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Smyrna
Finai eina ant f etrogrado

Sukilimai prieš bolševikus Ukrainoj

Lenkija negaus Vokietijos karinių laivų
GRAIKAI IŠSODINO DIDELES 
SPĖKAS MAŽOJOJ AZIJOJ.

mos Andre Tardien, kaipo pra-
Paryžius, geg. 16. - - Didelė 

talkininkų laivynų konaentraci- 
• • 1 •• • * —   .

Užrubi žinių reikalų ministo-

su suteikimu Graikijai mandato 
valdyti miestų.

šyma dalies Vokietijos laivyno.

savo laivynus su išsodinamomis

laivų su penkiais kanuoliniais 
laivais ir italai turi penkis dide
lius karinius laivus. Suv. Val
stijų laivyno spėkos susideda iš 
mūšio laivo Arizona ir ketiniu 
naikintojų. Įvairios talkininkų

r., V . I ,laryba taipgi nutarė, kad ka
rės belaisviai, laikomi rusų Sibo- 
rijoj, Baltiko a provincijoje ir 
Kaukaze gali būti tuojaus pasių
sti namo. Bet esantis sovietu

kų Adriatike ir Juodose juro
se. , . .

master at Chicago, III. May 17, Ii919 
rrųuired by the acl of Oct. 6.1917

TARSIS sfl! TURKAIS KJ)N- 
STANtlNOPOLYJ.

kad anglų ir franęuzų spėkos PARYŽIUS, geg. 16. — Reute-

aistratyviu mandatu.

Išsodino Smymoje. jomis pasirašyta Konstantinopo 
lyj, Salonikuose ar kokiame\ki- 
tame parankiame mieste am
inuose rytuose.

spėkos užėmė dalį Mažosios A- 
zijos jKikraščio. Tai buvo išsi-

True translation filed wlth the post- 
master at ChicĮago, III. May 17, 11)19 
as reųuired by the actpf Oct. 6, 1917

Nėra kito išėjimo, kaip 
pasirašyti..

mečių svajonės.
Leidimas užimti buvo duotas

premjerui Venizelos, po oficia
liam patviP’jinjnml|i, kad tur
kai kurstė sumišimus Mažojoj po taikos sutartim yra iššeikš-

ja liko išsodinta Sinyrnoje ir ji

Vauria, 40 mylių į pietų link.
Kareivių transportus, (kurie 

išplaukė iš Cavalla utartininke 
lydėjo du mūšių laivai ir 4 krui- 
zeriai. Vienu mūšių laivu bu
vo Kilkis, pirmiau buvęs Ame- 
rikos mūšio laivas Idaho, par
duotas Graikijai 1914 m.

Išsodinimas buvo atliktas su 
didelėmis ceremonijomis, ka-

kaip nepasirašyti? Mes esame 
parblokšti ant žemės, jūsų ke
liai yra ant musų pilvų ir jūsų

True translation filed wilh Ihe post- 
master at C.hicago, III. May 17, 191|) 
as rcųuired by the act of Oct. 0, 1917

Nori referendumo apie 
taiką.

blausių graikų švenčių, žinoma 
kaipo Rožių diena. Užimtoji

" BEKLINAS, geg. 16. — Vor- 
\vaerts ir Lokal Anzeiger šian
die ragino laikyti visos šalies 
referendumų apie pasirašymą 
po taikos sutartim.

Munieh Post, svarbiausias di
džiumos socialistų laikraštis Ba-

unslalion filed wilh the post
ai Chicago, III. May 17, 1919 
red by the acl of Oct. 1917

HINIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.
6 ___ __

Ryžius, g( g. 16. — Peki- 
egrama taikos konferenci- 

įgko, kad Chinijos kabinetas

Į

šiaurinės ir pietinės Cbinijos^at
stovų išįro. ,

True transhitlon filed a’ h Ihe post- 
piaster at Chicago, III. May 17, >919 
us required by Ihe act of Oct. (i, 1917
Rusijos atgaleiviai protestuoja 
prieš Finlandijos pripažinimų.

, WASH1NGTON, geg. 16. —

narių buvusios Rusi jos valdžios,

basadoj kablegramos nuo užru-

nov, užprotestavo susivieniju
sioms valstybėms prieš Suv.

I'inlandi jos nepriklausoniybes.

Pranešimas nurodo, kad nu
tarimas pripažinti Finlandijų 
pakeitė be pasitarimo su Rusi-

kų Finlandijos svarbą vakarinės

True translation filed with Ihe post- 
inaster ai Chicago, III. May 17, L919 
as reųuired by the acl of (kt. (i, 19*7
Francuzai nori pripažinti Kol

čiaką.

(langiau laimė.jimųr į šiaurry

Armija^.įvedama kilo Ukrai-

siekia apie 20,000 žmonių ir vei

True translation filed wlth Ihe post- 
|naster ai Chiciigo, III. May 17, 1919 
us regiilreil by Ihe acl of Oct. 6. 1917

Moterų protestas
MOTERIS PROTESTUOJA 
PRIEŠ TAIKO&DSALYGAS.

Paryžius, geg. 14. — Finan-
niaslrr at Chicago, III. May 17, 1919 gjpė.s ir ekonominės sųlvgos tai-

. ........i u. iIa..............i .r » i! ihi*: { • °

True Iraiislalion filed witn Ihe post- I

as t < (|ilirc<l by lite ari of Ori. Ii. 1917 
KORESPONDENTO SAPA

LIOJIMAI.

Vokie

Varšuvos korespondentas sako, 
kad vokiečiai savo imperialisti
niais manevrais Latvijoj ir Lie
tuvoj trukdo kokiai-nors koncen 
truotai kampanijai prieš bolše-

link.
.Jis sako, kad jx‘rversmas Lie

poj u j e, kur vokiečiai nuvertė 
latvių valdžią., suparalizavo 
prieš bolševikišką veikinią ir

Skrenda per Atlantika
Trįs amerikos hydroplanai 

išskrido per Atlantiko 
vandenynų.

TREPASSEY, N. F., geg. 16.
kos sutarties su Vokietija pas
merkia 100,600,000 žmonių cen- 
tralinėj Europoj l”s'kiirdan, li
goms ir bevillėn,” sulig teksto 
moterų internacionalės konfe-jveik kartu pakjlo nuo vandens 

! rencijos pastoviai taikai Zuriche Trepassey uoste ant Newfound- 
1 pranešimo pasiųsto taikos kon-paiulo salos, 
ferencijai. Suv. Valstijos turiu- vakare ir išskrido į Azores sa- 
čios dvidešimts penkis

Tris Amerikos laivyno hydro-

leido j jurų ir yra velkamas at
gal į uostų. Sakoma, kad jis 
nėra labai pagadintas ir nors 
neturima jokių platesnių žinių 
ant kiek jis pagadintas ir kodėl 
nusileido į jurų, betgi nemano
ma, kad bus galima jį pataisy
ti ant vietos ir todėl vargiai jis

|and|e 7:U0 vhl. ’
Galbūt žuvo.

..... •' \VASHINGTON, geg. 16. — 
de- kis, 1,350 mylių atstume. Tai Laivyno departamentas gavo ži-
15 bus trečias ir ilgiausias šuolis nių, kad dirižabelis G-5 galbūt 

šjiliu .uilslovfltijaina. Paskelb- I kelionėj per Atlanlikų ir aviato-, yra žuvys, nes laivai negalėjo 
lasis viešai Inkstas vra sekamas: riai Ckisi jį laimingai parskris-

‘‘Intcrnacionalis molerų kon- ll«
gresas išreiškia gilų apganavi- Pirmas pakjlo nuo vandens 
ŲVb kad VersaiHhs pasiuRę.os vadovaujantis hydroplanąs NC-

gia principų, vien kuriuo teisin-

ta ir kurios pasaulio demokratai 
tikėjosi.

• , .... • ‘‘Gvaranliiodam/(K> pergalėto-*n<Ientns, politiniai ir kalneliai 1
a po įtekme vokiečių. ‘ 'u,ns vaisius slaptų sutarčių, tai-
Vokiečių kareivai ir vokieJ kos sąlygos tyli»>i užgyrė slaptą-

kų karini veikimų prieš bolševi- si-sprendiino principų, pripažino
kl|s ' teisę pergalėtojo prie grobio ir

1Z , . . • 'sutvėrė visoj Europoj nesutiki-Korespondentas ragina prive-, • t •’ 1

priversti prie naujų karių.

metė/jį, at* negalėjo išgelbėti, nė-

surasti.

ko laiku. Už minulės pakjlo
NC-4, o už dvičjų minučių pa-

tv pusėn. Už poros minučių jie 
buvo už uosto, o dar už poros 
mindčių ir visai pranvlčo''\iž 
horizonto.

Paprastas “Let’s go” buvo sig
nalu trečiam ir ilgiausiam šuo-

lantiką, kuri .jei bus atsiekia,

Visuotinas streikas
VVINNIPEGE VISI STREI

KUOJA.

Miestas veik visai izoliuotas.

WINNIPEG, geg. 16. - \Vi- 
nnipego Knistai telegrafistai nu
tarė prisidėti prie streiko ryto 4 
vidurdienyj. Presos, biržos ir 

komerciniai operatoriai paliesti.

Tiuc Iranslatjon filed witli Ihe p«”d- 
master at Chicago, UI. May 17, 1919 
a* rcųuired by Ihe act df Oct. 6,1917
I^NKIJA NEGAUS KARINIŲ 

LAIVŲ.

atmesti. Mes turime pasirašy
ti su protestu, tikėdamies, kad 
talkininkai gabaus susipras.”

PARYŽIUS, geg. 16. — Platus
ORAS.

Giedra šiandie ir galbūt nedė-

škiančią protestą sutarties parė
dymui apie kairįjį kranto Rei
no upes ir Saar klonį, tapo pa

. T . . -t -i ,s vienos puses kariau anciii ų,ir Lietuvoj buvo palikti reika- 1 . . ę c
luujant talkininkams, paliaubos tcKmgmm, prme.pas yra perzen 
sąlygomis, kad apginus tas šalis ,«il,n,as ir sl,{kos 'al«lymas pa- 
nuo' bolševikų. Latvijoj prieš j,aik,,n,as- '•'inaivsiniais ir ekono- 

a tik vokiečiai ba-!,niniais 1<M>•<'<"M>00
turtingie- l*nK)n'6 sios gentkartės Europos

ir jos laivynui, nes lai jos hyd
roplanai bus pirmų kartų istori
joje perskridę didelį vandenynų, 
taip kaip veik trįs metai atgal

atskirtas nuo visos( šalies tele-

bolševikus e 
ronai ir jų be

lomet su vo-
PARCVIUS, geg. 16. — Fran- 

cija labai nori pripažinti Kol
čiako valdžių Rusijoj, užreikšdla 
ma, kad talkinidkai turi kų noi;s 
pripažinti pirm negu konferen
cija užsiidhrys, kad išrišuš rū
be žiu klausiimų. Kolčiako spė- 
koį^adarė žymų paėjimų nuo
gegužės 1 d., ypač į šitiurę nuo --------

LONDONAS, geg. 15. -- Iš 
Vienuos pranešamu apie smar
kų mūšį tarp kroatų ir serbų 
Agrbme, Kroatijos sostinėj. 
Daugelis iš dalyvavusių mušyj 
liko užmušti.

True translation filed wl h Ihe post- 
inaster ai Chicagopjll. May 17, 1P19 
as reųuired by the act of Ocl. 6. 1917
SMARKUS KROATŲ' IR SER

BŲ SUSIRĖMIMAS.

Amerikiečiai a t si salk o pripa-

nierių, bet pritaria pagelbėti Fin 
landijos valdžiai..

True translation filed with Ibe post- 
niaster at Chicago, III. May 17, 1919 
as reuuired b’, Ihe act i,f Oct. 6,1917

Rusijoje
FINAI EINA ANT PETRO

GRADO.

Tikisi užimti miestą už kelių 
dienų.

GOPENH^GEN, geg. 16.
Pasak pranešimų j National Ti-

liigoinH

Su giliu supratimu atsako-

ko istorijos, kada jų pojurinis 
laivas^ Drutschland atplaukė į 
Amerikų ir suteikė Vokietijai 
garbę pirmos šalies perplauku
sios vandenyną po vandeniu. 
Dabar amerikiečiai galbūt lai
mės garbę pirmos šalies, keči

Generalis streikas tebesitęsia 
1r nėra ženklų susitaikimo.

Telefonas ir k rasa neveikia, 
laikraščiai m-išeinai, ‘geležiūke
lių dirbtuvių dadbinmkai taip
jau sustreikavo.

Streiko komitetas leido atida-

pienų ir duonų. Kitos sankrovos

True translation filed with thp post- 
niaster at Chicago, III. May 17, 1919 
as reguired by the acl of Oct. H. 1917
• LUXEMBURG UŽMUŠĖJAI 

NUTEISTI KALĖJIMAN.

BERLINAS, geg. 14. — Trįs 
iš žmonių, kaltinamų užmušime 
Dr. Kari Liebknecht ir Rožės

• < I ‘JO i* j f M *■« • • V j ,

dende, stipri linų armija, ko-
manduojama gen. Mannerbeim

maršuoja ant Petrogrado, kuris j 
tikimųsi, bus užimtas už keliui

Ukairainiečiai stumia 
bolševikus.

gina talkininkų valdžias sude- 
į rinti taikos sutartį su tais prin
cipais, pirmiausiai išreikštais 
prezidento Wilsono, ant kurių iš 
tikimo išpildymo rymo talki
ninkų žmonių garbė.”

Pranešimas buvo pasiūlytas 
Mrs. Philip Sno\vden is, Angli-

mišimų pereitų žiemų liko nu
teisti karinio teismo. Hussaras 
vardu Runge tapo nuteistas 

į£in metam kalėjimo ir 4 iner 
tamV atėmimo civilių teisių.

( kalėjimo ir 4 mėnesiams po a- 
reštu su pašalinimu iš tarnybos. 
Lieut. Rittman nuteistas 6 mėn, 
I)o areštu. Kiti kaltinamieji 
žmonės liko išteisinti.

True translation filed with the post- 
tnaąjer at Chicago, III. May- 17, 1,919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Bavarijoje
Levine areštuotas

Rankin, buvusios Suv. Valstijų 
kongreso narės iš Montana. Jis 
buvo vienbalsiai užgirius mote
rų konferenci jos.

Kvailių karalystėj .

COLUMBUS, ()., 16.

7 vysikupanls ir kunigams Ami- 
sh-Monuonite bažnyčios Holui- v

es paviete boikotuoti buvusį jų 
bažnyčios narį Eli J. GiAerick.

tą. kadangli jis nešioja gumines 
petnešas, kas yra peržengimn 
bažnyčios prisakymų.

Nulinčiavo negrų.

DUBLIN, Ga. — Govedh atė
mė iš šerifo negrų James Wal-

baltos mergaitės ir jį nulinčiavo.

Pašovė du žmones.

MUNICH, geg. 16. — Karei-j EAST ST. LOUIS, III. — Mrs. 
nė valdžia areštavo Raudonosios Mario Gable pašovė savo vyrą,

VIENNA, geg. 16. — Ukrai
niečių pranešimai parodo, kad 
bolševikai bėga iš savo priekinių 
vakarų pozjcijų Rovne prieš Si
mono Pethiros vedamą armiją J 
ir traukiasi betvarkėj iš prie-( 
žasties stokos transportacijos.

Pasirodo, kad yrą genearlis Vėliavos redaktorių Levine, ku- J. W. Gaide ir kitą moterį, Mrs. 
Ukrainos valstiečių sukilimas’rį rado pasislėpusiu architekto-^Flo. Miller, kuri buvo jo namuo- 

f____________ ■ riaus namuose, kur jį priimta se. ,Abu pašautieji galbūt mirs.
I stas, Mogilevo gub. pakliuvo į prašant prof. Salz iš Heidelber

go universiteto, Levine niidavi- 
nėjo studentų.

lioj; nedidelė permaina tempe- prieš bolševikus ir Gomelio mic- 
raturij. J „ ...

Saulė teka 5:27 vai., leidžia- sukilėlių, rankas. Valstiečiais
«i 8:05 valandą^ <■ vadovauja Orlovski ir aplaike.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

mtos stichijas ir perskrido van- 
denvna oru.* c

Jei ir nevisai pavyktų kelionė,
amerikiečiai jau džiaugsis tuo,

ji padarė paslaugas tos istoriš
kos kelionės. Jau kiek laiko 
ant Ne\vfoundland salos yra ir 
keli anglų aeroplanai, kurie t:ii-

nųrs jau senai rengiasi

lionės. Ta gartyė išpuolė ame
rikiečiams.

