Musų

pakviesta du kalbėtoju: lenkas 
ir lietuvis, kurie turėjo paaiškin

šokiii ant
Grafonoht 
Pridedant

vakarų nuo 7 iki 10 valandai. 
Knygos duodama ir į namus už
stačius tam tikrų sumų pinigų.

nors pasakytų”. O tuo tarpu į 
vienas komiteto narvs suranda

3799
3810

4099
4098

LSS. 174-ta kuopa buvo su
rengusi gegužines prakalbas ba-

Aiškiai priparodė, kaip Geguži
nė Švente plėtojasi visose šaly-

3811
3812
3905

atlieka atsakanti darbą tūkstančiams ūkininku, tik rcikalintfa 
biskį atidos ir užgnnėdinnnčiai pasitiks visas valymo ir šie
navimo mašinos kokios lik pasirodo ant rinkos.

Lietuvių kuopon įstojo apie 
25 nauji nariai, o lenku. — apie 
20 narių. - K. Kipšas.

Deering. McCormick and Mihvaukee 
Valymo ir šienavimo mašinos.

Pasinaudodamas ta proga, 
noriu tarti ketintų žodžių apie'

ti, tai jų nėra... Renginio ko
mitetas, ačiū tokiai “sprauniai”

i v : i i liiri n* 11 i Inl.slvl i

6

U j. ,iJk.it>£aulu HiiiI

Z 
landžiu 30 d. Liuosybės svetain- 
nėje. Publikos buvo labai daug;

jimui tarptaittinės darbininkų 
šventės Pirmos Gegužes. Kalbe
li d. K. G ūgis ir P. Dubickas.

. p . pagai ''i i tie Aštunto 
Rajono valdin>'<kai, ar gerai jie 
daro? Kuopa d n siūtis spėk::*,, 
kad juodaugiali publikos suirau

3318
3349

Jlv,,ra Durtų nėjo kalb ryto i . . .1 inin nrc

tunto Rajono komisijoj? Laikra 
ščiuose garsinasi, kad .kurios 

kuopos rengiate prakalbas, tai 
kreipkitės į mus, nmes duosime

E
E
A 
A

e
E

bas su savo “overlandu” ir, j- 
sėdę jame, dui ‘‘ant Prišporto.” 
Po dvidešimts minučių jie .su
grįžo ir d. Bimba rėžia spyrių.

numeruot ir daugiau laikraš
čių, tik laukia kada pilnai atsi
darys susinešimo keliai su lietu-

Kiekviena International įlašina sutvarkyta, palmdavota 
ir parduodama delta kad ji atliktų tam tikry dąrbk. l'kinin- 
kas kuris perka vieną iš jų tai jisai tikisi atlikti lą darbą. Mes 
neparduodame nebandytas; musu mašinos yra išbandytos per 
ilgą laiką pirma negu mes pardavinėjame. Ir mes palaikomo 
išlavinta organizacija kad užtikrinti jog kiekviena musu par
duota mašina užganėdintų pirkėją. Su šiomis taisyklėmis mes 
įgijome ir palaikome daugeli ūkininkų, kurie nuolatiniai var
toja International mašinas,

i $350.00.
rdij krautuvę Chlca-

nius delegatus, tvarko visus 
knygyno reikalus, šalia knygy-

jų tamsybėj. Paskui dar kalbė
jo apie tautiškas šventes, o už
baigęs kalbėti abie tai, ėmėsi ai
škinti reikšmę naujosios darbi-

yra būtinai reikalinga 
privalo atvažiouti į

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

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

3350
3625
3626
3623

nę, km* rengiama įvairių suei
gų susirinkimų bei pramogų.

nuolat didėja. Su laiku viešasai 
lietuvių knygynas liks tikra 
Norlh Sudės lietuvių tvirtove ap- 
švietai skleisti. . .—F. K.

šis rengia didelį išvažiavimų — - 
pikniką. Pikniko rengėjai, 
kad pilnųi patenkinus savo lan-

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė.
Vai 9—11 n. m. 5—6 p. m.
Nekėliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero office

, 4847 W. 14th St.
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut 

Phone Cicero 89 
Rezidencija 9336 W. 66fh RL

Phone Proapect 8585

žiavusieji, neskaitant suteiktos 
paramos, ■ 

r l/rttingo

raudos už namą ir jsigyjinmi 
naujos reikiamos literatūros. 
Juos turi parūpinti Sąryšis

Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

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

Pėtnyčiojį gegužės 2 d., M. 
Mi ldažio svetainėj LSS. 22 kuo-

viešųjam knygynui
neskaitant plataus jr 
programų, gaus progbj^ pasige
rėti pakvėpuoti tyru pavasa
rio oru. 'Tatai ryto —visi i

Deering. McCnrmick and Mihvaukcee javu valymo, ir šie 
pavimo mašinos, duoda geriausią patarnavimo, tap-pat “au
na ta patį ir L II, C, pardavėjas gali jums nalarnauli jiru 
reikalavimuose; Pagal musų nalienima yra atidaryta apie 89 
skyriai. Patarnavimą jus galite tikėti toki, kokį gali duoti 
organizacija, kuri egzistuoja arti šimtmečio ir specializuojąs

Per keletą metų iųy’Juivole prašomi nėr valdžia hiunvti 
materiiola. taisydami senas mašinas i viela nirklie mm- 
jaš.'Dabar tas laikas praėjo, argi nebūtu ekonomiškiau niekti 
naują mašina ir Indi užtikrintu kad darbas bus atliktas kono- 
geriausia. nekaip sulūžusiomis mašinomis dirbti o kuomet su 
genda, reiškia turėti didolinusius nuostolius.

Lietuviški Gražiausi Rekordai
Medžiotojai. 2 dalįs, Dialogas, atliko Pleniunas ir 

Lusnakojis.
Referatas apie Nosis ir Jaunystės atsiminimas. Monologai
Gerkite .šaltyšiai ir Oi kas Sodai do Sodeliai, Šimkaus* 

choras.
Alvito Ežero Bapgos Polka Mazurka. Vilniaus Orkestrą. 

Pilviškių Valsas, Kauno kandija.
Eisiu Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nesvoliok 

M. Petrauskas.
Jau kad Aš Aughi

M. Pet auskas^

ašmenų aukotojų ar šiaip pa
rengimų.

starosios įmonės parengimo. 
Ryto, gegužės 11, puošniame

Moterų Balsas, Žarija, Darbini
nkas, Tėvynė 
vis, Aušrinė,

DAKTARAI yra jau se
nai datyrę, kad gera muzi
ka priduoda žmogui svei
katą ir todėl pataria kiek
vienam norinčiam būti 
sveiku klausyti geros mu
zikos.

Geriausiai yrti girdėti visoki
. ‘grafnnolns (^2, kuri-išduoda aiškų

C2. loki kaip ant šio paveikslėlio, kainuoja liktai $55.(10. 
G dubeltavus rekordus ir 500 adatų.

Kitu gramofonų kainos vra nuo 810.00 iki 
t'/’siikemc c’i.'lžin’isią “ramofonu ir rekoi

gojo, todėl ATEIKITE arba RAšJKITE.
Kiekvienam jMireikalavus kataliogus pasiunčiamo veltui. 
Priimam LIBERTY BOND’SI'S už pilną prekę,

. Nauji
E 4180

didelius medžius ir molio stul
pus ir tt. Nurodė anų švenčių 
keitimąsi, būtent kaip įvairių 
tautų kunigija, vydamosi pro
gresų, siūlo žmonėms savo šven-

3624
3940
3998
1700* 
4165
1733
2695 Jūreivių Maršas ir Skrajotojų Maršas.

PASARGA: I kitus miestus mažiau nesiusime kaip 6 rekordus 
Už prisiuntimą tavorų mes užmokam 
JUOZAPAS F. BUDRIK.

3343 So. Halsted St., Chicago, III

Dabar vra geriausias laikas pasimatvli su iusų nnieVn- 
kės-pardavėju kaslink masinu km* pundus suraišioja. šiennhi- 
vi, grėblius, šieno sukrauloia arba ir kitas mašinas, kurios 
tau bus reikalingos šiame laikolarpvj ir naduok užsakymą 
International Mc Cormick. ar Mihvaukee binder t\vine.

SBIBIIIIBIIiilBIlIlIlIlim

Mes Neparduoda 
me Bandymui

International Harvester Company of America
CHICAGO (Incorpornied)

;as Motinėle ir šią Nedė’ėli.)
Esu Garsingas Vyras ir Kur Vėjai Puria.