Aviatoriai tikisi pasiekti Azo-
res salas į aštuoniolika ir pusę

pavėjui, galbūt kelionė užims ir 
dvidešimts vienų valandą.

Hydroplanai išskrido kelio
nėn gerai aprūpinti ir gerai ap
saugoti. Visas kelias nustatytas 
kariniais laivais, taip,kad kur jie 
nė nusileistų daugiausia už va-

Visi trįs hydroplanai turi stip

lūs, taip kad jie visuomet gali 
susižinoti su laivais ir net su sau 
sžemiu. Kiekviename hydro- 
planc skrenda po šešis žmones: 
trįs aviatoriai, bevtfeljnio tele
grafo operatorius ir du inžinic- 
rianmašinistai. Taigi aviato
riai vienas kilų pasimainydami 
gali ir pasiilsėti, o jei kas ir su

Naktį gi Ittivai

ypatingomis šviesomis, taipgi 
praneš kur koks yra oras./

l 30,000 DARBININKŲ 
STREIKUOJA.

WINNIPEG, geg. 16. -

ko. taip kad nė vienas iš Winni-

Streiko komitetas svarsto, apie 
pakeitimą savaitinio L a b o r

ko'.
Visas 'pirklybinis, industrinis 

ir municipalis gyvenimas mies
te yra pilnai apsistojęs ir skai
čius streikierių siekia 30,000, 
kurie dabar miestų laiko pilnoj 
savo kontrolėj. Net miesto kler
kai ir krasos darbininkai strei-

miteto, nes ir jie buvo nutarę 
streikuoti. Prie streikierių pri
sidėjo ir sugrįžusieji kareiviai.

inų budavolojanis ir metalo dar

viai pakėlė dar keletą kitų klau
simų. '

kščiame susirinkime priėmė re
zoliuciją, kad pasibaigus dabar
tiniam streikui butų pasitarta 
su darbininkais ar naudinga bu
tų deportavus negeistinus sve
timšalius priešus. Atgaleiviai 
buvo pasiutę rezoliuciją, kad ir 

-radikalius Agitatorius depoųta-
Dirižabelis C-5, kurį vėjas va- vus, bet kareiviai tuoj ją atmo

kai- nutraukė nuo virvių, misi- te be didelio svarstymo.



LIETUVIU
SEIMAS 
CH1GAGOJE

“LIETUVIŲ VAKARAS” 
AUDITORIUM, 

Nedėlioję, BIRŽELIO 8 d., 
7:30 valandą vakare

Prasidės 9 vai. ryto.
SEIMO SESIJOS 

MORRISON KOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d. ,

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON KOTELYJE 

Utarninke, BIRŽELIO 10 d. 
8 valandą vakare.

Kas Norite LIETUVAI NEPRIGULMYBES, Lai Neapleidžia SEIMO
NEPRIGULMYBE
LIETUVOJE

2ras Didelis
True trnnslation filed with thc post- 
master at Chicago, III. May 17, 1919 
us rcųuircd by thc art of Oct. 6,1917

PIKNIKAS
Pasaulio Darbininkų 

Judėjimas.
(žinios International Labor 

News Service)

U engia
CICERO LIETUVIŲ KOOPERACIJA

SUV. VALSTIJOS.
Policinė vieta Du Pont’ui.

Ned., Gegužio 18,19
RIVERSIDE,

Pradžia 9-tą vai. ryto. lužanga 25c porai.

• Kviečiame visus koslumicrius. draugus ir :ėpiė- 
jus skaitingai dalyvauti šiame piknike, kur bus 
galima linksmai laiką oralcisli. iyranue pavasario 
ore. Bus skanių lietuviškų kopūstų ir kitokių 
šviežiausių valgių. Belo, ims duodamos dovanos už 
geriausius atsižypiėjin us.

Užprašo visus RENGĖJA}.
VAŽIU i ri roikia 22-rjais karais iki 48th Avė. Po-

tam La Granue karais iki Desplaines 
ten kooperacijos trokas nuveš iiesiai j

VISI! ANT
PIRMO GEGUŽINIO

3ALIUS

New York. — Generolas T. 
Coleman du Pont, svarbiatisis 
savininkas Waldorfo, Mc Alpi
nėjo, Belmonto, Vanderbilto ir 
kitų viešbučių, tapo paskirtas 
policijos komisininko padėjėju 
ant Ųueens valsčiaus.

Generolas du Pont, kuris 
skaitoma turtingiausiu žmogu
mi pasaulyje, yra dabar "šeštu 
turtingu žmogum paskiriamu 
policijos komisininko padėjė
ju; kiti yra: Fredrick A. Wallis, 
John A. Harris, Bodman Wana- 
maker, Aliau A. Byant ir Ed- 
mond A. Guggenheini. Genero
las du Pont sako labai džiau
giasi savo laimėta viela.
Albany’s spaudėjai ^Iraikuoja.

Albany, N. Y. — Geg. 1 d. Al- 
bany’ės spaudėjai sustraikavo 
reikalaudami didesnes mokes- 
ties. Antry tojaus tik vienas 
lakštas taip vadinamo Bulle.ti- 
no išėjo, vieloje keturių laikraš
čių einančią tame nlirtite. Bulle- 
tin buvo mašinėle rašytų žinių 
formoje, išteistas Pergalės Lais- 

’ vės Paskolos komiteto ir išne- 
| šiotas laišknešių. Geg. i die
ną straikininkai nubalsavo grjž- • 
Ii prie darbo iki trečiųjų teis
mas nuspręs jų nesusipratimus 
su leidėjais.

PUIKUS PIKNIKAS
LIETUVIŠKOS TAUT. 1AUOSYBĖS DR-JOS

Ned., 18 Gegužes-May,
1919 METUOSE

■ ......................... Į—■- .............. U J ............

Kas mėgsta praleisti šventadienį ant tyro oro, 
tai turės proga vasaros šiltame ore atsigaivinti 
su šviežių oru ir skaniais gėrymais, parūkyti gar
džių Havanos cigarų, pasėdėti prie gražių šviežių 
medžių, kvepiančių kvietkelių ir žolelių, o taipgi 
pasilinksminti ir pašokti prie gražios lietuviškos 
muzikos. Taipgi nepamirškite atsilakyti kaip see 
ni, taip ir jauni j šj pikniką.

Leafy Grove,
Wiliow Springs, Iii.

Jžanga 25c su karės taksais
Jžanga iki 11 vai, ryto visiems bus dykai

Kviečia visus KOMI TETAS

PASARGA: Važiuodami imkite Archer-Cicero 
karus iki City Linui, o paskui Chicago Joliet ka
rus, kurie davež iki pat daržui.

DIDELIS GEGUŽINIS

KONCERTAS
Kimball Hall

25 E. Jackson Boulevard 
Kamp. Wabash Avė., vidurmiestyj.

BALIUS

surengto
Brighton Park Liet. Atletiško ir Pas Kliubo.

Nedęlioj, Gegužio 18,1919
MELDAŽIO SVETAINĖJE^

2242 VV. 23rd Place.
• Pradžia 7:30 vai. vakare Inžanga vyraį® 50 centų; 

merginoms 35c.

Draugės ir draugai, šis nepaprastai paltas ir 
drėgnas oras neleidžia darbo žmonėms kaip reikiant 
pasilinksminti. 'Pečiaus nenusiminkite! B P L A P. 
Kljubas rengia šį puikų Gegužinį balių, kad suteikus 
prog^ visiems gražiai pasilinksminti, nepaisant ord, 
nei kitb aplinkybių. Taigi kviečiame visus atsilan
kyti. KOMITETAS.

FRANK YUSZKA

Didelese Ristynese 
l&irniaKo vakare Gegužio 20 
dieną. Pratlžia 8:30 vai. vakaru. 
ASHLAM> TEATHO SVETAI
NĖJ, kampas 19-to» ir Ashland 
Avė.

IHsžs: Viklor Sa-nnder, 205 4 
svarų su (’has. Brcaii, 205 sv., 
Airis ftimpionHs.

Uladck Zbiszko, pasaulio čam 
p:.i<u)s su <b<>. (uirmiiii 236 sv., 
grekus čampionas.

b’iiaiik Yue»zkiL lietuvis čampi- 
nas pasauly j su .nm b'ishcr, sla
vu čampiunu. j 
Jnžaara afte, 75c, $l#0, ir $1.50. 

Mok rims įėjimas m užgintas. 
Ihik'kii |uirduoda.ma Union 

Brkvte, So. Ashland Avė.

Darbininkų kandidatai laimi de
vyniuose miestuose.

Chicago. — Nesenai buvu
siuose miestiniuose rinkimuose 
Ilinojaus vulsfijoje IhaujojL 
Darbo Partija laimėjo daug 
pergaliu; jos kandidatai lapo 
išrinkti devyniuose miestuose. 
Auroroje visas tikielas, nuo ma
joro žemyn laimėtas didžiu
ma 1,200 balsų. Kankakee’je 
penki atdermanai iš septynių 
buvo išrinkti Darbo Partijos 
tikietu. Kewance*jc išrinkta 
majoras ir du iš keturių komisi- 
ninkų. Collinsvillėj partija iš
rinko majorą, miesto kasininką 
ir du aldermanu; Beardslownc, 
piajorą ir penkis aldennanus; 
Westvillėj, visą likietą; taippat 
Maysvillej;-^. Smarkiausia kova 
buvo Joliete, kur kandidatas 
ant mųjoro pralaimėjo tik 297 
balsais ir partijos kandidatas į- 
siskverbė kaipo komisininkas.

Greitai išmoksta Amerikos 
metodų. /

Buenos Aires, geg. 6 d. — 
Policijos viršininkas išleido pri
saką draudžianti tolesnį laiky
mą susirinkimų atvirame ore 
arba už uždarytų durų; leidimą 
maištingų laikraščių ir litera- 
lurds ir išsireiškimą įžeidžiantį 
šalį ar vėliavą. Apskričio poli
cijos viršininkams prisakyta iš
vaikyti “maištingus” susirinki
mus kur lik jie bus susekti.

Čia įdomu atsiminti, kad bal. 
26 d. čia susirinko pirmas pan- 

,amerikinis socialistų ir darbi
ninkų kongresas, kuriame daly
vavo atstovai nuo Argentinos,

IMedelioje, Gegužio-Niay 25 dieViEĮ, 1919
Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

Tikietai po $1-00. Maži vaikai nebus įleidžiami. Vietos rezervuotos.
GERBIAMIEJI MUZIKOS MYLĖTOJAI: —

šiuo konoeriu “Birutė” užbaigia savo vakarų sezonų ir parodys metų veikimo darbą. 
Pabriežiamc, kad stengiamasi šj koncertą pažymėti ne didumu, bet gražumu išpildymo jo.

Programas susidės beveik^išimlinai iš lietuvių muzikos. Bus dainuojama visų įžy
mesnių lietuvių kompozitorių parinktinės dainos. ,

Apart “Birulės“ choro ir geriausių musų solistų, dalį programų išpildys p. St. Šimkus 
<—> vargonais.

Pirkite likietus iškabto ii- pavirinkite geresnes vietas. Tikietai gaunami: “■Naujienose“. 
“Lietuvoj“ ir pas “biruliečius“. —< • • . — “BIRUTĖ”.

dūle, Uruguay, Paraguay ir 
Peruvijos. ■ Delegatams nuo Su
vienytų Vaiskijųtonebuvo duota 
pasportų. į

ANGLIJA.

Aktoriai kaipo amatiniai 
f

Londonas. — Noras pastaty
ti Aktorių Susivienijimą ant ly
gios su kitomis amalinėmis imi 
jomis išėjo priekin rezoliucijo
je, kuri liūs paduota 

visuotinam 
las, jei

ateinan- 
susirinki- 
bus pri- 

reikalaus iš visų susivie-

ciam 
imti, 
imta, 
nijimo t’iarių atsisakyti daly
vauti kokioj nebūk Irupoj, ku
ri nesusideda pilnai iš susivie
nijimo nariu, ( ar mėginamųjų

lorę vedėją. Rezoliucija, kurios 
liksiu yra padaryti perversmą 
vaidenimo profesijoje ir padu-) 
ryti negalimu ateityje nesąži
ningiems vedėjams išnaudoti 
mažesnės svarbos jų trupus na
rius, yra atsakymu į pagrūmoji
mą gerai žinomo teatrinio vede-j

“neims nei vieno, kuris yra Ak
torių SnsMenijinio nariu.”

Partijos žinios
Cook County part’jos 

Konvencija.

Šiandie vakare prasidės Cook 
apskričio socialistu partijos ne
paprastoji konvencija New 
Coliseum salėj, 1221 Elne Island 
Avė. Posėdžiai tęsis taipgi ne- 
dėlioj visų dienų. Kaip jau bu- 
vonjp ankščiau pranešę, (kiek
viena socialistų kuopa lt tiri tei
sės siųsti konvencijon vieną de
legatą nuo kiekvienų dešimties 
narių. Konvencijoj bus svars- • • • * loma ylin svarbių partijos pro
graminių ir taktikos klausimų.

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT 
“NAUJIENAS”

CURPRIZAS. ' SURPRIZAS.
šalaputr^kMŪll .^ceiure, su Originališka Šahipuhivne

* i J

Gegužinis Vakaras
Su Užbaigimu Sezono

S. L. A. 208 Moterų kuopos
Subatoje, Gegužės (May) 17-tą dieną, 1919

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2212 W. 23-rd Place
Pradžia 8:15 valanda vukaye

\ Bus lošta komedija

“SALAPUTRIS”
Šoks Solo, ir dainuos. Vienu žodžiu, bus interesingas programas, 

Pol;.m šokiai iki vėlai.

PIKNIKAS
Latvių Soc. Partija Chicagoje 

NEDĖLIOJ, GEGUžėS-MAY 18 d., 1919 
BERGMĄN’S GROVE, RIVERSIDE, ILL.

- Pradžia 11 Vai. ryto.* Pabaiga 8 va. vakar. 
Inžanga 35c ypatai.

Grieš Soc. Part. Latvių Skyriaus Ragų Orkestrą.
Kviečia KOMITETAS.

STAR & BARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE —

20th CENTURY MAJOS
Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.

PIRMAS DIDELIS IŠKILMINGAS

PIKNIKAS
Rengia Draugystė Meilės Lietuvių Amerikoje

Įvyks Nedėlioję, Gegužės (May) 18 dieną, 1919 m.

G. M. CHERNAUCKO DARŽE 
, l.YONS, ILLINOIS

Pradžia 9 vai. ryto.
PusilinksminimaH tęsis iki vėlai

Kviečiame visus be skirtumo, senus, jaunus, 
atsilankyti j šį pikniką, busite užganėdinti.
« Kviečia

I n žangu 25 c porai 
vakaro
vaikinus ir merginas

visus KOMITETAS

SU PROGRAMŲ
Rengia Chicagos Lietuvių Jani- 
torių Vyrų ir Moterų Pašelpinis 

Kliubas \
Subatoj, Gegužės-May 17, 

A. LAUTEBBACH SVETAINĖJ, 
4819 W. 12th St., kampas 48th Ct., 

Ci'cero, UI.
Svetainė atsidarys 6:30 vai. vakare.

Programą išpildys šios ypatus:
L Referatas,.... geri). rait. žemaitė 
2. Deklamacijos ..V. Chaplinskiutė 
3r Ant smuikus stud. Jos. Reikowskas 

i L Ant piano .akomp B. Kaziuniutė 
'5. šokikas 72 melų senelis ..B. K. J.

Ir šiaip dainuos solistai. Po pro
gramo. bus lirksmųs šokini prie ge

trus orkestras ir te-is iki vėliausios 
nakties. Taigi gerbiamieji ir gerbia
mosios, lietuviai ir lietuvaitės, mel
džiame visus atsilankyti į musų ren
giamą vakarą. l'žtikrinjiŲie. kad at
silankiusieji nesigailėsite. Taipgi tu
rėsite daug progos išgirsti ką įdo
maus dalyvaujančių progfžftnė ypa
tų, kaip geri), rašytojos žemaitės ir 

) kitų išsilavinusių artistų gabumus, 
i kurie savo išlavintais halsais ir mu- 
Izikos stygomis sužadins nuliudusias 
j jūsų sielas.

Inžanga 25 centai porai. 
Programas prasidės 7:30 vai. vak.

Visus nuoširdžiai kviečia
KOMITETAS.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Hmedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 16c 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

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

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $260.00 vertis 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

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

I>honografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

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

parduosime už $325.tęs, kurj mes
JEI GYVENATE UŽMIESTY!, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNCIAME Už DYKAl 4 
WESTE~"--------------
2810 W------------- _
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė-

■INGIAMC. uz lIYb-Ąk
SRN FURNITURE Hfl’ORAGE 
V. Harrison St. Chicago_, IU. 

įlomis nuo 10 iki 4

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

31/47 S. Haluted St., 
Tel. Drover 8674

Chicago

ORKESTRĄ—BENĄ
, Parūpina visokiems 
k reikalams
į J. SALAKAS

1414 So. 49th Court
# Cicero, III.

Tel. Cicero 2316



įbata, Gegužės 17, 1919
. - -- - - — - ■

NAUJIENOS, Chicago, III.
!■ 1 1  .............-  ■■L"*1*1

Užtektinai Saldaus, Tyro 
Pieno Jūsų Grosernese

KORESPONDENCIJOSl------------------------------ OTt

PIENAS

f > >!

VISIEMS PIENO IR SMETONOS VARTO- 
TOJAMS — vartokite evaporuotų pienų. 
I.IBBY’S EVAPORUOTAS pienas yra pul
kus, tyras pien.'s, su daugiau negu puse 
ilrėvnumo prašabnla nieko nepridėtu. 
VIRIMUI, arba kur tik jus reikalaujate 
pieno, atskiesk'l'' Libhv’.s evaporuotų pie
nų su lygia galimi vandens.

KAVAI, arba km* *<k i”s ro'kalnujate sme- 
lono'-. vartokite I ibbv’s neatskiestų eva
poruotų uienų.

MAITINIMUI KUDYKIŲ. atskieskite Lib- 
bv’s evanoruoln pieną atgal iki susidėji- 
mi šviežaus pieno nr'dedant truputį <lau- 
pia'i negu dalis virito vandens, tuo kari 
atskieskite to’iaus kati butų šviežus pie
nas sulig amžiaus ir stiprumo vaiko.

L
GAUKITE UŽTEKTINAI Iš LIBBY’S E- 
VAPORUOTO PIENO NUO SAVO APIE- 
LINKBS GROSERNINKO. Tai yra ųuikus, 
smeloningas tirštus ir jus patenkins.

Libby, McNeill & Libby, Chicago
Jūsų GrosernikAs Gali Jums Prupinti !

Angstyvas Vasarinis Atidarimas
Mes turįifae prie rankos musų pilna sandėlį čeverykų ir 

slipirių, kulk yra taip didelis, kūrins mes esame priversti 
iškrauti, tu<>WkĮs pradedant sezonui. Yra numerių, kurie 
a .ėjo vėlai, iš^hežast'es dirbtuvės sąlygų, ir mes turime 
nupiginti kainas, už kurią mes turime parduoti.

Prekės, kurias mes gavome tuo siuntiniu, augščiausios rų 
šies dirbtuvės Suvienytose Valstijose, kurie pra Juliau Ko- 
penge, Florsheim, Duave Shoe ('.o. ir kiti daranti augštos

Mes apkainuosime keletą šių augštos rųšies 
numerių

Moterims* tikros importuotos Karzon skuros oxfordai 
juodos arba rudos skuros, pilnai aptraukti franeuziški, ar
ba nauji cuban užkulniai, padaryt* rankomis. Juliau and 
Kopenge specialiai, pilna vertė J|>11.50, šiame iš- $7.85 
pardavime ...................•............/
. .Vyrų tamsios rudos skuros viršai, importuotos spalvuotos 
skuros viršais, tokie kaip šviesiai pilki, tamsiai pilki arba 
laukinės žiurkės viršais, rankomis daryli. Florsheim spe
cialiai, pilnai verti $12.00. šiame išpardavime $8.35

Moterims importuotos baltos skuros oxl‘ordai, tiknų. au
gštos, Louis Freneh kinkos, rankomis sinti, Juliau and 
Kopenge speeiališkiimas, pilna verte $11.50 šiame ispar- 

davinie

KEWANEE, ILL.
Gegužės 9 dieną buvo anglų 

ir lietuvių socialistų susirinki
mas, kur tarp kita tapo nutarta 
ii^išrinkta komisija nupirkimui 
gyvų gėlių buketo musų d. E. 
V. Debsui, kuris bedirbdamas 
musų visų, darbiniųkų, galuti
nam pasiliuosavimui iš atginęs 
vergijos, tapoz įmestas 10 metų 
kalėjimam Taip pat manoma 
parsitraukti d. E. V. Dėbso pra
kalbų plakatų apie tuksiantį ko-Į 
pijų, kad supažindinus publiką 
su Dėbso pažiūromis.

Gegužės 11 dieną buvo LSS. 
201 kuopos susirinkimas, kuria
me tarp kita tapo nutarta dar 
kartą surengti J. Jukeliai pra
kalbas.

LSS. 201 kp. rezoliucijos ko
misija, kuriai buvo pavesta už
praeitame susirinkime, kad pa
rašytų rezoliuciją kas dėl reika
lingumo socialištiško dienraščio 
Komisija pranešė, kad rezoliu
cijos neberašius.

Gegužės 11 dieną buvo “bro
liu” katalikų mitingas sušauk
tas liksiu pasitart kas dėl baž
nytinių reikalų. Parapija mat, 
visai smunkanti... Žmoneles 
nežino nė ką bedaryti. Jie sako, 
norį duoti skundą ant kun. J. 
čižo išreikalauti kito “smarkes
nio kunigo.”

Gegužės 12 dieną buvo Wal- 
worth Co. darbininkų, priklau
sančių Darbo Federacijai susi
rinkimas, kuriame kilo didžiau- 
sis triukšmas delei to, kad uni
jos valdyba norėjo išmesti iš li
nijos du mašinistu, kuriuodu 
nemažai pasidarbavo pačios u- 
nTjbs sustiprinimui ir nemažai 
darė nesmagumų kompanijos 
užvaizdai savo griežtais reikala
vimais pripažinimo unijos ir 
ilgų pakėlimo. Unijos valdy
ba pradėjo jieškoti priekabių 
ir nori kviesti juos iš unijos 
primetant jiems poĮilikieriavi-. 
mą. Mat, tokiems kapitalistų 
pastumdėliams, kaip kad W. 
Russelis yra, per didelis politi-: 
kieriavimas agitacija už T. Moo- 
ney gelbėjimą ir pritarimą so
cialistams...

Daugel unijistų pasipiktino 
tokiuo savo vadų pasielgimu ir 
žada nemokėti mėnesinių moke
sčių, nes žmonės abejoja...

— Unijistas Jurbarkiškis.

s

$7.85
Mes turime tuzinus numerių iš augštos rųsies (įįrbtuvių, kūrins mes 

parduosime dideliu nupiginimu kuinų taip pat kaip šimtai numerių vidu
tinės kainos/ir rųšies, kuri bus nupiginta šiame išpardavime. ,

Mes passiulome dėl jūsų gero, ir pasiūlome jums geras prekes ir man 
dagų patarnavimą, taip pat prityrusių pardavojimą. ;

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

z" — — ’

EXTRA
Pirmutinė Lietuviška Gydyk

la Chlcagoje
Naujausios sistemos

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

EGZAMINAVIMAS DYKAI 
Valandos ibio 9 ryto iki 9 va. 
kare. Nedaliomis nuo 9 iki 4 
po pietų.

I)R. YUSZKIEWICZ 
1407 Milwaukee Are., Chicago 

Phone Humboldt 457
-

DR. ę M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gvvenlmas ir Ofisą* 
o Morgą* RL, karti *1 A 

ChjcHgn. III
SPECIALISTAS 

Moteriškų Ir Vyrišką 
T MMiLLhronHkų Ufų 
OEISO’VALANDOS’

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

daliomis nuo 9—2 popiet 
f elepbon* Y arda M7

[ EXTRA!
LOTAI TIKTAI $200.00 .

PARSIDUODA lotai 30 X 126 pčdij, netoli Ciane Co. ant lengvo 
išniokėjinio, $20 dabar jinokėti, o paskui 5 dolerių ant mčnesio ir 
čielus metus be jokių nuošimčių. Lotai labai gražioj vietoj, kur jau 
daug lietuvių gyveną, todėl ir tamsta pasiskubink Įsigyti lotą, kol 
dar yra taip pigus, kur galėsi sau karvę laikyti ir paukščių; viso
kių daržovių užsiauginti. Taipgi mes statome namus, kokį tik savi
ninkas pareikalaus ant lengvo išmokėsimo, galima su 35 minuto- 
mis j didmiestį nuvažiuoti, ofisas atdaras visų dienų nedėldieniais 
ir kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6:30 vai. vakare.

WM. D. MURDOCK & CO.
4980 Archer Avė. ir Crawford (40th) Avė.

J. N. ZEWERT
Kas šitų, apgarsinimų atsineš su savim gaus $10.00 pigiau.

BENLD, ILL. 
Iš kuopos veikimo.

Pastaruoju laiku vietinė 
LSS. kuopa sparčiai sukruto1 
darbuotis. Trumpu laiku buvo 
surengtos dvejos prakabos: ge- 

’gužės pirmą ir tryliktą dieno-) 
mfis. Pirmą dieną įkalbėjo I. 
F. KlembaKiškas, iš Springfield, I 
III. Aiškino reikšmę tarptau- 
tinęs darbininkų įšveJntes, Pir
mos Gegužės, ir tolus einamo
sios valandos klausimus. Žmo
nių buvo vidutiniškai.

— Vėjavaikis.
[Tą i dalį korespondencijos, 

kur* kalbama apie antrąsias 
orakalbas, apleidome. Apie tai 
rašo kitas korespondentas. — 
Red.] z

Prakalbos.
Gegužės 13 tlfieną vietinė 

'LSS? kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėjo ,J\ikelis apie tai katip 
Lietuvoj įvyko baudžiava ir 

f vėliau — revoliuciją Rusuose 
r tt. 
tlavė kalbėtojui 
kuiliuos 
taipjau

Rajono 
(los, devyni dol.

Po prakalbos publika 
klausimus į 

jj'is atsakinėjo. Beje, 
buvo deklemacijų ir 
Pagalios, rinkta aukos 
naudai. Surinkta, ro-

bu-
Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę. 
Atneškite arba atsiųskite 1 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarnlnkais. Ketvergais ir 
Subatomis 0—9.

J. G. SACKHEIM & CO.
>335 MII.WAUKEE AVĖ.
tarp Paulina Ir Wood Sta.

Gegužės 3 SLA. 155 kp. 
vo surengus pnimpgos vakarą 
- bulių. Visa pavyko gerai, 

kuopai liks kelintas dol. pelno.

rmours
OIL

i

Del Žalėsių ir Virimo

Čia Yra Aliejus Kuris Tarnauja
Dviem Dalykams

Kaip virimui riebalai, jie priduoda 
švelnų ir noringą skonį maistui ypatin
gai tam kurį juose verda. Jie yra pa
rankus, ekonomiški riebalai skystoje 
formoje, vartojama daugiau negu vi
rimo riebalai.

Kaipo žalėsiams aliejus, jis yra neper
viršijamas. Jis yra ypatingai tinka
mas daržovėms, ir salotoms, 
svarbią dalį prie daug įvairių
savo puikiu skoniu. Šviežios arba ke- 
nuotos daržovės turi visuomet būti su
taisomos su Veribest žalėsių Aliejų.

ir lošia 
valgių

Veribcst Žalesų Aliejus yra pagarsėjęs 
Apvaląs Ženklelis kokybės, pavyzdin
gas Armour augštos rųšies produktas. 
Užsisakykite blėkinę nuo savo krau- 
tuvninko šiandie ir persitikrinsite jų 
gerumu.

--- --------------- ------------------------------------------------- ----------------------------  ---------------------- . I .

> Aš, ADOMAS A. KABA LA L S KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AS labai sirgau per 3 metus, nysiabnėjes pilveliu buvo. Dispep 

uja. nevirinimas pilvelio, ouslabnfjimas Kraujo, inkstų, Nervu ii 
ubelnas spėkų mistujimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos 

; Bet kndir pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kratų♦ valyto
jo, Nervatona, Inkstų ii Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt < 
Kraujas išsivatį. Nervai ėmė stipriai dirbt, lukštai atsigavo Reu 
mutizmas pranyko, diegliai nebebadl po krutinę. Vidurių rėiipuv 
išnyko po už nešimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas *» 
vadė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuo* 1 
smagiai ir esu linksmas ir 1001) sykių dėkuoju Salutaras rnylistų ge 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si tokiai) 
ttnniKimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras;

S A L U T A B A S 
CHEMICAL INSTITUTION J Baltrenas. Prof 

1707 So. Halsted 8U Telephone Canal 6417 Chtrafo IU.
—a—  — r-—- .-'y « ■» s,. — -■ -ev-RT

Apšvietus Skyrius
Geografijos Vadovėlis su (>0 paveikslų ir 7 spalvuotais 

Žem lupiais. Žcnilapiai yra viso pasaulio šalių, yra visi 
surengti lietuvių kalboje. Vienas iš minėtų Žemlapių yra 
Lietuvos Kaina $1.00.
Aritmetika, parankiausia knyga išmokti rokundų, 50 centų
Vadovėlis Esperanto Kalbos, apdaryta. Kaina $1.25. 
Kišeninis Žodynėlis, 231 pusi, apdaryta. Kaina 75c. 
Kaip Išmokti Gražiai Rašyti. Kaina 25c.
Aritmetika, parankiausia knyga išmokti rokundų. Kainu 

50 centų.
Daktaras Kišeniuje, 167 pusi, apdaryta. Kaina 75c
Naujos Lietuviškos Dainos, su gaidomis. Telpa 34 daineles.

Kaina 50 centų.
Kokius Dievus Žmonės Garbino Senovėje, apdaryta $1.25. 
Francijos Revoliucija. Kaina 40c.
Istorija Europos Kariaujančių šalių, su daugybe paveikslų, s 

apdaryta. Kaina $2.00.
Inkvizicija arba Atpirkimas žmonių nuo Šėtono. Kaina 

$1.25t \ z
Iš ko Kįto MtUai ir Skriaudos Žmonijoj. Kaina 75c. 
Rankvedis Angliškos Kalbos, apdaryta. Kaina $2.25. 
Sveikata, apdaryta. Kaina $2.00. „
Tikėjimų Istorija, apdaryta. Kaina $7.00.
Žodynas, apdaryta. Kaina $5.00.
Spalvuotas Lietuvos Žamlapis. Kaina $1.00.

Knygas pasiunčiamo visur ir greitai. Kiekvienam parei
kalavus pasiunčiamo, savo naują kątalogą.

J. F. BUDRIK
3343 South Halsted Street, CHICAGO, ILL.

PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų. I?entų Rėmą ir Stogams Poptero

SPECIALIAI: Maleva malevojimul stubų išvidaua, po $1.40 ai gal
CARR BROS VVRECKING CO

H9*-*01* R, Halsted St Chleago, I1L

PARSIDUODA 
Seni . L a i |į^r a š č i a i 

Gražiai sulankstyti
ir surišti.

Po 1c. svaras
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago
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Pnbliahad Daily eacept Sąnday by 
the Lithuanian News Pab. Ine.

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal IBM

Naujienos eina kasdiena, llskiriant 
nedfildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
11L — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje — pačtu:

Ketins..................................... 96 (M)
Pusei meto ..........................   3.50
Trims mėnesiam* 1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiui 75

ChicagoJe — per nešiotojus: ' 
t Viena kopija ................  «>02

Savaitei ................................  12
Mėnesiui ..................................... M

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
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.
.■■-1 T-*.’1*

l'ik slebetMiit, v kad “Lietu- J linijos karas tipo dinamito 
vai” neaišku, kodėl Rusijos Ii-‘sprogimu apdraskytas. x Kare 
beralai (buržuazija) negeidžia buvo apie penkiosdešimts darbi- 
paleisti iš savo rankų Finlandi-Į ninku, važiavusių 
jos. Juk ir Lietuvos buržuazi- verhillo batų fabrikus, 
ja prisijungtų prie savęs ir Lat- sužeistų neatsirado nė 
vijų ir Estoniją ir gal net Len. Kas buvo padėjęs dinamito, lig 
kijų bei Rusijos dalis, jeigu jie 
tik pajiegtų. Viso pasaulio bur
žuazijos aįx*titas ir reikalas y- 
ra, vienodas. Ir stebėtina, kam 
da “Lietuva” prikiša* kad bus

I “Aitjkiį, |ka<l, nepaisant 
progresyviškiausios revoliu
cijos”, rusų minties ir politi
kos vyrai dar vis tebesivelka 
čicht šimtmečiu metų Užpa
kalyje.!’ i
Juk šitie “minties ir politi

kos vyrai” yra priešingi darbi
ninkų daromai' revoliucijai,

jos. Juk ir Lietuvos buržuazi
i dirbti į Ila- 

verhillo batų fabrikus. Tediau 
vieno.