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

Miego Nemiegojau, įdainavo M Petnmskns.
Vai kad Aš Išjojau ir Atėjo žiemelė, įdain. M. Petrauskas 
Sveika Marija ir Avė Marija,, įdainavo Karuzutč.
Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėlę, įdainavo 

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

S’mkaus choras.
Suktinis ir Valia Valuže, įdainavo M. Petrauskas.
Prirodino Seni žmonės Man Jauna Mergelę ir Kur Tas 

šaltinėlis, įdainavo M. Petrauskas.
Naujoji Gadynė ir Dainius, įdainavo M. Petrauskas.
Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva, įdainavo Karuzutč.
Ant Šešupės Kranto, Polka ir Lelijos žiedas. Valcas.-
Ilgu. Ilgu Man ant Svieto, įdainavo M. Petrauskas ir Mano 

Skarbas. Valcas. t
šienpiutė. Polka Mazurka ir Kur Upelis T< 
Naujas Rusijos Himnas, Choras.
Kadrilius, ant abiejų pusių, Bušų Beitas.
Galiopas ant armonikos.
Rusijos Liuosybės Maršas ir kitos melodijos. Orkestrą. 
La Marselete ir Bože Caria Chrani, Militarė Orkestrą.

Subata, Gegužės 10 d., 1919

.h,u ilgoku vulan.la, kaip pa- Pi,"",s G,«"-
žangiosios vielos lietuvių <lrau- kllII,P11 1<"kas-
gijos, susiorganizavusios j Nor- O’"" "žl«"gus ant pagrindų pa
ti, Sidės Lietuvių Draugijų Sų-'”'1'"'1" P>‘'k'’M rengimo konn- 
ryšį, palaiko viešąjį lietuvių 
knygynų name 1822 \Vabausiu 
Avė. Knygyno palaikymui, 
kiekvienas lai gali žinoti, rei
kalinga pinigų. Pirmiausia, pi-

turtingų programų. Keikia! 
lodei tikėtis, kad pažangioji 
Cliicagos lietuvių visuomenė mo 
kės tinkamai apvertinli Drau-| 
gijų Sąryšio pastangas ir prisi
dės prie jos tų pastangų, įvyki- • 
nimo — parėmimo viešojo lie
tuvių knygyno. Kiekvienas,1 
kuris tik mano, kad lietuviai ne
privalo atsilikti nuo kitų kultu-

tuvių Draugija, Sav. Paš., Ryt
metinės žviagždės Pasilinksmi
nimo bei Pašalpos Kliubas, 
S.L.A. 226-loji kuopa, L.S.S. 81 
kuopa, Liet. Rubsiuvių Unija 
269-tas skyrius, Liet. Laisv. 
Federacijos 1-moji kuopa, L.M. 
P.S. 29-toįi kuopa. Minėto-

SURADIMUI UŽTEKTINAI VIETOS VASARINĖMS PREKĖMS MUSŲ

Dvejose Bendroves Sankrovose
RENGIAME ŠIA VISA SAVAITE IKI NEDĖLIOS GEGUŽIO 10-tos Dienos.

Didelį Gegužinį Išpardavimą

lankysiąs lietuvis kalbėtojas... 
Bet kadangi jis tuoj neatsilan
ko, lai ^pakviečia antru kartu 
kalbėti draugų lenkų. Tas ir 
vėl užbaigia savo kalbų, bet lie
tuvio kalbėtojo kaip nėra taip 
nėra... Tada komitetas phkvie-

Crepe de

Draugijų Sąryšis palaikymui 
Aušros knygyno taria viešų ačiū 
J. Vilmantui už paaukojimų ar-1 
monikos (coslanlinkos), k,tiria 
sunaudojus tinkamai) reikalui 
r.plaikėme gryno pelno $301.25 
Aušros knygynui. Taipgi ačiū 
rėmėjams.

4 y

\v / IJMI

20 CENTŲ ANT DOLERIO

Nuleidžiant

Siame išpardavime bus sekanti moterims 
dalykai: Plosčiai, Dolmanai ir Palerinos 

dėl moterų, merginų ir vaiku, visokio dvdžio. ir mate
rija vilnoniu serge ir poplinų. gabardine ir broad- 

doth, taintfi labai naikaus silvertone, be pamušalo ir 
šiltesni labai gražiu pamušalų. Didelis pasirinkimas 
Smalvų ir atspindžių: Gramatinių (Navv), Mėlynų 
(•■ranee Blue-. žalių (Nile), Tamsiai mėlyna rausva 
(Tuime), taipgi dabartinė rnadniausia spalva: ‘šAmeri- 
ean Beauty”. ,

KOSTIUMAI (Siutai) vilnonės serges. ponlino ir ga
bardine, spalvų, Naw, juodu ir tampiai mėlvnu raus
vu, labai geras siuvėiij darbas, nritaikyta prie figūros 
i’’ naujausios mados liuesais plačiais fasonais, kaikurie 
Silkinėmis vestėmis (Vestees), papuošta guzikais ir 

šilkinėmis pynėmis.

Chine.taipgi vilnonės serges ir trieotinc šviesios-išeiginės ir 
imsesnių ir atsakančių dabartiniam laikui arba apsiūta karoliukais, visokio dydžio

SUKNF.S šilkinė 
vestuvėms, tajpgM 
nuo 16 iki 44, didelis pasirinkimas atspindžiu ir spalvų.

Prie Kiekvieno Pirkimo Dvigubi Ženkleliai

Prekybos Korporacija Palatine
..1112-1114 Milwaukee Avė —ir

6000 narių. ---------------------------

Prekybos kursai Visoje Amerikoje

PARSIDUODA
Seni Laikraščiai

Gražiai sulankstyti 
ir surišti.

Po 1c. svaras
NAUJIENOS

0

1701-1703 West 47-ta gatvė.
---------------- 500,000 Kapitalas.

GYVENKITE LAUKUOSE
DIRBKITE MIESTE

Pirkite mažę 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 šią 
puikią nuosavybę.

PAUL PILKIS
106 N. La Šalie St., Tel. Main 2043.

729 W. 18th St., Tel. Canal 4730.

Specialiai Specialiai
----------- D E L ==

Panedelio Gegužio 12 d.
23 colių perkelis, šviesios spalvos vardas tiktai 8c
Moterų baltos pančiakos .............................. į.... 14c
Motėm $1.50 korsetai.......... ................ -...... $1.00

NEDĖLIOJĘ VISA DIENA UŽDARYTA

H. B. STERN
3442—3444 So. Halsted Street,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902. .

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

CHICAGO, ILU

________________________________________________________________________________ ■

Chicago, III

L iį vs s1



r

i 10 d., 1910

201h STS.

NAUJIENOS

Minių lietuviai pardavė
jai. 
No 
No

(Tųsa nuo 6-to puslp.)

Ch'Ičago, III,

67

No.
ka.

No. 6, Wm. Buishas, 
102, Charles Putras, 
15, .Tolia Stankus, 
82, Rose White, No. 

Mario Lekeroski, No.
.Sophia .Kaminsku 
116 Hatte Nutovvc, 

156 Coustance Schu

padarė ubagais, o dar kilus pri
slėgė sunkia mokesčių našta ir 
tt. Jam bekalbant daugelis su- ?Angstyvas

15,000 Nupirkta iš New Yorko,

Vyry ir Vaikų Drapanos
te, o griausmingi aplodismentai 
palydėjo kone kiekvienų sakinį. 
Užbaigus kalbų, prakalbų vede-

I>abar padėta aht par
davimo didžiausių su- 
taupymų sezone.
Musų pirkėjas tik-kj sugrįžo iš 
New Yorko. ir apart didelių 
užsakymų, pajiegė įgyti kele
tą skyrių vyrų ir vaikų dra
panų už dideliai pigią kainų. 
Pirmas parvežimas eina ant 
pardavimo Panedėlyj
dideliausiu sutaupymu.