šiol nesurasta.

Apžvalga J.

sų tautininkai. Todėl, jeigu 
jau nueruot rusus liberalus^ at
silikimo šimtmcčjulis, kode! 5r

MOTERŲ BALSO” REDAK- 
TORfi REZIGNAVUS.

t šnipai-provojkatoriai. '
) Bet ve vėl svarbus atsitiki- 
inas: pradėta tyrinėjimas septy
nių generalio streiko komiteto 
narių. Policija įtaria juos, kad 
dėl papildytų prasižengimų esu 
jie kalti. O įskundė juos šnipas 
provojkatoiriiui. palykas buvot 
taip. Streiko komitete buvo vie
nas narys, kurs visados dėjosi 
labai kairus radikalas esųs. Bet 
vienų kartų pastebėta, kad jis, 
atvykęs Bostonan, lankosi de- 
tektivų agentūrom Tuojau pa
reikalauta iš jo pasiaiškinimo, 
ir čia pasirodė, kad jis yra šni
pas. Taip tatai sugautas, tas 
provokatorius smuko policijon 

[ir čia jau ėmė pasakoti ant strei
ko vedėjų baisiausių dalykų: 
kad jie norį visa kų griauti, no-

jis nesupranta reikšmės žodžio 
“iniciatorius”, nes jeigu butų 
supratęs, tai taip nebūtų rašęs. 
Tarp iniciatoriaus ir gynėjo ar
ba rėmėjo yra skiriamas. Ini
ciatorius yra tas, kuris kų suma
nė (sumanytojas), o gynėjai ar
ba rėmėjai yra tie, kuriems tas 
sumanymas patiko ir jie sten
giasi jį apginti, arba paremti 
arba įvykinti.

— A. Audickas.
John Jurgaitis.

r 1

KLERIKALAI APIE TAUTI
NINKŲ SEIMĄ. Keleivis” rašo: nėjo dagi vardus žmonių, ku

riuos buk norima nužudyti. -4-

Bostono klerikalų “Darbi
ninkas” po ilgų išvedžiojimų a- 
pie Veika bingumų Jaikytis 'dis
ciplinos, sako:

‘‘Dabar Cbicagoje sauja lė 
nenuoramų, kurie pasižymė
ję kėlimu riaušių parapijose, 

4 u rėdanti paramų kažkurių 
laisvamanių, išdrįso šaukti 
net visuotinų Amerikos lietu, 
vių seimų, kad tartis apie 
svarbai tįsius .Lietuvos reika
lus. Galima butų gardžiai, 
juoktis iš tokių papaikėlių.

Iš tikrų šaltinių sužinojo
me, kad “Moterų Balso” re
daktorė įteikė L. M. P. S. Pil
domajam Komitetui savo re
zignacijų. Rezignacijos prie
žastis esanti tame, kad refęr 
rendumas daVė ne tokių pa
sekmių, kokių “Moterų Bal
so” redaktorė norėjusi, ir kad 
Pildomasis Komitetas pada
ręs jai pastabų, kad LMPS. 
organas dabar vedamas ne
tinkamoj meterims 
poj-
Paduodamas tų žinių

sėkmė — areštai ir kamantinė
jimas streiko vadovų.

Taikymo pastangos.

Streikas eina visu atkaklumu, 
ir galo jo dar nematyt. Paskuti
nėmis savaitėiųis vietos biznie
riai dėjo didelių pastangų, kad 
kaip nors samdytojus su strei
kininkais sutaikius. Mat, dėl

Keleivis

to, kiekvienos tautos žmonės 
paskyrė komitetų iš penkių 
žmonių, vien streikicrių, kurie 
vestų derybas. Pasikalbėjimų

nešnekant 
kos kėlimų 
nėję.”

jau 
musų

apie netvar, 
visuome-

žinoma 
tų *rri*fiTiottmrų”, b?t 
me, kad jie butų papaikėliai, 
kaip negražiai juos vadina ko- 
liotis papratę klerikalai. Tie 
“nenuoramos” yra tautininkų 
partijos rėmėjai ir jie nori pa
sinaudoti momento aplinkybė
mis, kad atsiekus savo tikslų 
Kad jie padarytų ką bloga l>ęi 
gerų, mes į tai netikini, tik’ vie 
nas dalykas aiškus, jog jie lo
šia naivišką rolę tuo savo sci- 
mfu, kaip ir visokiomis diplo 
matijoinis. Pats seimas juk 
bus tik tautininkų partijos sei
mas, o ne lietuvių kaipo vi
suomenės.

Mimus
nemano-

Balsas” 
pastaruoju laiku buvo užnur- 
šęs savo pateigus. Savo tu
riniu jis daugiau buvo pana
šus į kokių rėksnių frakcijos 
įrankį negu į progresyvių mo
terų organų. Pastaruoju lai
ku jis buvo faktinai lietuviš
kų “bolševikų” laikraštis. A- 
pic moterų reikalus jame be
veik nieko nebuvo.

Moterų

Lawrence’o audėjų 
streikas.

jiii» įvyko it* Bostone,
bet kokios bus pasekmes dar ne
žinia. — N. Y. V.

Skaitytoju Balsai
Į Ui išreikštas Šiame * skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Atsakymus Buvusiam L. U. P. 
K. Nariui.

Naujienų 105-tame numeryje

Truc translation filcd with the post- 
niaster at Chicago, III. May 17, 191!) 
as rtųuired by the act of Oct. 6,1917

TOKS TOKĮ KRITIKUOJA.

“IJetuva” atsispausdino ši
tokių žinių, paduotą Associated

‘‘Bušų komisija 
kurios pirmsėdžiu

Paryžiuje, 
yra kuni

gaikštis Lvovas, skaitome ta
me telegrame, — užprotesta
vo talkininkų viešpatijoms 
lo „būt išgautas pirmiaus ne
pažinimų Finlandijos nepri- 
gulmybės iš tos priežasties, 
kad Rusijos leidimas priva
lo būt išgautas pirmiuas ne-

Keturioliktoji Lavvrence'o 
audėjų streiko savaitė buvo gau
si šunybėmis gaivalų, kurie vi
sokiais budais stengiasi streiki
ninkus nugalėti. Panedėlyj, ge
gužės 11, pasirodė jau ir šauja- 
moji mašina. Ant rytojaus, na
kties metu kapitalfstų samdyti- 
niai, apsimaskavę, įsiveržė į 
Needhamo viešbutį, išvilko iš 
lovų beveik pusplikius ^streiko 
vadus, dd. Caproro ir Klinema* 
nų, sumušė ir automobiliumi iš
gabenę už miesto, pametė juos 
laukuose. Orprorų jie norėjo 
dargi pakarti, bet jam pasisekė 
pabėgti.

Streiko komitetas išleido ašt
rų protestų prieš tokių sauvaly- 
bę, o streikininkų advokatai pa
skelbė, kad jei kas pasakys ar 
nurodys, kas buvo tie maskuoti 
mušeikos, gaus 500 dolcrių^do- 
vanų.

Kratos pas lietuvius.

parodęs d. J. Stiisono kaltę klau
sia kam mes dabar aukosime po 
$50 dolerių, ar į Waterburio

mentus, tai kad LSS. VII! rajo
no konferencijoj sausio mėne-

liškai atskirtu nuo Rusiškos 
imperijos.”

“Lietuvai” rodos, kad “Toks 
jjrdtestas, paeinantis nuo libe-

\ Utarninke Lawrence’o ir 
Mctlinėno policija darė pas Ma- 
plc Parko Streikuotojus lietu
vius kratų. J ieškojo mat dina
mito. 1

kp. išleistas lapelis “Lietuviš
ka politika ir fondai,” lai d. Sti|- 
sonas jį gynęs. Mes patįs gerai 
žinome, kad Stilsonas gynė la
pelius, nes mes dalyvavome mi
nimoj konferencijoj ir tokio pri
rodymo nereikalavom. Musų rci 
kalavimas buvo koks: mes pa
aukosiu! po 50 dol. Liet. Lais
vės Fondan, jei kas priparodys 
faktais, kad d. Stilsonas ištik- 
rųjų buvo iniciatorium tų lape
lių. Buvęs LUPK. Narys to ne- 
prirodo, vietoj prirodymo jis 
kalba visai kų kita. Jis stebi
si, kokiais išrokavimais lai da 
rėme. Mes tai padarėm štai d?l- 
ko: kad musų korespondentai, 
neištyrę tikrai dalyko, nerašytų 
visokių niekų laikraštin, nes 
laikraštis nėra gerbič kenas, 
kad į jį butų galima viską verst.

šventa liesa. Visa, kas reike-

reikšmingas”. Mat ta komisija 
nėra atstovtiujanH Rusiją, ' o 
tik, kaip ir lietuviškas Gabrys 
bei Šliupas, garsinasi, )og ji yra 
Rusijos komisija, ir buržuazi
nes valdžios jų pripažįsta kaipo 
tokių, nes ji astovauja priešre- 
voliucijinius Rusijos elemen
tus, todėl tautininkų laikraš
čiui irgi juk reiškia — ir da 
kaip! tokia komisija.

Bet pieko nerado. Vienas tų, tai kad autoriai kitus tos tie- 
kratomųjų, Bol. Branka, sako pamokindami neaplenktų nė 
pasipriešinęs kratai ir bandęs iš- palįs savęs. Red.] 
sitraukti revolverį. Užtai jis J11 laiku musų laikraštijoj per
buvo sumuštas ir pasmerktas Į daug jau lankiai tas atsikartoja, 
trims mėnesiams kalėjimo. Pa-\ Dabar tas labai madoj: jeigu 
smerktasis betgi padavė apeliaci. tau kokia ypala netinka ir kokia 
ją ir jį paleista sudėjus 1,000 nors kūmute kų paplepėjo ant 
dolerių kaucijos.

Gatvekario dinamitavimas. jr skai|()

Kelvergo rytų, apie 6 vai., be- ir Buvęs LUPK. Narys. No- 
gąs Norlh Easteru galvekarių roms nenoroms turi manyti,kad

Pastaruo-

jos, lai nereikia nieko — imk

Tatai padare

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
Pirmiausia ir Didžiausia Liety|iy Korporacija New Yorke

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pasekmingai vykdo šių reikalų atlikimų:
1) Atstatyti Lietuvą ekonominiai, suda
rant didelį kapitalų pramonės (išdirby- 
slės) ii pirklybos (biznio) varymui Lie
tuvoje.
2) Padaryti Lietuvą Neprigulminga nuo
svetimų išnaudotojų, paimant visų da
lies pirklybų ir pramonę j lietuvių ran
kas. \ i

. 3) Pakelti Lietuvoje Abelną Gerovę 
steigiant fabrikus, dirbtuves, laivų kom 
panijas ir tt.
4) Pagerinti Lietuvių Gyvenimą organi 
zuojant juos į pirklybos draugijas, su
randant gerus uždarbius, palengvinant 
įgijimų ūkės įrankių, mašinų, gyvulių, 
javų ir tt.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė inkorporuota ant $1,000,000, veikia sulyg valdžios už
tvirtinto Čarterio ir po valdžios priežiūra. Bendrovės šėrai (akcijos) kaštuoją po 
$10 ir parsiduoda nemažiau penkių Šerų vienam žmogui. L. A. Bendro’vės pelnas 
išdalinamas visiems šėrininkams, iš ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetų 
pinigų. Prie L. A. Bendrovės galima pri gulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrovė 
steigia savo Skyrius visuose didesniuose Ųietuvos miestuose.

Visi Dėkitės Prie Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
Reikalaukite paaiškinimų šiuo adre&K,

t • 'N ’ * | .

Lithuanian Development Corporation
320 — 5th Avenue, New York, N. Y.

L.D.L.D. Reikalai
Atsišaukimas,į LDLD. kuopas 

Wisconsino valstijoj.

Kadangi Wisconsino valstijoj 
be trijų jau gyvuojančių LDLD. 
kuopų butų galima suorgani
zuoti visą eilę kuopų ir kitose 
Wiscbnsino lietuvių kolonijose 

turi

susirinkime, 
džio? Red.] 
atsišaukti į gyvuojančias Wis- 
consin valstijoj LDLD. kuopas. 
Draugai, pabandykime čia su
tverti Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos kuopų Rajoną. Jo pa
gelta galėtinoje suorganizuoti 
naujų LDLD. kuopų visose tose 
lietuvių kolonijose, kur tik ran
dasi būrelis lietuvių darbininkų, 
mylinčių apšvietę ir norinčių 
apsišviesti, i

svarstytų šį sumanymų arty- 
miausiuose savo susirinkimuose 
ir stengtųsi pranešti tų svarsty
mų pasekmes — organe ar 
mums, žemiau pasirašiusiems:

Ig. Baubonis,
J. Mar<inkevičius,

207* NJewell S t.
Keuosliči, Wis.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
Naujienų NO. iš geg. 15 re-

klaida: kur pįisakyla “Lietuviš
kai svarstant’!, turėjo būt “Lio- 
gišikai svarstant”.

Straipsnio pabaigoj (dvi ci- 
luti prieš pat pabaigą) praleisti 
žodžiai: “jeigu jie mokslu re- 
mja darbi ninku'”,

StraiiĮksnyj “Daugiau aikumo 
ir logikos“ įdėtas žodis “despo
tiška” vieton ‘‘desperatiška”, 
žodis “suleisiihe” vieton “sulie
sime”.

Paguodimas.
Ji (užsidegus): — Tu nenau

dėlis! Tu prigaudineji mane, 
tu kita myli! Nekenčiu tavęs!

Jis: .. - Nusiramink, širdelė,
t ikėk manim, kad aš ir ja pri- 
gaudinėju.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminatiškuose 
taip ir civili&kuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mį^st'o Ofisas: 
12? H. Beartum St. 

111143 Unlty Bldg. 
'įėji. Central 4411

Lietuvos Atstatymo Bendrovė rūpina
si lietuvių gerove Amerikoje:

1) Steigia Lietuvių Bankų su užrubeži- 
nių Reikalų (Foreign Excl lange) Sky
riumi pinigų mainymui, siuntinėjimui, 
laivakorčių pardavinėjimui ir tt.
2) Organizuoja Keleivių Namų aprūpi
nimui keliaujančių į Lietuvą ir į kitas 
šalis.
3) Padaro ir paliudija rejentalius doku
mentus, pirkimo-pardavimo aktus, da
lių išjieškojinrus, įgaliojimus (davier- 
nastis), ♦išgauna dokumentams konsu
lo paliudijimus ir tt.

SIŲSKITE PINIGUS Į
LIETUVĄ

Nesiųskite Pinigų per neautorizūotus Agentus ir- 
ba ir bankelius.

MES TURIME SUV. VALST. VALDŽIOS leidi
mą siųsti PINIGUS I LIETUVĄ, LATVIJĄ ir LEN

KIJA, kur musų giminės-ir pažįstami yra išsisklaidę.
ĮMIGSIŲSKITE PINIGŲ Iii NF:PIRKITE LAIVA- 

KOKČIŲ NEDASIZINOJŲ APIE įpusę išlygas 
-IR GARANTIJĄ.

John W. Gorby
Vice-Presidcnt

W. N. Jarnagin 
Prezidentas

II. E. Poronto 
Vice-Prezident

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

[< ran k L. Webb

F. C. Hoebct
Pag. Kasininko

.1. R. Rolley
Pag. Kasininko

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

A STATE BANK
TURĖKITE ATMINTYJE, jog greitu laiku ir vėl 

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

ATSILANKY-lįtTE į ŠIĄ DUBELTAI PADI
DINTĄ, VISIŠKAIkSAUGIĄ IR TURINČIĄ PIL,- 
NĄ.UŽSITIKEjUyfTzMONIŲ BANKĄ, KURIAME 
NET IR SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALBŽIA LAIKO 
PINIGUS, IR GAUSITE PILNĄ IŠAIŠKINIMĄ, TEI
SINGĄ IR MANDAGŲ^I’ATARNAVIMĄ.

Central Manufacturing District Bank
(A. State Bank)

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

VISOS PARODOS DYKAI z
BANKO VALANDOS: 9 ryla iki 3 po pietų. Sutintomis 9 ryla iki 1 po 
pietų. VAKARAIS: SEREDOMIS IR SUBATOMIS nuo 6 iki 8 vai.

Dr. A. Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

RGUMAS PIRMIAUSIA!!! 
$3.00 baugus pasidejimui boxai $3.00

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

Turtas virš $2,000,000.00

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

KRAUSE SAVBMGS BANK
1341 M1LWAUKEE AVĖ - N E AR PAULINA.

Mes išmokame nuošimčius 4 kartus i metus.

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas
1757 W. 47 St. Chicago. Iii.

Ofiso Tel. Bouleyard 161
Roz Tel Seeley 420

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

Rezidencijos telefonas West 6126

u

'Tblephonė Pnllinan 452.
Dr.M.D. YAMPOLSKY 
Pasitarimo valandos 10 iki 12 
2 iki 5 ir 6:30 iki X vakare. 
10821 So. Michigan Avė.

ROSELAND-CH1CAGO, 1LL.

Naujos Dainos
Su Gaidomis

Matydamas reikalingumą lie
tuviškų dainų su gaidomis, 
rūpinau daug naujų dainų 
Vyrų ir maišytų chorų, 
kvartetų, sixtcly, oktetų ir 
lo. Dainos imtos geriausių
tuvių poetų. Turiu prirengęs 
sampelių dėl pasirinkimo. Nore 
darni gauti platesnių žinių ir 
sampelių kreipkitęs pas auto
rių šiuo adresu:

TVI. GIRNIUS
1321’50. 50th Ct., Cicero, III

pa
de! 
bei

!i<

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Baile SL 
Telephone Central 6J9t 

Vakarais 
1911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990

Liberty Bondsus 
dal| išmokėtą, bondsus ir war 
savings s tani p s nuperka ui cash 
Erne! and Co., 740 W Madison st., 
kampas st., kampas Halsted tL 
Room 232, 2raa augštns, virš Eamous 
Clothing Store, atdara vakarai* iki 
I vai. NedėUnmia n»u> 10 iki 1

DYKAI! DYKAI!
Specialis Pavasarinis 

Pasiūlymas
Su kiekvienu naujU taeru, kurį 
jus pirksite pas nius šį mėnesį, 

duosime jums

TOBE DYKAI
SouthWest Tire Company 

Lietuvių Korporacija 
2033-40 West. 35th Street, 

3475-77 Archer Avė. Chicago.
Telefonuokite McKinley 149

Mes rokuosime jums $5.00 už Jū
sų seną bateriją ant naujos Exidc

žfiso Tol. Yards 2544
tesiden. Tol. Boulcvard 5602

JohnW.Sarpalius,M.O.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos 

10:30 ryta iki 12 dieną;
2 po piety iki 4 vai.;

7 iki 9 vai. vakare.
Nedėliotais neprimama

3252 So. Halsted St., Chicago, Iii.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tek Lavvndale 660 

Gyveninius: 2111 Marshall Blv.
Tel? Rockwell 1681.
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KLEIN BROS.
Ponas \VILLIAM BUI- 

SHAS, liietųvis pardavė
jas No. 6, jam bus malo
nu susitikti savo drau1 
gus čia. Mes iurime daug 
kitų lietuvių pardavėjų, 
kurie gatavi visą laikų 

' 'jums patarnauti.

PANEDĖLYJ MES PARDAVOSIME VYRŲ

Augštos Rųšies $30.00 Siutai

lpn’ S 2 3Kainą “ ™“
Siutus kiekvienam žmogui bus malonu ne 
stoti, siutai, kurie jums suteiks gerą iš 
vaizdą ir palaikys ju pačių jerą išvaizdų. 
Nesulyginama dei patarnavimo ir užganė- 

dinimo už musų kainą.

Visi vilnoni liemeniniai siutai
Klanelio liemeniniai siutai, ant vienos 

arba ant abiejų pusių susisegami lieme
niniai siutai su estra jx>ra kelnių dykai, 
visi vilnoni, suktų vilnų su exlra pora 
kinių dykai, šilku maišyti siutai, jaunų 
vyrų siutai, taip pat kaip konser- CJO 
valyvi siutai jūsų pasirinkimas

Visi vilny mėlynos serge siutai
Jusų pasirin-^B^ 
kimas šiame 
/išpardavime

PČj........... . .

Čia pirktos drapanos prosija- 
ma ir taisoma vieną metą 

DYKAI

BRANI) IR KUITENHEIMER
DRAPANŲ 
TRAPANŲ 

"■ ...r 11

Ar jus matėte musų pui
kius pasirinkimus vyrų 
aprėdalų. Geri puošnus 
marškiniai nuo $1 ir au
gščiau. Puikus šilkiniai 

marškiniai iki $12.

*“yUai 65c
Vyrų naktiniai malkiniai ir 
pajamos, dideli išpardavimas.

PUIKUS RAKANDAI - LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Mes papuošime visų namų puikios kokybės rakan-

* <1

dais, mažais nedėliniais ar mėnesiniais išmokėjimais

DEVYNI ŽMONĖS Iš DEŠIMTIES TURI RŪGŠTI 
PILVE IR NEVIRŠKINIMĄ, t —-—— I

Rūgštis pilve, kuri šurugina jūsų maistų turi būti pada
ryta bejiege Laxcarinu kad pašalinus nevirškinimų.

“Nors daug.yra pilvo keblumų", sako gydytojas, kuris spcciuliui 
studijavo vidurių ligas, “aš manau, kad pilnai devynios dešimt nuošim
čių tų keblumų paeina nuo per didelio susirinkimo pilve hydrolorinės 
rūgšties, ko pasekmėj būna rūgimas, gazas ir sutrukdytas virškinimas.’’

Skilvis reikalauja tam tikro daugumo rūgšties tinkamam virškini, 
mui, bet daugelis žmonių turi nenatūrali palinkimą užlaikyti daugiiTn* 
rūgšties, negu skilvis reikalauja. Tas rūgšties perviršis ir padaro visus 
keblumus. ' . ,

• Jų skilviai beveik nuolatos būna stovyje rūgimo, kas labai erzin 
ir uždega skilvio plėvės ir daro lai, kad ką tik jie valgo, viskas nepa
tinka ir virsta gazu. Nestebėtina kad mes turime liek daug vidurių ne
virškinimo n užkietėjimo

“Pilvo rūgštis“ turi boti sunaikinta ar padaryta kasdie kokius nors 
paprastu nekensmingu prie- ruįgštinių vaistu, kaip lasarnn plyteles, 
kurios vieton paprasto virškinimo rūgštinio maisto, kap tą daro dauge
lis pepsinų ir virškinamųjų rūgščių, kftntr-atakuoja ar pemaino rūgš
tis palengvina ir gydo skaudantį užsidegusį pilvą ir padaro normali 
sveiką virškinimą be jokio skausmo ar kokio keblumo.

La-xcarin nėra viską gydančiu vaisiu ir jis neišgydis vėžio ar ko
kia organinę ligą, bet dėl nevirškinimo, nerviškumo, rūgšties ar gazo 

širdies drebėjimo, pagimdyto prisipildymu vidurių gazu, nėra 
geresnio, kuris pagydytų šiuos keblumus, kaip lasearinas. Laxca- 
veikia greitai ir be užkenkimo visuose pilvo keblumuose. —Lax-

nieko 
pinas 
carin

Reumatismo Worm’o
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
CARLF. WORM

3100 SOUTH HALSTED STREET, CIHCAGO, ILLINOIS
Per Pačią — $1.10. j

v NAUJIENOS
Duodu žinoti savo kosliuneriains ir pažįstamiems,kad

ir Vilniaus gubernijas. Bubliai dabar labai pi^ųs. Pagel
bėk i te dabar savo familijoniSTarba giininėinh su tiek kiek 
jus išsigalite.
Ateikite į savo seniausių ir teisi ilgiausių bank

H. KRULEVVICH
1122 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILI

Moksleivių Keliai
LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ AMERIKOJ SUSIVIENIJIMO ORGANAS 

Redaktorius: J .T. Vitkus, 1007 So. Oakley Blvd., Chicago, III.
Į, ---- ,.T - . . ---- 4.^.  ----------- - . r

Dailės srityį
M. J. Shileikis.

Kadangi lietuviams yra 
ta susipažinti su daile, poezija, 
muzika ir teatro nJcnu, taip ly
giai yra reikalingu pažinti ir tų 
atsilikusių nuo kitų tautų dai
lės šakų — piešimų, teplioryslę,

leni-

nėję negalima apsieiti be muzi
kos, operos ir poezijos, taip ly
giai negalima ir be dailės ant 
drobės bei arkitekturos. Kuo 
žmonijos civilizacija kįla augš- 
tyn, tuo labiau dailė yra reika
linga. Kuomet mes gerėsimos 
svetima daile, o savo dailės ne
turėsime, mes negalėkime būti

tomis tautomis.

Gamtos įstatymo keliu nebu
vo lemta gimusiai dailei pražū
ti. Jų gynė nuo kapitalizmo 
pavergimo musų jauni dvasios 
pranokėjai, ypatingai poezijų 
tobulina,' auklėjo naujo sutvaro 
dvasioje. Nors estetiniai ji ne
buvo gana tobula, bet jos pati 
mintis, idėja bandė sukti vairų 
linkui naujos gadynės. Lietu
vių tarpe gana skaitlingas ran
dasi būrelis prasilavinusių poc-

tik bandančių veikti šioj lar toj

Aš čia bandysiu apibudinti 
kitų dailės pusę, kuri jau atgy
veno nuobodulio amžį, o reikia 
jų budavoti ant naujų (tyasios 
pamatų po Lietuvos horizontu.

Kada mes lankomės į dailės 
nųizejtis, parodas, mes mato
me tenai išbuduvotas puikiau
sias arkitekturas; .skirlĮituiįų 
milžiniškas stovylas ir ^gra
žiausius paveikslus gabių artis
tų nutepliotus. Mes tuojaus

kio amžiaus jis atvaizdina islo-J

nijos pobūdį. Bet nedaug mes 
ten randame savo dvasios pa
tenkinimui medžiagos. Mes 
lik gėrimės (‘sietiniu jų tobulu
mu ir ab( lnu įvairumu. Ar lai 
viskas yra mums matoma, ge
riau sakant, leistina<matyt, kas

kų. protu ir rankomis? O ne! 
Buržuazinis viešpatavimas kaip 
visus kilus žmonių reikalus ant 
žemės kamuolio turėjo pa-

lę. Kapitalizmas išniekino ne
patinkamų dailininkų tvarinius 
ir išmetė juos iš gyvijos pasau
lio. Nužemino juos ir po bau
da uždraudė plėtoti laisvųjų dai-

užsilikusios tari) Romos laikų 
dailės būrio.

Kapitalizmas pavergė daili
ninkų talentus {stumdamas dai
lę j turgavietę. Prakilnius žmo
nių troškimus sugriovė pamin
damas po kojų, be mažiausios 
gėdos. Egypto vergai po prie
varta turėjo budavoti pirami- 
das, kaipo baudžiami nelaisve

Dailėje augščiausiai buvo pa
kilusi Graikija. Moderniškiau
sios arkitekturos tapo paglemž
ta bažnyčios globom Kaipo fan
tastiški skulptūros fontanai, rei
škiantį* poezijos dievaites Par
nasus ir Satyrus, yra žinomi jie 
šiandie, kaipo papuošalas (irai-

mums gėrėtis daili
* *

nmze- ’

Kartais muirts teuRa matyt 
paveikslų, kuris mums išrodo

savo simbolizacija. Geriau pri- 
sižųirėjus mes atrandame jame

čių, kas atkreipia musų domų 
ir veda mus toliau prie tyrinėji
mo ir pažinimo jį pilnoj pras
mėj. Pavyzdžiui, paimkime 
jau žinomo ir. lietuviams, gar-

dino veikalus. Jo veikalai bu
vo nepripažinti, išniekinti ir at
mesti paslėpti nuo visuomenės 
akių, kaipo tvariniai atvaizdi- 
nantįs supuvusios, ciniškos bur
žuazijos viešpatavimų. Tarp

sukėlė didžiausį triukšmų visa
me Paryžiuje, ant kurio dėjo vi
sas pastangas 
darni įvairias 
pripa rodžius

k rili kai

Budino 
lučšios 

produktu^ ir estetiniai

vėlinusį 
svajonės 
menku.

džios ir dvasiški jos pasirodė Bo- 
dino veikalai pasaulio akyse.

ir daugiau panašjų atsilikimų.
Hodinas skurde gyvendamas 

tobulino savo talentų. Blogose

Lietuvių Rakandų Krautuve
(THE PEOPLES FORN1TURE CO.)

1930-32 So. Halsted St. Tel. Canal 5982. Chicago, III.

Spccialė kaina per šį mėnesį. Pasiirta u įlokite proga. Kam nikalingi rakandai, pirkite dil
ba r. Didžiausias pasirinkimas geriausių rakandų. Jaunavidžiam duodam puikias dovanas

Visokių gailinki) včaikams lo- 
vikės, dailios medinės 
ir olieninės nuo .. ^WnW 

ir augščiau.

^‘•^1 1 fL

Didžiausias pasirinkimas se-

..... $13.00
ir augščiau.

Telephone Boti Ieva r d 2160
DR. A. J.} KAKALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: ‘ 94-12 ryto 
p9 vakaro 

3303 S Morgan Si, Ūki rago, III

DIDELIS SUTAUPIMAS

DVIEJUOS NARIŲ SKLEPUOS
Idant pratuštinus vielų dėl 

naujų vasarinių ir rudeninių

baltinių ketinių ir marškinių 
ant išpardavimo

20 nuoš. nuleidžiama

Klivk\ienas gali .sutaupyti 

20c. ant dolerio 
kuris pasinaudos šiuo didesniu 

išpardavimu-

Kelinių ir Marškinių

' nuo paprastu kainų, lai yra:

doliarines kelines tik

doliarines kelines lik

doliarinius marškinius lik

N’.CKELPLATED
TniNMlMCS

NBVV HOME
1 HK 

MACIŪNE

Visokių didumų ledaimvs (Icb 
Box) kieto medžio varaimiai <>a- 
dany tos. Parsiduoda $7.50 

ir augščiau.

Graži ir tvirta plieninė lova 
su mairasu ir COA 
vpringsais, iik .. 4><-U.UU

ir augščiau,

Visokios rųšies vaikų •vežiinė- 
l>ai, sulankstomi, skuriniai ir 

vėliausios mados pin- E flft 
tihiai nuo............... .\

ir augščiau.

Geriausios ir patogiausios na 
imi darbui siuvamos mašinos pil
nai gvarantuolos. AO
Parsiduoda nuo ..

! Apsauga žadėtiems Pinigams
SEcuRiTY Bank

MihvatAee Avė. cor. Carpenter St -I 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Sautgios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki. 8 vaL vak

$5,000.00 Vertes Valgomų 
Daiktų Sankrova

Išpardavimas groserio. Nepaprastas pigumas iš priežas
ties būtino reikalo.

pyniai, cukrus, arbatą, muilas, pienas, eis brangyn iš prie
žasties gelbėjimo mugu brolių, išlikusių nuo karės. Kurius 
dalykus pirksite dabar, sutaupysite daug pinigų: Pami

nėsime nekuriu kainas: \

■■ $2.40
$4.80
$1:68

Meldžiame atsilankyti pas mus ir apžiūrėti, kaip dideli pasirin
kimą visokios rūšies ir vertes mes esame paskyrę ant išpąrdayimo, 
darome su tuo tikslu, idant davus progą kiekvienam musų nariui 
sutaupymo pinigų.