Vyrų su 2 kelinėm siutai — 
New Yorko Pirkinys.
Su dviejom kelinėm siutai už 
paprasta kainą vienų kelnių 
siutai: štai ką Nevv Yorko 
pirkinys suteikė. Suktų vilnų 
materijos. Gerai pasiūta. Spe
cialiai apkainuota šiam išpar- 
daviui po

sezone

sirinkusius aukoti kiek kas išga
li naudai politiškų prasikaltėlių, i 
Aukavo sekami asmens: A. Me
delis, A. Cinikas, J. Molis, L. 
Noreika, F. Demikis po 1 dol.;| 
V. Sabaliauskas, B. BužėlėA J. 
Stonis, J. Bakutis, J. Maciumi-1 
lis, M. Juozaitis, J. Žiliks, P. Yn-I 
tas, A. J ūsas — po 50c; J. Juo
rėmis, K. Rukšėnas, P. Volter, 
K. Biknis, .L Vuinskis, P. Vasa
ris, V. Tarnųuskis, L. Noreika, 
V. Straukas, T. Grintčia, J. Du- 
linskas, ir J. Rudonis — po 25c. ■ 
Viso, su smulkiomis aukomis,'

Vaikų visi vilnoni mėlynos sergės siutai

Vaiku 2 kilniu siutai $9.75 
Liemeniniai modeliai atskiria
mu diržu visu aplink, pilkų, 
rudų ir žalių maišytų, 2 puri 
kelinių, mieros iki 7C 
18 metų po ** ■

$9 75
GERI RAKANDAI ANT LENGVŲ IŠMOKeJIMŲ.

Seklyčios setai 
žindo, mahogany, i 
rio medžiu, tikros 
skaros , 

$10 cash

Duofold, tikrai ąžuolu, arba 
raudonmedžiu nudirbta romai 
Spanish Imperini skūra $35.90 

93.50 cash, $1.00 i f

masyvi rėmai 
nudirbta riešu

$97 50
$1.00 j savaitę.

deli aptaisymai, šviesiai arba sa
tinu nudirbta. $32.50.

$3.25 cash. olhr~i savaitę.

------- -----------
šis puikus su 
paina.sis krės
tas kietmed- 
žkO, pužibiu- 

taT UUdlrnia, Alisinftj iuMi lovo£. (Poloniui ;dailėr

1 1 ........... .........  —■■I-----------1,—

r
--------£—

r

priduota Naujienų Redakcijai;] 
pasiuntėm jas Soc. Partijos Ap- 
sigyn. Fondui. — Red.].

Antras kalbėjo d. P. Dubickas 
; pie šios šalies konstitucijų, ir 
niekuriuos Illinois valstijos įs
tatymus, “su kuriais atsakoinie- I 
ji valdininkai ražu nesis-1 
l aito.” Girdi, Pirmą Gc-j 
y ūžės, kada darbininkai ramiai,! 
nieko nekliudydami, gatvėmis! 
parodavo, ar svetainėse susirin-Į 
’ imtis laikė, lai miesto policija,

puolė ant susirinkusių ir juos' 
sumušė...

vedamas .1. Katiliaus, ylių pili-1 
kiai padainavo keletu šventei j
pritaikintų dainelių. 'Puriu pa-i 
sakyti, kad šie du kalbėtojai ar
dymo darbu neužsiima. Jų kal
bos rodos ir per naktį beklausy
tum. “ Bolševikai, menševikai, 
social-palriotai, kairieji, deši-
nicji, grigailinhū, inažuinicčiai, 
didžimnicčiai” — tokių žodelių '

Vasarinis Atidarimas
Mes turime prie rankos musų pilnų sandėlį čeverykų ir 

sliperių, kuris yra laip didelis, kūrins mes esame priversti 
iškrauti, tuojaus pradedant sezonui. Yra numerių, kurie.

nupigiiUlJi kainas, už kurių mes turime parduoti.
Prekes, kurias mes gavome tuo siuntiniu, augščkmsios rų 

sies dirbtuvės Suvienytose Valstijose, kurie pra .niliaiiJKo- 
penge, Florshcim, Duavc Shoe Co. ir kili daranti augštos 

sies čcvei\kus.
Mes apkainuosime keletą šių augštos rųšies 

numerių
Moterims tikros importuotas Karzon skuros oxfordai 

juodos arba rudos skuros, pilnai aptraukti franeuziški, ar
ba nauji cubaii užkulniai, padaryti rankomis. Juliau and 
Kopcngc specialiai, pilmY-sųa lė $11.50, šiame iš- $7.85
pardavime ’..............................I* *..............
. .Vyrų tamsios rudos skuros viršui, importuotos spalvuotos 
skuros viešais, tokie kaip šviesiai pilki, tamsiai pilki arba 
linkinės žiurkės viršais, rankomis daryli. Florsheim spe
cialiai, pilnai vėpli $12.0(1, šiame išpardavime $8.35

Moterims importuotas baltos skuros ox1‘ordai, tikrai au- 
gšlos, Louis Frencli kurkos, rankomis sinti, Juliau and 
Kopcngc speciališkumus; pilha vertė $11.50 šiame įsiiar- 

<l»vin>e .....   $7 85

I Sergėkite savo «kis

Neužsitikėkit tavo 
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo 

Ai turiu 15 metų palytimą Ir 
ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at* 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika- < 
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIAU8TA8 
So. Ashland* AVe^ Chicaga, 
Kampas 18-to^ gatvės 

8-ėlos luoos, vjrft/Platt’o aptUkoa 
Tėmykite t mano Darata 

Valandos duo 8-tos vai. ryte Iki 
* vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
▼aL ryto iki 12 valandai dieną.

Italių 
ums 
ieku 

Jei 
tingi,

IMI

MMMMIMU ji— III II UI II MUM  ML

I Of, A. R. Blumentlial | v _  w

Mes turime flizinus numerių iš augštos rųsies dirbtuvių, kūrins mes 
parduosime dideliu nnpigin'mu kainų laip pat kaip šimtai numerių vidu
tinės kainos ir rųšies, kuri bus nupiginta šiame išpardavime. ,

d
Mes passiulome dėl i ūsų gero, ir pasiūlome jums geras prekes ir man 

dagų patarnavimų, taip pat prityrusių pardavojimų.

Warsawsky's Reliable Shoe Store
1341 S. Haisted St., kam jas Liberty Street, Chicago, III

Pilvo Rūgštis Dabar Greitai 
Prašalinama

GERI NAMAI DOVANAI 
Paskolink pinigus' savo namui, 

— jis išmokės.
Žmonės, kurie indeda pinigus 

į namus, įgija Imta ir atgauna

vidų-, t r pavojingas diena nuvargusiu su-
. . I . . • • i . I 1 . .. XI ..

• I
ir I

tos skausmingos atakos ' . . _ . v.
rių užkietėjimo, rėmens, i špūti- tinusiu, silpnu u sk.mdąnem. 
mo, nenoro valgyti, to sutingusio

pepsijos ir pilvo siijrimų, visos jos te. 
( nurodo Į vieną baisią Amerikos Ii- sitiOlių pastatai, stori įbrukai, Mi-* • tiili neva kalbėtojai, (Jukelis, 

Ii ant •hciihoi Kiriimliai •11*1111 J ’ \ ' . ............................ . _____ r

Jvičius etc.) be tų “žo-'ga — paprastai žinomą, kaino I il-

valgyk dalykus, ’’i:ri<ios jus mėg* 
įsites puikiai —• I 
protiškai budriu 

jausitės smagumą ir linksmumą

dovanai. Tokių namų, kurie 
apsimoka pilnai bėgyje kelių 
įlietų aš turiu daug, ' čia' y: a

Ii.

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 S AVON G S BANK
1341 MILVYAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

L I I     II ...I     .1 ■ ■ ■■!!■

Mes išmokame nuošimčius 4 kartus i metus.

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

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

Svarbi Pastaba
DAKTARAS W. M. LAWH0N

ĮŽYMUS SPECIALISTAS
Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise

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

_ tas visų ligų w 
A^ių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas. Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu. .

Prilakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. L AWHON, M. D
Kambarys 307.

VALANDOS 9 iki 8 (.H jrflO’O 
Nedėliomis 10 iki L

- - - — . ............................................ >i.i

35 So. Dearborn St.
(Kampas Monroe) .

sic nis aukavusiems vardu

! Ant laimės tapo surast i stibuklin- 
‘ga gyduolė — vadinama LAXCARIN

• • 'IABLETS, kuri luojaus pagydo vi- 
als “ sų> šiuos pilvo kcb'mmis ir užkietė- 

Vi- jiisą, kadangi ji sugeria perviršį rug 
išlies pilve ir išvaro :špit:m<i ir ga- 
1 zą. Jus nežinosite, kad tume pilvą, 
i taip busite liuesas nuo skausmų, ku
riuos jaučiate. P»e‘o tas išgelbės jus 
nuo sunkesnių ligų, kadangi lai yra

/2 kuopos tanu širdingų actų. 
J?igu kurio aukojusių jiavardė 
liko neužrašyta malonėsit atlei- \wghi

kurios pastato nežiir sli u ir geriau- 
, . s.r<s medikus. Dmigeys atsitikinių

l’tvllS, chroniškų pilvo keblumų, aitrumo.
—Ant. Jlisass. didelio galvos skai.dėjmi.), abi Ino

silpnumo,f reuinall^ino, abelno
... —-------  --- ■■■■■ ' hi? bago, žarninių vočiK pily'- vė

žio. širdies skamlėpii’o ir bet širdies 
silpii imo. Gali Imli nusekti tiesiogi
ni..) pas pilvinę rugSlj.

LIBERTY BONDS
perkame

LIBERTY BONDS
Tuojaus cash—Neatidėliojamo—Bile 

kokią sumą
$50, $100 $500 $1,000

Mokame augščiausią kainąy ■ g^ndie

Ypatus gyvenančios užmiestyje gali 
..atsiųsti bondsus registruotuose., 

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

Ateikite — Rašykite — 
Telefonuokite.

LIBERTY SECURITIES
Room 716 — 155 N. Clark

Tel. Majestic 8617. CHICAGO

CO., 
st.

MOĮĮNT PIEMENS
CHICAGOJE

Jei jus sirgdamas gulite lo
voje pašaukite mus Lavvnda- 
]e 839

mes prisiusime į jūsų 
namus

GYDYTOJA
Reumatizmas

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

Mes imame gydymui 
ligonius j namus.
1234 Indepcndence Boulevard.

Tel. Lavvndale 839.

i. įai rūgščiai suirdy:i jiisų s-.ci-

bus.
Vartokite Laxcarin ir duokim s;< 

vo pilvui pagali);} atsistoti į puikias 
.sveikuos sąlygas, laip kad jus pęi 
kini suvirškinsite maistą ir kiekvie 
mis kąsnis ko ji 
liks 11)0 nuoš- - 
kraują i 
ziškos sveikatos.

3 gyvenimai, 5-5-4 kambariai. 
Bandei $32.00,* Kaina 2,800.
/ 2 Gyvenimai 6-6 kambariai.

i> .> <nv jUSų i
riebiu ir bmlavojime jūsų (i-

i jus kentėjote ilgai nuo pd- ria*

i užsisakykil užtektinai dėl pilno gy- 
d\ mo. Tai yra šešias dėžulės, ku
rios kainuoja lik penkis dolerius, 
het kimios yra vertos milioną ken- 
čuinčimn, arba Inoj užsisakvk \ie
ną dėžute už vieną doleri. I a.\ca- 
rin, i.epnrsiduoda apliekose. Ne
priimk jokiu pamėgdžiojimų, nes 
jie gali užkenkti jums. Laxcamią 
parduoda vien LAXCAR(N PRO
DUCTS CO., Dept. L-2., Pittsburgh, 
Pa.'

LAKCARIN tablets 
dėl užkietėjimo-ir viduriu supimo Šia ndie

HoffmanMokykla
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 musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimų. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę*

1537 North Robey Street. Arti Milvvatikee Aveniu*

LDBMTY OOHDa
C AS1HI

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

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

■tearta

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

naujo ofiso prie
—4722zSo. Ashland Avė.

chicago, ilL.

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

šką laikrašti; tik .$1.09 metams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
fanuos. Blokinė 5 svarų $1.85. Pri
siųsiu t e miTrkę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Bart, Michigan.

gyvenimai, 4-4-1-1 kamba- 
Randa $42.00, kainu $1,000 
gyvenimai, 6-6-65 kamba- 

Randu $50.00, karna -5,800 
gyveniniai, 6-6-6 kambaiiai

Randa $55.00. Kaina.$6,200.
3 gyvenimai. 6-6-5 kamba

riai. Randa $65.00. Kaina $7.000 
8 gyvenimai, po 4, 5, i 

mbarius. Randa $80.00. 
$7,500.

3 namai, 8 gyvenimai 
storai. Randa $170.00. 
$12,000.

Ka'ua

Kaina

teriolų, visai nauji namai yra 
dabar brangus. Dabar Matomi 
namai atneša nedidelį nuošimtį.

kaip ir nauji, geriau apsimoka 
pirkti. Aš turiu šimtus namų 
pardavimui, todėl galiu suteik
ti perkantiems namus už pi

giausių kuinų.
’* J. J. HERTMANOVVICZ

Vyriškų Drapanų Barbenai
Nauji neatimti, daryli ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų. \

Visai mažai vartoti siūlai'ir over 
kolai, vertės nuo .$25 iki $85 dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo .$1.50 i- 
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien, nedėliomis ir va
karais

S. GOBDON
1415 So Haisted St Chiratro. III

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

AKIV SPECIALISTAS 
Aklo Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra į 
CMfėiao, kada pro 
vyksta regėjimą. I 

į Mes vartojam 
’ •** pagerintą Oph- 

thalrnometer. Y- 1 
patinga doma at- I 
kreipiama i vai- | 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. | 
nedėldien. n ilty. 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Aahlanaav. kamp. 47 «t | 

TelephonefYards 4317 
Boulevard 6487.

hfJiOM WiMWia.il tmMMMMMMMMMM

DR M. HErZmAN ! 
iš rusuos ;

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 1 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18U» * 
St. netoii Fi.ik St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, i? 
6—8 vakarais. Telephcne C anai 3110. J 
GYVENIMAS; 3412 S. Hatsted Street č

VALANDOS: 8 £ Tie, liktai

Vls d- 5632

Or. M. StKjHiicki!
Morgan st. Chicago

VALANDOS* Nuc >* iki 11 ryi;» , 
- ir nuc b ’ki K vAait

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Uetuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, III.
Telefonas taę pats rezidencijai 

ir ofisui: Pūliniai! 841 
Vsl.: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephonc Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Haisted St. Chicago
Telephonc Drover 9693 

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

Telepbone Y arda 6834.

0 r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki • vaL rak- 
3325 Ro. Haisted SU Chlcago.

ir. Leo Awotin
l»20 So. SalatU 8L Chlcag*. 
K&lba lietuviškai, latviikal Ir 

rusiškai.
Valandos:, 10-12 rytą; 8-9 va
kare. Tek Canal 4367.

Tel. Y arda 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michnlewicz
Baiguai Akušerijos ko
legiją; ilgai praktika
vusi PennšyJvanijos 
hospitalėse ir Pasek- 

m i ngai patarnauju
prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms.
3113 So Haisted Str 

(Ant antrų Jubų) 
.... Ghicągd

xNuo b iki 9 ryte ir 7 iki vėlo vak

WiMWia.il
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PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZ1NZII. 

Lietuvis
Perkėlė savo biurą iš 815 Mihvau. 
kee Avė., kur buvo laike 24 melų, 
Dabar Ims prie 7(10 N Ashland Avė., 
kampas lluron gatvės ant aptiekos