šis išpardavimas tęsis lik per vieniu savaitę, pradedant nuo pa- 
ncdėlio, gegužės 12 d., iki Sabalus gegužės 17tos. ,

Prekybine 
Korporacija Palatine

1112-1114 Mihvaukee Avė. Kamp. 47 ir Paulina

6,000 Narių <$500,000

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEK ORIUS ANT BRIDGEPOKTO
VYRĄM8 IR SUAUGIEMS

Akiniai aukno r6n%uone nuo 13.00 ir bu- 
gščinu. Sidabro rėmuose nuo $1 <>0 Ir 
n.nrAėinu. Pritaikome akiniu# u^dyką.' 
Atminkit: Galvos Hopejin.as, nervilku- 
man, aloij •kaudėjimas, užvilkimas ir 
tt, yra \ alsiais įvairių ligų, kurios ga
li būti praAalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uftdyką, jei perSti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęnk ilgiau, o jielkok pagelto* 
aptiekei, kur. kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykį. Atmink, kad mes kul
nam gvarantuojam akiniu^ ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

R. M. MESIROFK, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pus man*. A). Inuvssu ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Ga.iu 
padaryti Lile kokiui rusiškus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš keu 
draugas įmonių.

S.Ą1. Mesiroff, 3149 S. tylorgan St., Chicago, III.

Kaina buvo pirma, o dabar 
(,ž 
už

Ketčiapas .. 15c 12K’
Tomėtos 15e, 
l)i(lcli kenai lomėli.i 
Didelis nutilo šmotas 
Snider ketčiapas ...

ane 
12c 
18c
28c 
10c

15c

Kaina buvo pirma, o
Tomčlos soup ....
Armours binzai ..

^Mažieji .....................
Klenzer .....................
Lux ...................
Box avižiniai miltai

12c, 
1.)C, 
l(k-» 
«cj 

12c,

1;h\

dabar
10c
13c

X «C
> 5c

11c
1 tit

Nepraleiskite šios progos, išpardavimas bus tik 
dienas, nuo 19 iki 24 Gegužės, 1919 m.

Išpardavimas prasidės 19 Gegužės, pasibaigs 24 d Geg.

JOHN P. LEGE1KO
3352 So. Halsted St., Tol. Boulevard 4372. Chicago.

per 6

Bridgepoit Painting & Hardware Company 
(Not i ne.).

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

Malevos, aliejai, lakeliai, šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, .stik
las, geležiniai tavorai ir lt.

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

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

C H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevalorį. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe

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

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.



(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vienintele grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padekite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojamn, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo. > \

Skoliname pinigus ant pirmo niortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandas nuo 9 ryto iki 4 po pietų Suimtoje nuo I) ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 yąl. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. RRFNZA. Kasierhis 
JONAS KROTKAS, Vlce-PIrm. S. A. SZYMKflVVICZ, Vicc-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BROŽIS JONAS KROTKAS
ANT. F.NZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEW1CZ JUSTlN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

ROSELAND—CHICAGO, ILL.
PRANEŠIMAS

Dr. M. D. YAMPOLSKY
kuris per du metu buvo gydytoju, chirurgu ir akių gydytoju dėl 
Suvienytų Valstijų Valdžios. Dabar apsigyveno prie

10821 So. Michigan Avė.
Telephone Pulman 452.

užimdamas vietą Dr. A. H. . .Lirchultz Priėmimo valandos dienomis
jo pa.sckmingos praktikos per įr .naktimis.

aštuonioliką metų. ,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
TeL Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Naujienos, cht'eago, m Subata, Gegužės 17, 1919

sau tinkamos studijos, kur giij- 
lėtų tinkamai dirbti. Jo veika
lai nebuvo tokie švelnus kaip 
kad senovės graikų fantastiškos 
Nympl'os, bet reikšmingi naujo*

aiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
pa

uty išreikšti dailininko

prasmėj.

mintį, 
dailės

Kaip viskas pasaulyje keičia
si ir tobulinasi bei nyksta ii 
gema evoliucijos keliu, taip ii 
žmonijos vicilizacija nestovi ant 
vielos. Ji keičiasi, ‘ji bėga su 
melą skailliaus bėgio banga pir- 

1 myn ir pirmyn. Jeigu ji apsi
stotu bėgusi, lai gręslų nykimo 
pavojus. Taip ir žmonijos rei
kalai kįla nauji, palaidoja se
nuosius, o gema nauji, nebesusi- 
taikantįs su atgyvenusio am
žinus reikalais. Persikeitus nau
josios gadynės tvarkai; naujai 
visuomenės idėjai užviešpata
vus ant viso kontinento, pasi- »
lieka dailė mirusia. Nuo senų
jų amžių artimiausi žmogaus 
sielos žadintoja, budintoja už
migusių sielos jausmų daile, e- 
voliueijos keliu, dabartiniam 
žmogui svetima; ištautinta, pa
versta pašaipos, išniekinimui 
tautų įrankiu. Tokių dailės 
prostitucija yra pavojinga žmo
nijai. Ta svarbiausia žmogauš 
psycbologijos bendrininkė, dai
lė, su žmogaus išsilavinimu ir

ja paliuosavimo iš vergijos, ir 
trokšta naujų kelių, naujo pa-

Taigi, kada mes norime pats 
save paliuosuoti iš vergijos rete
žių, tai turime paliuosuoti ir

Apsirūpink Kol Yra Laiko, Kad Pas- 
kui Nereikėtų BedavotiDek ; Savo 
Pinigus, Savo Atliekamus Skatikus Į 
Geriausia Banka Sviete Į Savo Namus

PABKHOLME St'BDlVIZIJA yra geriausia viela apsigyventi ir įsitaisyti savo 
namus greitu laiku ir su viisai mažu kapitalu, čia visi padarė ir padaro pinigus, 
nes viela labai paniuki, ir prapertės nesvietiškai auga.

PRADĖKITE ŠIANDIE RYTOJ GALI BŪTI VĖLU.
sITA sdbilivizija iki nesenai atsidarė, o jau žmonių prisigrūdę, ir visi džiau

giasi oru čystu. Čia gyventi ir sveika ir ir labai pelninga. Čia apsigyvenę jus 
dvigubai laimėsite: jūsų sveikata pasigerins ir jus praturtėsite.

Šioj virtoj apsigyventi labai lengva: jus galite pradėti mokėdami KAD IR 
$10.00 į mėnesį.

Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad Western Electric Co„ ir kitos. Per 
šitas’praperles eina Douglas Park elevatorius, ir yra trys stotis; 48th Avė. (Chi- 
cero Avė.) ir 52nd Avė. (Laratnie Avė.* karai eina per prapęrtes. Čia gali apsi
gyventi tiktai atsakanti žn^onės, namai builavojama, kaip matot ant paveikMlo 
tiktai toki, kurie puošia apielinkę ir savininkui nešu pelnų. Delio šios prapertės 
labai auga.

Norinti matyti šitas prapertes, meldžiami pasimatyti su manim. Automo
bilius jus nuvež ir viską parodysiu ir paaiškinsiu ant vietos, nes reikia pamatyti 
šilas prapertes ir tik tada galima suprasti jų vertę. Telefonuokile arba rašykite

ADAM MARKŪNAS
Kas diena nuo 10 vai. iki 1 vai. pop ietų.

847 First National Bank Building
* Telefonas Randolph 7400

Nedelionds ant praperčių nuo 10 vai. ryto iki
7 valandai vakaro.

19th ir 50th Avė. | Telefonas Cicero 225.

Vardas ,..................................

Pavardė ..................................

Antrašas.................................
ADAM MABKUNAS Z

r i- - ------

musų dailę iŠ supuvusio buržua
zinio kapitalizmo vergijos liū
go. Mes “turime
puošti šį pasaulį prakilnios dva
sios daili', parodant (uos musų 
troškinius ir idealus, kuriuos 
mčs turime savo sieloje ant 
drobės išdėstyl, kuriuos1 matys 
šimtai, pūkštančiai žmonių. 
Mums neužtenka žiūrėti ir vien 
tik žiūrėti j tą, jau “mirštantį“ 
i lementą. Bet turime pradėti 
mokintis dailės srityje, apsipa- 
žinli su ja arčiau, jeigu yra pa
traukimas, bandyti pradėt tan

pilsimo reikia daug mokytis ir

mo. Jau yra keli jauni lietu 
viai, kurie mokinasi toj šakoj

mokyklos yra prieinamesnes ne 
gu kur kitur.

Vėliau bandysiu plačiau pa

mą. / 9

ŽINIOS.

Chicago, III. Balandžio penk
tą dieną atsibuvo LMSA. 1-sios 
kuopos susirinkimas. Susirinko 
liana skaitlingas būrelis moki- 

kuri 
lietu-

nių. Išrinkta komisij; 
pagamins atsišaukimų 
vius inteligentus ir kvies 
ruosius organizuotis ir išleidi
nėti moksleiviškų žurnalų., 
Draugas K. černauskas kalbėjo 
apie “Dantis ir nuo jų paeinan-

še dt’g. A. žinion tas, dentistas.

kuopos buvo susirinkimas.

dalyvavo ir gerbiamasis vaisti
ninkas J. Bartkus. Skaitytas at
sišaukimas į. apšviestomis ir po 
trumpo apkalbėjimo tapo pri
imtas. Nutarta pasiųsti tą at-

šiaip niekurioms pavienėms 
vpatoms. 'Ųks|as atsišaukimo:

aus organinio l’is į bendrą 'orga
nizaciją. (by išleidinėti moks
lišką žurnalą, ir (c) užmegsti

inteligentų.

Prie kuopos prisirašė drg. M. J. 
Sliileikis. Sekant] susirinkimą

1919.

PRANEŠIMAI.

1. Pradedant nuo šio numerio 1 
“Moksleivių Keliai“ bus išleidi-; 
nėjami du sykiu į mėnesį — kas 
antra savaitė. Moksleiviai, ne
pamirškite nors retkarčiais šį-

2, Sekantis Lietuvių Mokslei
vių Susivienijimo* Amerikoje

A. J. Bertašių, 1 
Blvil, Chicagojc

I Visi moksleiviai ir jų draugai 
t yra maliniai kviečiami atsilan
kyti. Bus renkami nauji virši
ninkai. — Valdyba.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

J. Stungis. — Straipsnelį 
Juodvarnių Mokinio Kambary- 
i” gavome — širdingai ačių.

Skaitysime. A
P. Vaitekūnas. — Straipsnį

a

vonie — ačių! Prie pirmos pro
gos suvartosime.

Poetui. — Eilutes “širdies 
Balsai” ir “Po medžiu” gavome. 
Persilpnos. Nėra nei ritmo, 
nei rimo. Beto, sakiniai taip 
sumaišyti, jog visai nedrįstame 
pataisyti. Grąžiname. Bandy
kite rašinėti proziškoj formoj 
veikalėlius, bus kur kas leng
viau.

i Puikus Plaukai
ggt labai priklauso nuo to, kaip jais turite rūpintis. Nereikia rūpintis, jeigu 

jnsų plaukai nėra tokie kokie turi būti. Apsaugokite jtu>s nuo slinkimo, 
rinkite ji) gerą augimą, prašalinkite pleiskanas ir užlaikykite plaukus ftva- 
riai vartodami.

Severos Plaukams Tonikas
(Severas Piliulių Stiprintojas) kaipo vienas reikalingų būdų gydymui plau
kų. Jo pasekmes užganėdina kiekvieną, kurio plaukai reikalauja prie
žiūros. Su jo pagelba prašalinama pleiskanos. Kaip moters taip ir vyrai 
branginu šį stebėtiną valytoją ir reikalingą pnpuošėją. Tokiu bildu visi 
rekomenduoja ji vartoti, Kaina 65 centai ir 3 centai taxų.

Plaukų šukavimas, 
taukiai yra sunkia užduočia ypa
tingai kuomet plaukai išrodo lyg, 
kad be gyvybės. Truputį įtrinti 
Severas’ Hair Pomade (Severos Po
mada Plaukams) kas vakaras arba 
kas antras vakaras, ir pamatysite 
pasekmes. Ii taio veikia, kad plau
kai išrodo ir jaučiasi pilni gyvumo, 
minkšti ir gražus. Kaina 25 reniai 
reikalinga gero muilo, kuris gerai 
ir vienas centas taxų.

Galvos^ plovimui 
putoja ir antiseptiškas savo 
jiine. Pabandykite Severa’a 
Catcd Skin Soap (Severos gydantis
odinis muilas). Tai yra malonus 
toalotimis tmuilas kiekvienam šei
mynos nariui, 
maudymui kudykio.
ria prie skutimosi, 
tai ir vienas centas texų.

sudC-
Medi-

Tai yra ideališkas
Vyrai jį gi- 

Kaina 25 cen-

Sevcros šeimyniniai vaisiai parduodama aptiekose visur. Keikia reikalaut 
i Severos vaistų nepri-į mus, Įdedant reikalaujamą j^uną sykiu su texais 
imant namegždžtojimų. Jeigu negalite jų gauti savo apielinkėj meldžiau 
ic siųsti užsakymą tiesiai

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS. I0WA

Būtinai reikalin 
gas toiletinis 
daiktas.
tokis kaip . Severa’a 
Antiseptic Ttfilet Pow 
der (Severos Antisep- 
tiškos tabelinės Pro- 
škos) privalo rastis 
kiekviename name. 
Jos yra geros ma
žiems vaikams, n'tfiT 
suskilimo, pagražina 
moterų veidą ir geros 
vyrams po nusiskuli- 
mo. Kaina 25 centai 
ir vienas centas tcxų.

Veido masažius
pagražina išveizdą, 
ypatingai jeigu yra 
vartojamas geras 
krėmas pagelbėjimui 
gamtai palaikymui 
skūrą jauna, gražią 
ir liuosa 
Severa’s 
(Severos 
Creme) 
geromis 
dėl skuros. Privalo jį 
naudoti bent sykį ar 
du sykiu į savaitę. 
Kaina 35 centai ir 2 
centai texų.

nuo dėmių. 
Face Cream 

Veidinė 
židoma yra 
pasekmėmis

Jus Niekuomet
Nebemainysite

Carnation Milk
“nuo sočių karvių”

J(,’S niekuomet negrįšite atgal prie senis rųšies 
x pieno

— karią jus patyrėte parangumą CarnatiAn 
Mik daug vietų vartojamą. Kaipo smetoningas dėl 
kavos, arbatos, košės arba plakimo (atšaldyto, ži
noma). Kaipo tyras, šviežus, visas pienas gėrmui 
ir kitokiems, pieno naudojimui (pridėjus vandens) 
Kaipo skystas pienas virimui (pridėkite daugiau 
vandens).

—'.syki jus patyrėte parankamą nuolatos turė
dami Carnątion Milk prie rankos —laiko Carna- 
liOn ir jus galite užsisak’yVi ’dė3?ę.' (-18 kenai storio 
16 oz. mk'ia)

— sykį jus patyrėte ekonomiją Carnation
Jo užtenka kelioms dienoms po atidaryhiZ).

Jis yra visai saugus.
Carnation Milk yra ką tik šviežus, visas pie

no paprasto riebumo, evaporuotas nuo sudėjimo 
smetonini ir sterilizuotas. Jus gausite riebumo ko
kio norėsite pridėdami vandens.

JŪSŲ VAIKUI. — Pridėkite tris kartus tiek 
daug virito vandens prie Carnation jaunam kudy- 
kitti, padaugink sulig amžiaus iki proporcija susi
lygins. Jtjsų gydytojas tikrai jums patars. Garna- 
tion Milk yra saugus ir maistingas.

Carnation Milk Products
Seattle, Chicago, Ayli

Condenaeriea located in the better dairying 
aeetiona of the United Statea and Canada.

Remember, Your

Company

Dr. F. Ų. CARTER
AKIŲ, AUSŲ,'NOSIES ir GERKLĖS

Sergančios akys Išgydomos! Be rizikos be skausmo
Franklin O. Carter, M.D.

Chicagos Didžiausias Gydytojas akių, ausų, 
nosies ir gerklės.

Jokis akių daktaras Amerikoje neturi tokio rekordo 
tiek išgydytų. Metodos Dr. Carterio yra tikros, pasek
mingos ir nekenkia. Nėra pavojaus, nėra rizikos, be 
skausmo. Tūkstančiai atsitikimų, pavojingos akių ligos, 
išgydyta vienu atsilankymu. Pasitarkite su Dr. Carte- 
rių, kuomet turite skaudanč ias akis, trumpą regėjimą, 
uždegimą akių, žirnelius, ašarojančias akis ir kitas akių 
negales, kurios paeina nuo negerai pririnktų akinių, 

aptemimas akyse, nusvirę vokai, užaugimas miežio ant akių, užgriuvę 
arba kreivos akys.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS. TIKRAS IŠGYDYMAS 
GVARANTUOTA.