POLONI A PHARMACY. Valandos 
tos paėios. Telefonas llaymarket

Pranešimai__
~~~~ '

Naujienų Bendrovės^lalininkai 
gyvenantis Bridgeporlv, prašomi su
sirinkti pas d Aglinskų 3238 So llll- 
sted St panedėlio vakare, g 'g. 12 ly
giai kaip 8v vakare.

— K Ja m ao n Lis

Hitrvey; III. • - ISS. 228 kuopos 
Exli’a susi, tukimas bu. 12 dieni) ge
gužės pamalė!> j, 7:30 valandų ' aka- 

re. Paprastoj svetainėj. Draugai 
atsilank.\kilę pažymėtu laiku.

• - Organizatorius

j ASMENŲ JIEŽKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo dukters Burbo, 

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

kam savo pinigus palikti. 'Todėl 
meldžiu atsišaukti. •>

.1. NORVILAS.
549 AV. 141h St., Chicago, III,

REIKIA OAKBISlNhl
REIKIA gerų tvirtu vyrų dirbi 

ant elektros preso į skudurų dirbtu 
vę. Pastovus darbas. Gera mokės 
lis, 
1116 Blue Islaml Avenue ('hirage

NAMAI-ŽEMfi
» • »• - • •-_ —IU^--J~UJ~rrL ~l' - •* H*~ "— * • "• ■ >»WW* **l

FARMOS PARSIDUODA
1

NAMAI-ŽEMĖ MOKYKLOS E X T R A

Rytinės žvaų-.ždės PP Kliubo no
riai šiuo \ ra prnomii ateiti i drau
giškų vakaro, kuris i\yks šiandie, 
gegužės 10 dienų. I.i«n>s\bės svetai
nėje, 1822 \Vaba»'sia Avenue. Pra
džia l\giai k .ii.) 7:30 vai. vakare.

— Valdyba.

PAJIEŠKAU brolio dukters Liud
vikos Bendokaitls, 17 metų amžinus, 
Yra prasišalinusi nuo tėvo kelios 
savaitės atgal - 189 Ei.jok St., Broo- 
klyn N. Y, ir brolio Antano Busau- 
sko, seniau gyveno Ne\v .lersey, da
bar nežinau kur. .Jie patįs ar kas ži
note, midonėkite pranešti:

MARY BARTKIENĖ
1500 So. 481h Ct., Cicero. III

Pajieškome seno žmogaus, lietu
vio, kad Imlų blaivas ir teisingas 
žmogus, kuris mylėtų gyventi ir 
pridaboti farmų. geistina, kad butų 
lietuvis. Kas link užmokesties ir 
platesnių žinių, kreipkitės laišku, 
žemiau paduotu adresu:

R. URBAN 
l.emont Studio, 

LEMONT, ILLINOIS.

REIKIA merginų prie skylių siuvi
mo ir prie kautu finišerkų, taipgi 
operatorių ant visokio darbo 

T BARTKUS
1915 AVabansiii Avė Chųaigo

RI'IKALAU.IU išlikimo vyro vieno 
gyvenant Detroite Michigan. kyto 
gyvenant l'linl, Mieh., kilo gyve
nant C.levelande, Ohio. kito gyvenant 
Akron, Ohio, turi Imti gerai apsipa
žinęs su Lietuviais tuose miestuose, 
ir norintis sunaudoti savo liuosų 
laika, savo pelnui atlieku iš savo 
<lieninio darbo — vakarais ir nelė- 
liomis ga'ima nuveikti,’ tokiems vy
rams turiu apmokanti pasiulijimo 
katras yrą vertas alydos atkreipimo 
protaujančios asabos. Del plates
nių informacijų adresuokite.

Chas Z. Urnick, Room 1328 
220 South Stati* St., Chicago

Cicero. — I MPS 13 ko. susirin
kimas bus geg 12 d, ka'o 7:30 v vak. 
.1 Griga’oiėio svet. 4817 M 1 llb St, 
Visos narės prašomos susirinkti lai
ku. — Kuopi* Paštininkė

ĮIEŠKO pa ubo
JUŠKAU darbo ant farmų. Norė- 

č'ai| gauti darbų ant didelių farmų. 
Norėčiau gaut dirbt vasarų ir žie
mų- šledavą darbą. Aš esu su .šei- 
myna. Kam reikalinga prašau atsi
šaukti į mane ir prašau parašyt 
kirk užmokesčio j mėnesi .

.1. PALONUS
Hastings. Pa., C Box 2

REIKIA merginų ar moterų ope
ratorę mašinos prie skalbiamų (Iru
sių ir andarokų irgi preserių *

H Hyman
.358 AA’ Madison Street ('hieago

Aplin’’*' miesto Scottville, Michi- 
gan kr-* yra Didžiausia Lietuvių 
Himleriu Kalonija Amerlkoję, kurių 
męs apgyvendinome su 138 Lietuvius 
Ukiiiinkms kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvi* ir 1 Katalikiš
ku, kuri Biri Kunigi) ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvmėn iš Angllkų jų ge
ras Karmas kad Apgyvcndimus jas 
lietuvius ūkininkais. Turime ant 
parudavimo gerų, pigių tikiu. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padal inęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
tai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ilsios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus1 nupirkai, atvažiuokite tuo
jau* pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
Ims linksma gyventi ant gražių gerų 
ūkių kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga- 
nievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos Žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerj. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius kuinam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūke. Norinti 
platesnios žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Katalogo ir 
žemlapį Kolonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mich.

Jungtinė Tarvba S LSD V lino ap
skričio susirinkimas Įvyks panedė- 
hj 12 gegužės. M MuMaž'o svetai
nėje, 2212 AVest 2.3rd PI. 8 va’andų 
vakare Gerbiamieji ehoraks tr:kai
tės prisiusi delegatus ir laikli. l'ait> 
ir dTigenlai bei komitetai prašomi 
ateiti;

F. Mažola

PA.HFŠKAU darbo ant farmų. 
Mėgstu dirbti tą darbų; Esmi jaunas 
vaikinas. Kas reikalauja gero dar
bininko atsišaukite šiuo adresu:

.1 Bt’DRLS
131 I So AVood St., Chicago

REIKALING VS bnrberis su paty
rimu savo amate. Kreipkitės žemiau 
paduotu antrašu:

LB.
1410 So. Main St.. Rockford, III

LDLD. 19-tos kuopos mėnesinis su 
sirinkimas Įvyks nedėlioję. 11 Gegu
žės, 1:30 |m> pietų, Mark AVhite Skua- 
re svetainėje Draugai nepamirškit? 
atsilankyti, nes nuo šio susirinkimo 
visos užsilikusios knygos pasiliks 
kuopos nuosavybėn. Valdyba.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRANDAVO.JA ruimas d I 

virilo arba dviejų vaikinų Lincoln 
Park apielinkėj, puiki vieta prie 
|y rn oro atsišaukite

Tel. I incoln 7878 arba .1. Doveika 
614 Garfield Avė

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai ,veži

mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių extra vicųienai ir tt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
St. Chicago, III.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na. 
mas, du metu kaip statytas, 4 fami- 
lijoms po 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 AVest 35th PI. Chicago. III,

E ChlcafO, Ind. — suba'oje gegu
žės 10 diena, E (’hicagos Jaunuome 
nė rengia linksmų balių J. Krupo 
svetainėje, 5001 Baring Avenue pra
džių 6:30 vakare. Skaitlingai atsi
lankykite. KOMISIJA

Draugystė Broliškos Pašalpos ’en 
gia pramogų vakarų — balių nedė
lioję gegužės 11, .1 .1 Elias svetainėje 
kertė 46 ir AA’ood gatvių. Pradžia 
5 va'andų vakare Visus kviečia at
silankyti KOMITETAS

Dr-a’ė Palaimimos Lietuvos I d- 
kys meilesnį susirinkimų gcgu’ės 
H, 1 valanda po pietų, Malina:i>ka 
svetainėje. ĮK-13 S Halsted St. Visi 
nariai teiksitės atsi'ankyti,

Ed. Čepulis, pirm.

So Englewood. — LSS 170 kuo
pos mėnesinis susirinkimas ivyks 
suimtoje, gegužės 10. drg S. Peče
liūno bute 8463 Gilbert Court. Dra i 
gai prašomi susirinkti lygini kaip 
7 valandų vakare*

— Sekr, P. Kalešunas

ATIDUODAMA rendon kambarys 
’,!«nam arba dviem vaikinam, be 
valgio.
32H) So Union Avė ('.hieago

ATIDUODAMA rendon šviesus 
kambarys dviem merginom. Inėji- 
m;.s iš priekio. 'Telefonas ir maudy
nė ant antrų lubų.

P S
763 AVest 21 st PI. Chicago

VVEST Pullmnn •A'Vcsfpullmano 
4-rjų ylraugijų Sąryšio delegatu su
sirinkimas Įvyks subaloje, 10 dhną 