Virš 950 išgydytų kreivomis akimis ant rekordo.
Nėra bent nieko nepaprasto matyti ypatą kreivomis akimis ateinančią 

j daktaro ofisą, o po penkiolikos arba dvidešimts minutų galima matyti 
tuos pačius žmones išeinant su akimis normaliame stovyje. Apmąstyki
te, kad tokis gydymas kaip šis yra pasekmingas, be chloroformus, be 
skausmo i -*i i

PASITARIMAS DYKAI.
Vengkite nosies ligų.

Apsunkintas alsavimas yra priežasčia daugelio negalių ir bemiegių 
naktų. Kataras, pažandės, tankus čiaudėjimas, a|sidalinimas flčgmos, 
visos tos nemalonios negalės jusi kankins, jeigu jus turite jūsų nosį už
šaldytą. Aš gydau visas nosų ligas ir paliuosuosiu jus nuo lengvo per
sišaldymo. Pasitarkite su manim. Tuo laiku išgydžiau tūkstančius savo 
praktiška metodą, be skausmo, be peilio, be vaistų. Aš gvarantuoju iš
gydyti bile kokią ligą nosies ir prašalinti trukdymus, ir pastatyti jus į 
tokį padėjimą, kad jūsų plaučiai kvėpuos tyru oru. Aš paliuosuosiu jus 
ant visados nuo tų nemalonių, sveikatai kenkiančių nosies negalių. Len
gvos, vidutinės sąlygos, visiems patarimas įlydai.

Apsvarstykite savo padėjimą sekančiai.
Ar jus kvapas nemalonus? Ar turite užkimusią nosį? Ar knarkiate 

nakties laiku? Ar spjaujate skrepliais? Ar varva jūsų nosis? Ar tankiai 
turite čiaudėti? Ar turite galvos skausmą? Ar miegale atvira burna? Jei 
kartais esate apsunkinti vienu tų apsireiškimų, eikite kuogreičiausiai 
pas specialistą.

FRANKLLN 0. CARTER M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas akių, nosies, ausų ir gerklės.
120 SO. STATE GATVĖ

21 metas prie State gatvės I žiemius nuo The Fair sankrovos.
Valandos: 9—7. Nedaliomis 10—12.

Gerkite ir
Gyvenkite!

BURDOS ARBATA išvalymui pa
prastai veikia ant 'organizmo virški
nimo ir valo kraują. Tai yra pasek
mingas, šyelnus ir malonus valymo 
būdas. Greitai prašalina visas už
kietėjimo atsitikimus, apsunkinimas 
kepenų, dispepsija, rūgštis viduriuo
se, triukšme ir galvos sukimąsi ir 
plėtmus 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.
.1%3 N. Aahland Avę Chicago. III

9

ROSELAND-CHICAGO
Atidarė Lietuvišką Valgyklų ir 
nesvaiginančių gūrintų užeigų.

j

Užkviečiame draugus ir drau
ges atsilankyti. Atdara anksti 

nuo ryto iki vėlai vakare.

10822 So. Michigan Avė.

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartvvi- 

šką laikraštj; tik $1.00 metams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
fanuos. Blekinė 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos
Bok 96,

Ūkininkas”
Hart, Michigan.



DS, CElOgg, III,
T

į ,Chicago ir Apielinke Pranešimas Automobiliu
I Sergėkite savo akis

APGARSINIMAI
/ir ' ■

būna įvairus ir apie visokius daiktus. Bet jeigu kurie ap
garsinimai nebūna teisingi, |ty tokie negali ilgai gyvuot.

Kaslink apgarsinimų aptiekus Dartosa, tai jie randasi 
visokių kalbų laikraščiuose ir nuolatos per daugiau kaip 
15 metų. Visi skaitantieji tuos pagarsinimus atrado, kad 
juose visados buvo teisybe skelbiama.

Tuksiančiai žmonių dėkingi yra Partolai už pasekmin
gų veikimų. Ixarto4a reguliuoja maisto virškinimų vidu
riuose, išvalo užkietėjusius vidurius ir čystija kraujų. Par- 
tola yru „geriausia prienfonė dėl gero vidurių veikimo.

jus taipgi skaitykite sii įsitikinimu apgarsinimus ap
tiekus Partosa.

Užsiemkykit dėžulę Partola ir pcrsitikrinkit.
Kainuoja tiktai 1 dol., 6 dėžulės už 5 dol.

‘ Apteka Partosa, 160 2nd Avė. Dep. L. 1. New York. (136)

Lietuvių Rateliuose.

Atsimetė nuo Sąjungos.
LSS. 22-ji kp. skilo. Tie ele

mentai, kur visų laikų varė pra
gaištingų frakcionizmo darbų, 
galų gale privedė prie to, kad 
visi veiklesnieji ir rimtesnieji 
organizacijos nariai numojo ra n 
ka ir pasitraukė. Pasitraukė, 
kad varius tikrąjį minių Organi
zavimo ir švietimo darbų, į ku
rį dabar spiauja naujosios ma
dos “švietėjai,”- pasivadinusieji 
save “kairiaisiais.” »

Skilimas įvyko po to, kada 
specialiai suorganizuotas būrys 
“kairiųjų” begėdingiausiu bildu 
apkaltino ir penkiolika prieš ke
tu riolikų balsų “nutarė” paša
linti iš Sujungus vienų tos kuo
pa; narį. Narį, kuris veikė Są
jungoj pradedant UM)(> metais. 
Tūli gaivalai, kurie dar nešenai

jo pati buvo įpratus gerti ir jam 
buvę nemalonu namuose. Ka
da vyras parėjo namon, jo pa? 
ti buvus.Jau kelias dienas negy
va. Namuose /turėjo nusisam- 
džiusi kambarį mergina Nichol- 
son, bet toji išsikrausčius anų 
savaitę. Vyras laikoma polici
joj. Jieškoma merginos įna
mės.

SUMUŠĖ LIETUVĮ.
Nežinomi boinai prie 32 ir 

Halsted gt. užpuolė einantį lietu
vį Kazį Durty, gyvenantį pn. 
3231 Auburn Avė. ir, be jokios 
priežasties jį primušę, pabėgo 
nesuimti. Durčą atrado ant ša- 
lygalvio sumušta nosim ir mėly
nėmis. Pašaukta policija nuve
žė jį į jo namus, kur tapo pa
šauktas daktaras. Policija ban
džiusi užpuolikus rasti, bet neJ 
surado.

Tony Lutkus -

Savininkams
Neužsitikėkit savo regėjimo pir

majam b y kokiam neprityrusiam 
aptiekoriul, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Ai turiu 15 metų patyrimą ir 
?[allu ištirt jūsų akis/ ir pririnkti 
ums akinius tikrai, Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniak bebus reika
lingi, mes tai jums pasakysima.

JOHN SMETANA / 
AKIU SPĖCIALISTA^ 

1811 So. Aahland Avė., Chicaga,
Kampas 18-tos gatvės 

>-čios lubos, Mri Plalt’o aptiakoa 
Tčmyklte t mano paraią 

Valandos nuo k-tos vai. ryta Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vai. ryto iki 13 valandai dieną.

Mes turime didelį sandėlį visokio darbo šėnių ir dūdų 
visą laiką. Pradedant Gegužio 12-tą d. 1919 visokio darbo šė- 
iuų ir dūdų, kainos nupigintos nuo K) iki 15 nuoš. Jeigu rei
kalinga šėnių pamatykite arba telefonuokite mums dėl TEI
SINGOS kainos, kadangi męs garantuojame sutaupyti jums 
pinigus ir duoti šviežų garantuotą sądėlį. Vienintelė Lietu
viška Senių Korporacija Chicagoje.

Į 1GDRDON
TRIANGLE

fe

veikė priešingose socialistų par
tijai organizaci jose , kurie'jau 
nuo senai yra “pasižymėję” kėli

šokių ant 
Grafonola\ 
Pridedant

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 yra girdėti visokių meliodijų, dainų, ir 
grafonolos C2, kuri išduoda aiškų ųžžavėjanlį balsų.
(2i. toki kaip ant šio paveikslėlio^ kainuojaūiktai $55.00, 
(i dnbellavus rekordus ir 500 adatų.

Kilų gramofonų kainos yra nuo $10.00 i£i« $350.00.
t'/laikome didžiaušią gramofonų ir rekordų krautuvę Chica- 

goje, lodei ATEIKITE arba RASI KITĘ. '
Kiekvienam pareikalavus kalaliogus pasiunčiame veltui.
Priimam LIBERTY BOND’SUS už pilną prekę,

Nauji
4180

i Lietuviški Gražiausi Rekordai
Medžiotojai, 2 dalį.s, Dialogas, atliko Plenumas ir 

LusnakoJis.
Referatas apie Nosis ir Jaunystės atsiminimas. Monologai
Gerkite šaltyšiai ir Oi kas Sodai do Sodeliar,'Šimkaus 

choras.
Alvito Ežero Bangos. Polka Mazurka. Vilniaus Orkestrą. 

Pilviškių Valsas, Kauno kapelija.
Eisiu Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nesviliok
•iM. Petrauskas. r,r , ... !

Jau kad Aš Augau pas Molinėje ir šią Nedėlėlfą 
M. Pel auskas.

Esu Garsingas Vyras ir Kur Vejai Pučia. 
Indainavo Ant. Kvcderas.

Tamsioji Naktis, Valcas ir Vilniaus Polka.
Ant Kalno Karklai Siūbavo ir šią Naktelę per Naktelę 

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

Šimkaus choras, T
Bijunėlil*Gražus Bijūnėli Žalias, Važiavau Dieną, įdainavo 

Šimkaus choras. v l
Suktinis ir Valia Valuže, įdainavo M. Petrauskas.
Prirodino Seni, žmonės Man Jauną Mergelę ir Kur Tas 

šaltinėlis, įdainavo M. Petrauskas.
Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuvą, įdainavo Karitzutč.
Ant Šešupės Kranto, Polka ir Lelijos žiedas, Valcas.
Ilgu, Ilgu Man ant Svieto, įdainavo M. Petrauskas ir Mano 

Skarbas. Valcas.
Šienpiutė, Polka Mazurka ir Kur Upelis Teką, Polka.
Naujas Rusijos Himnas, Choras.
Kadrilius, ant abiejų pusių, Rusų Benas.
Galiopas ant armonikos.
Rusijos Liuosybės Maršas ir kilos melodijos, Orkestrą.
La Marselele ir Bože Caria Chrani, Militarč Orkestrą.

Jūreivių Maršas ir Skrajotojų Maršas. /*•
Lietuvą Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka. 
Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kovą, v 
Ant Marių Krantelio ir Saulutė tekėjo. 
Pamylėjau vakar ir Drauge.
O kur buvai Dėduk Mano ir Uygarų šokis.
Einu phr dvarelį ir Gaila Tėvynes.
Per Girią Girialę ir Linksminkimės, Polką.

PASARGA: Į kitus miestus mažiau nesiusime kaip (> rekordus 
Už prisiuntimą tavorų mes užmokau: 
JUOZAPAS F. BUDRIK.

3343 So. Halsted St., z Chicago, III.
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Svarbi Pastaba
DAKTARAS W. M. LAWH0N

, {ŽYMUS SPECIALISTAS
Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise

35 S. Dearborn St. (Kampas Monroe) Kambarys 307
Aš esmi speciali- 

tas visų ligų
Akių, 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 išgydytų4igonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo,

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu

35 So. Dearborn St. 
(•Lisnpas Monroe) .

Pasiturimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
Kambarys 307. zri •

VALANDOS 9 iki 8 (.h ICAtfO 
Ncdėliomis 10 iki 1.

ge suorganizuoti savo 
r ų sies kairiųjų” ir a įsivedę 
juos kuopon tuoj “nutarė” pa
šalint jiems nepatinkamų narį. 

Suprantama, kad senieji, rim
ti snieji kuopos nariai šituo la
bai pasipiktino. Tatai užvakar 
įvykusiame kuopos susirinkime 
jie viešai užreiškė, jogei jie 
pasitraukia iš kuopos ir kartu 
iš Lietuvių Socialistų Sąjungos! 
Tuoj po to jie susirinko į atski
ra kambarį (toj pačioj svetai- / 
nėj) ir įsteigė Soc. įnirty Lielp- 

Iškarlo SkvTi

tegul ateina į Naujienų ofisų at
siimti laiškų, rašytų jam karei
vio D. Daugėlos iš Francijos. 
Laiškas adresuotas į Cicero 
(1414s_ 49 Ct.), bet adresato 
ten nesuradus lapo priduotas į 
Naujienų ofisų.
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TREAD TIRĖS
^Tough AsRhihoceros'Hide

visi
anai.

stoja septyniolika asmenų 
LSS. kuopos nariai, seni 
Kuopoj gi paliko tik tį# 
pastaruoju laiku buvo suorga
nizuoti tani, kad Dvidešimts 
Antrųjų padarius “tikrai bol- 
š vikiška.”

ATEITIES ŽIEDO VAIKŲ 
DRAUGIJĖLĖS KONCERTAS.

Ateities Žiedo Vaikų Draugi
jėle duos koncertų nedalioj, bal. 
18, Mark White Sųuare svetai
nėj. Visų programą išpildys pa
tįs tos draugijėlės nariai.

Pradžia kaip 3 vaj. po pietų.
Publika maloniai kviečiama 

gausiai susirinkti. Įžanga ne
mokama. —* Petravičia.

9
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Taigi, Sųjungos “valytojai” 
iš “rytų” ir “vakaru” dabar gali 
pasidžiaugti: jų slraksėjimaoi 
netina veltui, Sųjungos drasky
mo darbas prasideda. — Rep.

DVI PIENINĖS FIRMOS PASI
DAVĖ.

Dydisai pieno išvejiotojų 
straikas ir lokautas, dėl kurio 
miestas mažne visai liko be pie
no, vakar tapo apveiktas. Dvi 
pieno kompanijos, kaip pieno 
išvežiotųjų unijos vedėjas Steve 
Sumner sako, Murphy-VVard 
Dairy Co. ir Western Dairy Co, 
susitaikė su unija ir išvežioto- 
jai grįžta prie darbo tuo jaus, 
taippąt kilos septynios didelės 
tirtuos sutikę išpildyti • išvežio
tųjų reikalavimus ir jų darbi
ninkai pradėsiu dirbti šiandien. *

Likusios didėsės pienines fir
mos nepasiduoda ir reikaliųuja 
trečiųjų teismo, apie
ja visai nešneka. Ji sako, kad 
likusios kompanijos turės pasi
duoti, jei jos nenorės nustoti 
biznio.

1-

SIRGO, BUVO BE DARBO PER 
5 MĖNESIUS; PASIKORĖ.

Vakar tyrinėjo, kimų Wm. 
Meyers’o, 35 melų amžiaus, 
3917 W. Ift-th gab kuris pasiko
rė ipaudyuėje po garine dūda 
maudykloj savo namuose. Jį 
užėjo jo vaikas 10 metų Ber
ną rd. Vaikas pasakoja, kad jo 
tėvas sirgęs ir negalėjęs dirbti 
per penkis paskutinius mėne
sius.

GERI NAMAI tyOVANAI 
Paskolink pinigus gavo namui,

A — jis išmękės.
Žmones, kurie indeda pinigus 

į namus, įgija turtų ir atgauna 
pinigus atgal, trumpame laike. 
Pinigai grižta o namai palieka 
dovanai. Tokių namų, kurie 
apsimftka pilnai bėgyje kelių 
irtjptų aš turiu daug. Čia yia 
k( lį iš jų:

3 gyvenimai, 5-5-4 kambariai. 
Banda $32.00, Kaina 2,800.

2 Gyvenimai 6-6 kambariai. 
Banda $33.00, kaina $3,200.

4 gyveniniai, 4-4-4-t kamba
riai. Randa $42.00, kaina $4,000

3 gyvenimai, 6-6-G5 kamba
riai. Banda $50.00, karna -5,800

3 gyvciųinai, 6-6-6 kambariai 
Randa $55.00. Kaina $6,200.

' 3 gyvenimai. 6-6-5 kamba
riai. Randa $65.00. Kaina $7,000

8 gyveniniai, po 4, 5, ir 6 ka
mbarius. Randa $80.00. Kaina 
$7,500.

3 namai, 8 gyvenimai ir 2 
storai. Randa $170.00. Kaina 
$12,000k

Visi tie namai yra geri, turi 
maudynes, ir yra geroj vieloj.

Iš priežasties brangumo ma- 
teriolų, visai nauji namai yra 
dabar brangus. Dabar statomi 
namai atneša nedidelį nuošimtį. 
Namai senesni, bet visai geroje 
(tvarkoje, kurie yra lygiai tvirti 
kaip ir nauji, geriau apsimoka 
pirkti. Aš turiu šimtus painų 
pardavimui, todėl galiu suteik
ti perkantiems namus už pi
giausių kainų.