gegužės, lietuvių svetainėj, 11916 
So. Halsted Street. 7:30 valandų va' a 
re. Visi delegatai malonėkite nnh't- 
ti paskirtu laiku. Sekr. S Tilvikas

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK ė LGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

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

REIKALINGAS bučeris. Atsišau
kite greitai.
.3.307 So. AVallace St, Chicago

REIKALINGAS laikrodininkas 
priė taisymo ir pardavimo laikrod- 
žii,’. Turi kalbėti lietuviškai. lenkiš
kai ir angliškai. Kas mokate ųt a- 
matų atsišaukite greitai.

Mrs. 1 A YAVANOAV, 
2103 — 137th St.. Indiana Harbor 

Indiana.

PARSIDUODA kriaučių šapu su 
įsais įtaisymais. Biznis išdirbtas 

per šešis metus priežastis pardavimo 
išvažiuoju į kitų miestų. Atsišaukit 
greitai.

Tom Statkus, 
1126 AVashington St Gary, Ind

PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da
rymo vyno. Galima gauti kiek nori
ma. Sudėta po 25 svarus į dėžutes 

Coy ne Bros.,
119 W. South AVater St., ('.hieago,III

PARDAVIMUI barzdaskutykla. Ge 
ra vileta. Priežastis pardavimo iš
važiuoju ant fanuos.
P S 3205 So. AVallace St Chicago.

PARDAVIMUI KCfpje vietoje bu- 
černė Ir grošernė. Lietuvių apgy
venta. Priežastis pardavimo savi- 
n:nkas nori išvažiuoti, 
3600 So. Lowe Ave^ CHICAGO

PARDAVIMUI gresernė ir bučer- 
nė. Geroje vietoje. Biznis varoma 
be knygeliu. Arli moky klos ir baž
nyčios. M Danis 2942 AVest 391h St 
( hieago, III.

PARSIDUODA grosernė lietuvių 
apgyVentoj vietoj; biznis išdirbtas 
per daugel metų, Atsišaukite greitai 
521 \V 33rd St Chicago

PARDAVIMUI če'verykų biznis, 
su namu arba be namo, Lietuvių a- 
pielinkėĮj. Klauskite

M KABA, 
1913 So Halsted St , ('hieago

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 galvekarių, 
Kaina $2,800.

.1. T/kMOŠAUSKIS 
10512 So. May Street, ( hi* ago, 11)

_____ f

PARDAVIMUI gera farma 70 ak
rų arba galima mainyti i namą. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Ari- 
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 JO vai.

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

i iŠ priekio /
:------------- - -----------------
DIDŽIAUSIS BARGENAS PAS MUS 

'Turim visokio* kainos namų: bran 
gių ir pigiu ant. lengvu išmokėjimų 
Jeigu turi vieną šimtą ($100) dolerių 
ateik pas mus, ipes jums parduosim 
farmą arba namą; mes už parodymą 
nieko nerokuosime.

C S14ROMSKI REAL ESTATE 
3346 So Halsted St ('.hieago

PAItSI DUODA PIGIAI 120 AKRU 
FARMA IŠDIRBTA

70 iikrų po plugu ir už.ščlu 25 akrai 
avižomis, 6 akrai bulvėmis užsodin
ta, 30 akru dobilų pirmu melu, ku
rie dabar puikiai išrodo bus daug 
pašaro, 10 akrų motiejukų su dobi
lais antru metu ir apie 50 akrų miš
ko ir gany kla, per kur teka sriaunus 
upelis pilnas visokių žuvų. Žemė la
bai derlinga, molis su juodžemiu ir 
visa lygi prie puikaus kounlo auto
mobilio kelio. 3 mylios nuo Lietu
viško miestelio \Voodboro Wis., kur 
yra geležinkelio stotis ir visokių 
Lietuviškų štorų, mokykla tik puse 
my lios. Pora gerų arklių verti $i>00 
su visokiais pakinkiais, 2 vežimai, 
I bogė, I rogės (šlajos). Visokios 
farmiškos mašinerijoj ir įrankiai, 
kaip: 2 plūgai, 2 akėčios, 2 drapakai, 
I volas, 2 cultivalors, I grėbiama 
mašina, I šieno pjaunama mašina, 1 
avižų ir rugių pjaunama mašina, ku
ri .suriša javus į pėdus. r

5 budinkai sekanti: 1 šluba, 3 rui 
inų nauja, 1 barnė 30X65 pėdų pa- 
budavola iš rastų, vienam gale gy
vuliams tvariai pataisyti šilti, o k-i 
tas visas galas dėl šieno ir javų su
dėjimo, 1 klėtis dėl grudų supylimo, 
1 pašiūrė dėl visokių mašinų padė
jimo ir vištoms stubukė, kurioj da
bar yra apie 35 višos, 5 karvės mel
žiamos, 3 telyčios treigės ir 3 ver
šiukai vienų melų. Parsiduoda ugni
nei viskas greitu laiku lik už $6000, 
iš priežasties ligos ir senatvės dabar 
linio savinnko, atsišaukite greitai 

pas
Liberty Land and Investment (o. 
3301 So. Halsted St., ('.hieago

PARSIDUODA 10 AKRU KARMA 
IŠDIRBTA TIK UŽ PUSE PREKĖS 
20 akrų po plugu ir užšėta 10 akrų 
avižimis, 5 akrai bulvėmis užsodinta 
ir 5 akrai dobilais, o reštas 20 akrų 
miškas ir ganykla per kur teka pui
kus upelis pilnas žuvų visokių ir iš 
antros pusės šitos fanuos puiki lei- 
ka (ežerus) taipgi pilnas visokių žu
vų. Žemė labai derlinga, molis su 
juodžemiu ir puikiausia šitoj apie
linkėj. ,

I budinkai sekanti: 1 šluba 3 rui-, 
mų medinė ir skiepas dėl bulvių, 
didelė barnė medinė dėl šieno ir ja
vų, 1 mediniai tvartai pabudavoti iš 
rastų šilti dėl gyvuliu, 1 vištoms na
melis nemažas..

Pora puikiu arklių vertės $600 su 
visais pakinkiais vežimais ir viso
kiais farmiškais Įrankiais.

Parsiduoda ugniniai viskas greitu 
laiku tik už $2850 iš priežasties se 
nalvės našlio dabartinio savininko. 
Atsišaukite greitai pas
Liberty Land and Investment Co.
3301 So. Halsted SI., Chicago

Tur b.uiit parduota!

NAl'JAS MUHINLS NAMAS 2 fintai 
po 6 kambarinei aržuolinls trimin- 
gas be beismeiilo, visus inlaisymns 
pagal šią madą: Rendos neša $12,00 į 

mėnesį; Kaina $4650, Atsišaukite 
Inujaus pas

AUG, SALDU KAS 
•1114 So California Avė ('hieago

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Pas., susirinkimas iš priežast'es 
North Sidčs Draugijų Sąryšio pik- 
hiko geg. Il-tų diena neįvyks. Susi

rinkimas Įvyks kitą nedėlia gep. 18 
d., kaio 2 vai. po pietų.Liuosybes 
svet. 1822 AVabansia Avė. Taipgi no
rintiems įstoti į Draugystę, yra nu
mažinta įstojimo mokestis tik už 

$1.00 . —Valdyba.

HEIKlA vyrų ir moterų gerų nu
rodytųjų Chicągoje, tarpe lietuvių, i 
slavų ir rusų agentų. Prityrimas ne
reikia. Daug gerų sumanymų. Del 
platesnių žinių ateikite tarp 4 ir 7 
vai. vakare. i
S( IIOOL MECILANICAL Dentistrv, 
802 AV. Madison St., Room 202.

PARSIDUODA kampinis šloras su 
1 pagyvenimo ruimais, geras dėl bi- 
le biznio Remta nigi lietuviais ap
gy Ventoj apielinkėj

E AFELD, 
1959 AV 2Lst Place, Chicago, III

Draugystės Lietuvių V. A. No. 1 
Town of Lake, mėnesinis susirinki
mas nedėlioję, gegužės, 11 kaio 1:30 
valandą po pietų Davis Squore 
Park svetainėj prie 45 ir PauHna 
gatvių. Draugai ir draugės matomai 
kviečiami atsilankvti laiku.

P Lašt D. Mon'z

Roseland.— LSS. 1'37 kp susirtn- 
1 bnas Įvyks ned^Poj, geg. 11. kaip 
19:30 vai. ryto. 9 AA’ardo Socialistu 
svet., 11100 Michjgnn Avė. • (ant .3 
lubų). Visi draugai prašomi būti 

laiku, — ()rg D K S į

Rl lKAI.INGA moteris dėl auzos 
nr:;’uirėjimo iii sergaiičiosJ moters. 
Darbas m* ąilt ilgo. Valgis, gulėji
mas ir g< i i« tižm« kesnis. Kreipki
tės laišku a.- pati atvažiuokit ir 
greitai ‘N..A BOHMEIER
24 E I13tli St. (.hieago, III

A.š R. Gilyvid, oajieškau merginos, 
arba moters (|el dviejų vaiku pri
žiūrėjimo. Gera mokestis. Meldžiu 
ahišaukti šiuo adresu: 1712 N. Mar- 
shfield Avė. Nuo 6 iki 9 vai. ryto,

PARSIDUODA labai pigiai 2 kar
ves, iš priežasties moters liffos. Ga
lima matyti savininką nuo 5 valan
dų vakare ir nedėliomis

J. Y.
15640 Marshfield Avė, Harvey, III.

automoriYjai
PARSIDUODA Automobilius 7 pa- 

sažierių 6 cilinderių Paterson išdir- 
bvstės; pilnai geram stovy j; parduo
du už 8575.00

STANLEY MITCHEL 
3311 So Auburn Avė. ('hieago

LSS. 2.31 kp. nepaprastas susir'n- 
limas įvyks nedėlioj, geg. 11 d., S'*tl 
Irnu-nt svel, 3046 Gross Avė. Pradž'a 
JO vai. iš ryto. Kuopos nariai biti
nai alsi lauky kitę visi paskirtu lai
ku. — Sekr. A Audickas

..Noth Side Draugijų Sąryšio pikni 
kasbus geg 11, National darže. Ri- 
verside, IR; Visus kviečia atsilankyt, 

taipgi draugai sugražinkite tikie-

REIKALINGA šeimynų dirbti ant 
('tikrinių burokų farmų Michigane, 
geros mokestis darbas laiku žiemos 
dirbtuvėje, dykai kelias, dykai per- 
kraustymas jtisn rakandu, dykai na 
mas ir daržas. Mokame $2100 už ak
rą. Atsišaukite Pėtnyčioje, Subato
je ir Nedėliojo, nuo 8 ryto iki 7 
vai. vakare Išsiuntimas sekantį U- 
tarninką Gegužio 13 d., Mr FRANK 
PALLA, 809 VVest North Avenue,

RAKANDAI
PARDUODU 6 kambarių rakandus 

Jei norėsite galėsite gyventi tuose 
pačiuose kambariuose. Atsišaukite 

greitai.
B. AVARPOT, 

3400 Eemerald Avė., Chicago, III.
2-ras flatas

RANDAI
tus nevėliau geg 10, —Rengėjai arti Halsted St. Chicago

Susi y LH1 Soc Dain Am 1-mo Ap
skričio mitraus choro generališka 
repeticiia bus subaloj, geg 10, 7:30 
v vak. Mildos svel. Vyrų choro f»e- 
neraltškn repeticija bus pėlnyčioj, 
geg 9. 7:30 v vak, Pulaskis Park svet 

—J Urbanas

ATIDUODAMA rendon 2 akrų 
trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržu. Renda labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., Chicago.

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dine n, 1850 N. WetlM ut.

137 Mokyklos aiiv. Valstijose. 
Siuvimas, Potrenų Kirpimas, I)e- 
signing, (R*1 biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
I.engvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmintnkė

AMERIKOS LIE'IUVIU MOKYKLa

Mokinama: angliškos ir lietuviško 
kalbų, aritmetikos, knygvedystė* 
stenografijos, lypewriting, pirklybo* 
teisiu. Suv. vidstiju istorijos. ab«*l 
nos istorijos, geografijos, politiško? 
ekonomuos, pilietystes, dailiarašys 
les

Mokinimo valandos: nuo 8 ryt' 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3l 
3106 So. Halsted St.. Chicago. Ui

ĮVAIRUS SKELBIMAI
KAS norite apdrausti savo arba 

kilų gyvastį, malonėkite kreiptis 
pas mane, aš agentauju vienai is 
tvirčiausiu kompanijų Metropolitan 
I.ife Insurance Co. Krepkitės

.1. Laucevičia,
4642 S. Marshfield avė. Tel. Drover 
7410. ('.hieago, III.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

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

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald Avė., Chicago, 111.

A. LAL1S, Sekretorius.
1840 S. Halsted St., Chicago, III

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, 111

KMo Nariai:
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, IL 
JULIA ŽEMAITE,

2919 W. Division St.. Chicago, 1h

Rytmetinės žvaigždės Pašalpos ir 
pasilinksminimo Kliubo valdyba:

LSS 4 kn, LSJL 1 kp ir JLAT Kliu
bo bendra* lavinimo* susirinkimas 
įvyks nedėlioj geg 11 d kaio 10 v 
ry to Aušros svel 3001 S Halsted St 

S Zavė

Indiana Harbor, Ind — LSS 2’7 
ko mėnesinis susirinkimas įvyks 

nedėlioj. geg 11 kaip 10 v ryto, J 
Radžio svet, 3602 Cedar gat

Rašt P S Rindokas

SIUVfiJAl
REIKALINGI siuvėiai ir offprese- 

riai važiuoti į užmiestį; Pastovus 
darbas ir gerą mokestis; Už kelionę 
užmokama, Atsišaukite Į Paul Pi'kis, 
729 AAr 18th SI Tarp 6 ir 9 v vakare

NAMAI-žEMe
PARDAAUMUI namas ir lotas, tu

ri 4 flatus. Neša $40 į mėnesį. Vis
kas gerame stovyje. Atsišaukite ir 
pamatykite šį bargeną. Kaina $3500 
ant išmokėjimo jeigu jus norite, 
1932 So. Union Avė. 2_ras fl front.

TAUPYKI!' PINIGUS
Nemokėk rendos, net imk remias 

iš kitu ir kiti 'Tamstai išmokės na
mą. Sekantieji namai parsiduoda 

labai pigiai su mažu 'mokėjimu ir 
visi neša geras remias. Atsišaukite 
ir pamatykite, nes ant visu bus ge
ras pelnas kiekvienam kuris tik pa
siskubins nupirkti.

PARSIDUODA vienai familijai U'*- 
ram padėjime nameliš, su gerais iš
taisymais ir gatvės ištaisytos ir už
mokėtos, šviesus iš abiejų pusiu. 
Parsiduoda už ..................... $1400

PARSIDUODA 2jų pagyvenimų 
medinis namas po 1—4 kambarius 
su visais Įtaisymais ir ant geros ga
tvės tarpe lietuvių. Rendos neša $20 
I‘ą|-vj(|nnę ......................... $1800

PARSIDUODA 3-tjų pagyvenimu 
medinis namas, geroj vietoj už $2100 

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas. Rendos neša $40 j mė
nesį — už ................................. $3800

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų 
visai naujas namas su pirnios klesos 
įtaisymais, bus parduotas tūkstan
čiu pigiau, negu kaštavo pabudavoti, 
tain gi su dideliu lotu..

PARSIDUODA kampinis mūrinis 
namas beveik naujas su štoru ir pen 
kioms šeimynoms pragyvenimu. Re
ndos neša $1200 į metus. Kaina 
.................................................... $11500

Apart virš minėtų dar yra keletas, 
kurie turi būti parduoti trumpame 
laike. ,

Meldžiame tuojaus atvažiuoti ir 
pamatyti, nes galėsite išsirinkti pa
gal savo noro, nes per musų bendro
vės ofisų kas savaitę nuperka žmo
nės daugiau kaip dešimts namų.
Liberty Land and Inveatnicnl Co.
3301 So. Halsted St., Chicago

REIKALINGA MERGINU, TURE-' 
JUSIU PRITYRIMĄ SIŪTI ARBET- 
TER ARBA LEAVIS ATSIUVINBJI- 
MO MAŠINOMIS.

THE ROYAL TAILORS 1 
731 So AVells St Chicago

PARSIDUODA namas irvi 2 lotai 
ant lengvu išmokėjimų 10531 Ed- 
rook Avė irgi 65 akrų žemės netoli 

Muskegan, Mich. Apmokėsiu už 
North-AA’est Side namą

F. AV TAPĖ

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
3 pagvvcnimų su visais intalsymais 
ir elektra. Namas randasi labai gra
žioj vietoj; parsiduoda už labai ma
ža kainą atsišaukite greitai pas sa
vininką 

C SUROMSKI
2827 N Whipple St. Tel Albany 9098 3346 So. Halsted St. Chicago

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

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

LITHUANIAN RED 
ROOF1NG CO, 

and Shecl Metai Works
2106 W, 24th M Te) Canal 4802

draugijos
2228 Coblenz St.

t Komiteto nariai:
P. Jakavičia, 927 W. 33rd PI.
.1. Gustaitis, 2856 W. 38th PI.
.1. Vilis. 2538 b'rankforl SI.
.1. Briedis,

Parsiduoda labai pigiai 3jų pagy
venimų muro namas, vienas pagy
venimas 5kiu kambarių, o 2 pagy
venimai po (>. Geroj vietoj, puikus 
namas, maudynės, gazas ir viskas 
geriausiairę ..lydėjime. Ramios 
$612.1)0 Į melus., .Niimas vertą) 
$7.000, parsiduoda tiktai už $4.950 
Išsiskubinki,te.

Parsiduoda 2-jų pagyv. muro na
mas, taip kaip naujas, geroj vięĘ j, 
geriausi įtaisymai. Ramios -576 į 
metus. Savininkas šio namo įklim
po Į nelaimę ir iš tos priežasties 
parduoda už pusę prekės, tiktai už 
-3,450. Nelauk geresnės progos

Parsiduoda ?jų nagyv. muro na
mas, viskas naujausios mados, mau
dynės, beismontas ir tt. Puikioj vie
loj arti karų linijos, namas vertas 
-(‘•,500. Prekė tiktai $5,000.

Parsiduoda 2jų pagyv. medžio na
mas, geroj vietoj viAad išranduolas. 
vertės $3,000. parsioiioa liktai už 
$1.650.

Apart šių naupi mes liejime daug 
vt.M.kių munųanhd)iirdąvinio ant 
Bridgeporlo, prie (’rSun’o ir po kitas 
lietuvių kolonijas. 1‘amatyk mus. 
I’amatysi pats, kad yra gerų namų 
ant pai davimo ir vi/ąi pigiai, ;ik 
reikią žinoti kas ju/s turi ant par
davimo’

S. Diirns'lr .L Szlik.is.
5413 So Halsatd Sa., Chisago.

I I oi e Drover 82»
Szlikas, gyvenimo vieta:— 

3246 So. Halsted St. ant 3jų lubų. 
T^l* phone Drover 35 ■ !

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

T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 
2042 Homer str.

J. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 
1302 N. Hoyne Avenue.

J. Rasimas, iždininkas,, 
1845 N. Hoyne Avenue

J. Kitchas, finansų raštininkas, 
3646 Hamilton Avenue.

Susirinkimai atslbuna pirmą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
bės svetainėje 1822 Wabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

VALDYBA T. D. M. L, BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensiqgton, III.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį F. She- 
<lwillo svetainėje, 311 E. Kensing- 
lon Avė., Kensington, III.

Valdyba 1919 metu:
I’i'cz. 1). Shatkus,

213 E. Kensington Avė. 
Vicc.prez. Jonas \Vilkas

206 E. 1161h St.
Iždininkas W. Markauskas,

355 E. Kensington A ve. 
Prot. Rašt. F. Grigula,

Kilti So. \Vcntworth Avė. 
'i'urtų Rašt. XV. Dargi*

10520 So. State St.
Norintį* prisirašyti atsilankykite 

j susirinkimą. Instojiinas pagal am
žių ir konstituciją.
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 

Valdyba 1919 —metų 
Priminninkas Juozapas Rūta,

3131 So. Emerald Avė, 
Vicc-pirmininkas Antanas Strolie, 

2018 So. Peoria St, 
Nut. rašt Kazimieras Deinereckis

3327 So Wallaee St 
I'in. rašt, Vincentas Buiskas,

1520 — 491 h Avė., Cicero, 
Knygų globėjai:

Feliksas Ardriauskas
3424 So. Union Avė 

Antanas Burba, 2947-t~W. 39th St 
^ntanas Shimkits

4023 So. Montgomery St 
Kasierius Antanas Antanaitis

819 West 351 h St. 
--------------i--------------- 1-------------------  

RURSIuVlŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 W. 15th St Cicero, III.

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girar.d St 

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St, 

P. Galskis, Fin. Raštininkas,
1356 Hoyne Avenue. 

.1. Katilius. Kasierius,
1685 Milwauk.ec Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmą pėtnyČią 7:30 valandą vakare 
Unijas svetainėje. 1561 N. Robey st. 
prie pat Milvvaukee avenue

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pinės Pašelpos, valdyba 1919 metų.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu i trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimn-designing ir siuvinį' 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti i> 
pamatyti musų mokyklą hile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
rą — hile stailės arba dydžio, iš bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOO1.

J. F. Kaanicka Perdėtinls
190 N. STATE STREET. CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojai J. T. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raižo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis slcyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
kynamn po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

CICERO LIET. VYRU IR MOTFRV 
APŠVIETUS DR-.IOS NAUJOJI 

VALDYBA

Agota Kaminskienė, pirm..
1436 So. 48th Ct., Cicero. III. 

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

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

V. Shilcika, Fin. sekr.,
1409 So. 49 avė., Cicero, III. 

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

Iždo globėjui: V. Stanislovaitė, 
1334 So. 48 avė., Cicero, IR.; A. Do- 
čkienė, 1225 So. 50 avė.. Cicero, Iii.; 
.1. Marazas, 1530 So. 49 avė., Cice
ro, III.
'P. Bartkus, maršalka, 

1500 So. 48 Ct., Cicero, III.

P. Švelni*, pirm’ninkas.
1732 N. Lincoln St. 

l'el. Brazis, vice-pirmininkas.
2420 N. Marshfield Avė. 

J. Kalpokas, nutarimu raštininkas
1839 AVabansia Avė.

V. Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfield Avė. 

Just. AntanaviČia, iždininkas.
1719 Eilėn SI.

H. Rauskiniutė, kont. rašt.
1052 AVabansia Avė. 

Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. II. Moldenhauer, dak. kvotėjas.

1554 W. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 AVabansia Avė.

C. Tuskienis, Org. Užžiur.,
• 1225 So. 50 avė., Cicero, III.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams

Ed. Čepulis, pirm.
4028 So Artesian Avė 

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

Ig. Žilinskas, nut. rašt
2351 Hamburg St, 

Frank Micklin, turtų rašt.
1906 So. Union Avė 

Chs. Maskin, kasierius
668 W. 181 h St, 

Ant. Selemonavičius, ligonių apiek, 
1823 So. Peoria St 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Imą 
vai po pietų, Jul Malinausko svetai 
nėję. 1843 So. Halsted St

VALDYBA 1919 METAMS:

S. Dandiavlčia, pirmininkas, 
1617 N. AVinchester Avė.

V. Prusis, vice-pirmininkas, 
1649 Girard St.

J. Kalpokas, nut. raštininkas
1839 AVabansia Avė.

K. Navickas, iždininkas,
1737 N. AVinchester Avė. 

V. Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfield Ąve. 

Ang. Chepukienė, kont. raštininkė, 
1618 AV. Division St. 

Yg. Chernauskas, ir X. Shaikus, 
iždo globėjai. 

J. Dauginas, maršalka.
A. Monlvidas, daktaras kvotėjas. 

1739 S. Halsted St.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:

LIETUVIU MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA 

Valdvba 1919 metų.
Pirmininkė M. Dundulienė,

1015 So. Halsted St
Pirm, pagalbininkė K. Katkevičienė 

2252 W. 22nd St.
Nutarimų raštininkė J. Pabarškienė, 

2928 W. 40th PI. 
Finansų raštininkė .L Jazavitienė,

3125 W. 381 h St.
Iždininkė P. Balickienė

3543 So. Union Avė.
Kasos globėjos:

J. Baranauskienė, 3810 Lowe Avė.
A. Yuškienė, 3228 W. 38th St.
Maršalka K. Urbenė,

3313 Union Avel 
Knygė S. Stasiukytė.

3239 Emerald Avė.

CHICĄGOS I/IETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS

Pidomasis Komitetas
A. Petratis, pirmininkas

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas \

• 1617 N. WincheAer Avė.
J. Degutis, sekretorius

M. Žukas iždininkas, 
1608

J. Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North Avė.

J. čepelis, pirm, pagelbininkas,
1060 Noble St.

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 
2228 Coblenz st.

North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 AVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

LIETUVOS SUNŲ DkAUGIJOS 
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA 

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Ave.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt., 
1602 Indiana Avė.

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė.

Antanas Pulką, iždininkas. ‘ 
1128 N. 8th St 

Andrius Jakučionis Iždo globėjas, 
1424 So. lOth St.

Antanas Diellninkaitis, iždo globėjas 
1124 Higb avė. 

Motiejus Žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyČią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.