J. J. HERTMANOWICZ 
'3133 Emerald Avė., Ųhicago, III

NUŽUDYTA MOTERIS 
NAMUOSE.

Fyedcrįck H. Jonės, 303 Cęcs- V
cept pi. sugrįžęs* iš keliones su ! 

j reikalais rado savo pačių negy
vų. Ji gulėjo sukruvinta ant lo
vos. Jis davė žinių graboriui ir 

.policijai. Kaip vyras pasakoja,

DR. Šė NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

47Į2 Ashlan<Į Avc.
VaU 9—11 a. iru 5—(i p. m.
Nedaliomis 10—12 a. m.

Vhonc Drover 7042 
Cicerą bffice 

4R47 W. Uth SU.
Vai. 1—4 p. m. Ned, pagal sut

Phone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 66th St.

Phone Proepect 8385

GUARANTEED SOOO MILĖS
30 X 3^3 6000 MILĖS

G0RD0NIZE and EC0N0MIZE

_____________________________________  

s

>SOUTHWEST TIRE COMPANY
2010 W. 35th St. 3475 Archer Avė. Tel. McKinley 149
Sandėlis — Vulkanizavimas — Batterijos.<i 

t 
feii—____________________________________ - ---------
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Hoffman Mokykla
mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į galfc 

niai trumpų laikd. Mes taipgi prirengsime jus į kolegijų ir uni
versitetą. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimų. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 North Robcy Street, Arti Mihvaukce Avcnue

LIBERTY BONDS
perkame

LIBERTY BONDS 
a

Tuojaus cash—Neatidėliojamo—Bile 
kokią sumą

$50, $100 #500 $1,000

Mokame augščiausią kainą.
Ypatos gyvenančios užmiestyje gali 
..atsiųsti bondsus registruotuose., 

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

Ateikite — Rašykite — 
Telefonuokite.

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

Tel. Majestic 8617. CHICAGO

Vyrišky Drapanų Sargeliai
Nauji neatiihti, daryli ant užsa

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

Nauji, daryli gakųų nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki I 
18 dolerių, n

Pilims |>asi rinkinius; kailiu pamuš
tų ovei'kolų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 i- 
ki $1,50. Vaikiųams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien, nedėliomis ir va
karais

S. GORDON
1415 So Halsted St Chicago, 111

Rūgsti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

parūpinti pirklyba iš musų 
naujos, 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
lefonuokite.

x Lawndale 255.
GUD FUD DAIRY PRODUCT 

CO.,
2721 W. 12th St., Chicago.

Dykai

. įascias, aada pra i 
nyksta regejims. į

’ j Mes vartotam 
pagerintą Oph- • 
thalmometer. Y- \

at-fa do 
___  ama 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedčldicn. nuo 10 iki 11 gieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN |
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kalpc patyręs gydytojas, chirurgo* 
fcc akušeris. |

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy- 
xų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Kay ir kitokius elektros prie
taisus. y

Ofisas ir Labaratorija: 102S W. 18tb 
St. netoii Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
6—8 vakarais. Telephcne Canal SllOi, s
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 3 

VALANDOS: 8 S ryto, tiktai.

TclčphonS ifarde 5032

Dr. M. Stupnlcki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo b iki 8 vakrac

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Gydytoju ir 

Chirurgu
Ofisas 10900 So. Micttigan Avo.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 84X 

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

Rcz. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3351 S. Halsted St. Chicago
TclephoDC Drover 9693 

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



PRANEŠIMAS
Kensington, UI. Lietuvių Su

vienytų Valgomų daiktų Bend
rovė praneša visiems savo na
riams (šėrininkanhs), kad bė
gyje trijų mėnesių tai yra nuo 
gegužės 14 iki rugpjūčio 14, at
sineštų savo senas šėras (Certi- 
fikatus) ir paimtų naujas. Prie
šingai sulig įstatų Illinois Val
stijos nustos vertės po augščiau 

paminėtu laiku. Susirinkimą 
būna kas antrų seredų kiekvie
no mėnesio, Žilevičiaus svetai
nėje, 7:30 vai. vakare 361 Ken- 
sington Avė., Kensington, III.

Su pagarba Direkcija.

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZH. 

Lietuvis
Perkėlė savo biurą i§ 845 Milsvau. 
kee Avė., kur buvo laike 24 inet’i, 
Dabar bus prie 70(1 N Ashland Avė., 
kampas Huron gatvės tint aptiekus 

POLON1A PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas llaymarkei 

5282,
■e_____■ !25 —-j —

Pranešimai__
Paataba ataiunčiantiema draugijų 

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

— Redakcija

Waterhury, Conn. — Lietuvi ' So
cialistų kupoa rengia prakalbas, 
nedėlioję, gegužio 25 d., svetainėje 
103 Green St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare Kalbės drg, St. Miehelso- 
nas temoj: Santikiab bolševikų su 
socialistais menševikais.

Kviečia Valdyba.
Melrose Park. — Darbininkų 

Vartotojų Bendrovė rengia dideli 
pramogų vakarų —»’ balių subatoi. 
gegužės 17, ITank anl Janvs sve**' '- 
nėj. Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
sus užprašome atsilankyti.

—• Valdyba.
LSS. 4 kp. I SJL. 1 kp. ir JLATK.

bendras laviniinos susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, gegužės 18. Aušros 
svetainėj. Pradži kaip 10 v. ryto.

— Valdyba

Lietnvlų Jani’oriy Paš. Kliubas 
rengia pramogų vakarų šiandie "o- 
gužčs 17, A. Lauterbach sve’ain'i, 
4819 XV. 12 St. Cicero, III, Pradžia 
kaip 6:30 v. vakare. Visus kvie 
čiam atsilankyti. .. — Valdyba.

PPDU. 60 kp. susirinkimas bu* 
subatoi. gegužės 17 d. Aušros sveiki 
nėję, 304)1 So. Halsted St., 8 vai. 
vakare. Visi nariai bukite laiku ir 
naujus atsiveskit —• KJ.Geležėlė

Materbury* C6nn. — lietuviu So 
cialistų kuopos susirinkimas įvyks 
nedėtoj gegužės 25 d. 10 vai. ry
to, 103 Green St. Norinti į stot į 
kuopų prašom ateit ir jM’isi rašyt.

'Org. P. Plečkaitis.

LSS. 4 kp. Mišraus choro Vi rų 
balsai malonėkite susirinkt nedėlioj, 
gcg. 18 <L. 2 vai. no pietų į dru. J. 
Grushas butą, 3147 So. Kalstei St.

Organizatorius.
Cicero. — Cicero Lietuvių I iuo- 

svbės Namo Bendrovės susirinki
mas, sekančių nedėlią neįvyks. Prie
žastis yra ta, kad tų dienų yra ren
gimas Lietuvių Kooperacijos pik
nikas ir be to, nesiranda nieko 
svarbaus. Naujų ir svarbių reikalų 
atsiras trumpu laiku, taigi ir vi
suotinas Bendrovės susirinkimą^ 
tada bus sušauktas."

Rašt. P. Kaminskas.

Keistučio Pašelp. Kliubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks nedėlifj, 18 ■ 
d. Gegužės, kaip 1 vai. po pietų Li- 
benv svet. 3925 So. .šedzie Avė. 1 
Draugai ir draugės, malonėkit alsi- . 
lankyti laiku.

— J. Gustaitis.

LMPS. 9 kuopos mėnesinis susi
rinkimas bus subatoje, 11 d. get»u- Į 
Žės, 7:30 vai. vakare, Fėllowship ' 
svetainėje. 831 — 33 PI. Kviečiamos j 
visos narės atsilankyti ir nesivėlinti.

—' Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
pft< »»«Ane‘i^is susirinkimas įvyks 
nedėliojo, 18 geg.. 2 vai. pietų 
Liusybės svetainėj, 1822 Wabansin 
Av^nue. •

Draugai, malonėsite ųtsilankvti 
laiku, taingi atsiveskit nauju nar:ų, 
nes įstojimo mokestis \ra numažin
ta iki liepos mėnesiui.

— Vaplvha.

ASMENŲ JTEftKO.TTMAI
PA.IIESKAU savo moteries Pet

ronėlės Gudės, kuri paliko mane 11 
d. balandžio. 1919. 26 m. amžiaus,
5 pėdų ir 4 col. augščio, tamsių 
niauku, mėlynos akys. Su sav»m 
išsivežė vaiHą ir mergaitę Genovaitę 
G metu 7 mėnesiu, Rudo’nas 4 motų
6 mėnesiu, abi’dn ‘viešiu plauku, 
t»iri mėlynas akis. Vyras su kuriuo 
ii išvažiavo .1. \ yra 5 pėdu 11 co
lių au tščio, švesiu plauku. Kas na- 
tėmvsite. paduokite policijai arba 
praneškite man

SAM GŪDIS.
615 Vandelia St. Collinsville, III.

, NAUJIENOS, Cfttetgo II*
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ASMENŲ JIEAKOJIMA1 REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI ,____N AMALŽEMfi NAMAI-ŽEMĖ

Subata, Gegužės 17, 1919

E X T R A
Pajieškau pusseserės O. žiobikai- 

tės, Kauno gub., Telšių pav., Salan
tų pa r. Gyveno So. Omahos mies
te. Meldžiu atsišaukti

Pį PREBIS
11257 Mlchigąn Avė., Chieago, UI.

JIESKO DARBO
NORIU mokytis už'bučeri arba už 

pardavėjų j departamenlinę sankro
vų. turiu Ii mėnesiu patyrimų prie 
“studijos darbo". Dirbsiu už pigiai.

AB C
1739 So. Halsted St.. Chieago.
---------------------- į--------j--------------------------

REIKIA TĖVŲ
ATSAKANTI familija, kuri neturi 

vaikų gali gauti už savo 2 metų »ner 
gaite naš'ait’. Atsišaukite per laiškų 
.e pvr -aiškų.

M. GIRSKIS .
2.331 l.isler Avė.. \ <3i i c ago

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK ALGA-
REIKALINGA keletas ,yfu. ku

te \ ra up.sipažinę su žmonėmis ir 
•iri daug pažįstamų, visi galės pa- 
tvigubint savo algų nepertraukus 

divo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAND * IN VEST. CO. 
3301 So. Halsted St.. Chieago, III.

REIKIA langų plovėjų CHIEAGO 
WIND()\V CLEANERS, 62 XV. VVa- 
diinglon St.. Room 2 Chieago, III.

REIKIA gero sherman. CHERNIK 
SCRAP IRON CO. 1069 XV. Taylor 
St., Chieago.

REIKALINGAS vaikinąs, kalban
tis lenkiškai, lietuviškai ir angliš
kai į daktaro ofisą už perkalbėtoji). 
Atsišaukite tuojaus

DR. RIECHARDT, 
3548 S. Halsted St., Chieago, III.

i

REIKALINGAS geras kriaučius 
už pusininką arba partnerį. Biznis 
išdirbtas gerai. Gera proga geram 
criaučiui. Atsišaukite
4240 Archer Avė., Chieago.

REIKIA patyrusio bučerio. At-
sišaukile tuoj 10715 Michigan Avė. 
lose.'and, III.
.REIKALINGA moteris tvarkyti 

senas popieras, popierų šapoje. Ge
ra užmokestis, arti Union Avė.

CHICAGO VVASTE PAPER CO. 
2215 Ford Avė.

REIKALINGA moteris be vaikų 
dėl apžiūrėjimo vienos ypatos ir 4 
ruimų, galės būti pilna šeimyninkė. 
Darbo nedaug. Pilnas pragyveni
mas ir drabužis. Visa atliekama
laikų gali sunaudoti saviems reika
lams. Gerai moterei pastovi vieta. 
Atsišaukite vpatiškai arba laišku

P. URBAS,
2017 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio.

III'IKAI.INGA darbininkų dirbti 
anl farmų, lietuviškoj kolonijoj, ku
rie norite gražiai gyventi, ant švie
žio oro, vasaros laiku, greitai atsK 
šaukite pas 
Liberty Land and Inveslment (o. 
3301 So. Halsted St., Chieago.

THE HOUSE of KUPPEN11EIMER

Dirbėjai augščhiusios rųšies 
Vyrų Drapanų

Reikalauja pamušų dirbėjų, ran
kovių siuvėju, viršutinių kalnierių 
dirbėjų ir pečių beisterių ant stoek 
kahtų. Geriausios darbo sąlygos, 44 
valandos į savaitę. Augščiausia mo
kestis. Si yra nauja dirbtuvė kur mes 
galime pasiūlyti jums pastovų dar
bą visų metų.

2133 SO. KEDZIE AVĖ.

DARBININKU I 
KRIAUČIŲ 

.ŠA PA

6 -

KELNIŲ IR BRUSLOTU 
ŠAPĄ

Abu departamentai yra 
padidinami. Yra vielos 
dol operatorių ir rankų 
darbininkių visuose 
skyriuose. Nuolatinis 
darbas, 44 valandų sa
vaitė. Laikas 5r pusė 

virtlai k į.

THE ROYAL TAILORS 
731 So. VVells St.

iPe'kalintfa moteris prlžiurėjimui 
kūdikio metu ir pusės, kambarvs Ir 
valgis, tainai ir primokėsiu. Malo
nėkite atsišaukti artia kurie jau-
čiate kur galima gauti tokia motrį 
praneškite greitai.

KRAKAUSKAS
3051 So. Papler Avė. Chieago, III.

THE HOUSE of KUPPEtyUElMEB

Dirbėjai ausdinusios pušies 
Vyrų Drapanų

TIKTAI SI MfiNESI
Už $69 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
■eklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI
SIUNČIAMI'. UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrlson st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Neda

liomis nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA septynių kamlvuių 
medinis namas, 812U Kerfoot Ave- 

nue akmeninis fundamentas 
kar’lu oru šildomas, 50 pė
dų lotas, visi gatvės pataisym.ii ir 
apmokėta. Lietuvių apgyventa. 
Kaina $3200.

GEORGE BRINKMAN 
7910 Halsted SI. Chieago, HL

Reikalauįia anlrarankių beisterių, 
canvas beisterių, siuvėjų, operuotų
jų. kišenių dirbėjų, brušerių, muzi
kų siuvėjų. Darbo sąlygos yra ge
riausios. I I vai. i savaitę Vug.Ščiausi 
mokestis, ši jru nauja dirbtuvė kur 
•nes galime jums pasiūlyti darbi) ap
skritų metų.

111 SO. SANGAMON ST.

FXTRA BARGENAB.
$200 diibullų springsų Phonogra- 

tas, g. (dina visokius reliui dus, par
emsiu už S55 su rekordą s ir dei
mantinę adata. Taipgi vėliausios 
mados laianduty > kambariams, 
aitai atskirai, puikus sckiyčlos se- 

valgomojo kambario setas,, mie 
ųnViojo kambario setas, duvenpoi'l. 
akjoino divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tl, parduosiu už bite tei
singų pasiūlymų. Nepraleiskite šių 
bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

FARStprOI)AZ Rakandai nr žai 
vartoti dėl mažos šeimynos 912 — 
1.9 St. Atsišaukianti galit rasti na- 
mio ryte 8 vai. ir vakare 7 vai.

PARSIDUODA PIGIAI puikus ant 
vieno pagyvenimo muro namelis su 
gazu, elektra ir kitais parankamais, 
randasi lietuvių apielinkėje ant 

Bridgeporto; prekė greitam parda
vimui tik $1800.00, reikia įmokėti 
$300.00, likusius ant išmokėjimo po 
$15.00 i mėnesį. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO., 
3114 S. Halsted St., Chieago, UI.

DIDELIS BARGENAS!
Parsiduoda 3 augšlų medinis naJ 

mas ant I07los gatvės Jr .Michigan 
Avė. arti lietuviškos bažnyčios. 
Ramios atneša $43.00. Namas par
siduoda už $4500.00. Už trumpo 
laiko tasai namas bus brangesnis !r 
galima jį perdirbti į biznio vietų, 
('•era proga dėl lietuviško grabo- 
rlaus. Atsišaukite tuojaus dienomis 
arba vakarais: seredomis ir :>uba- 
tomls.

S. T. TANIS,
Iii 133 Michigan Avč., Chieago, III.

lU'IKALAU.IU apreiterių prie mote
riškų drabužiu ir finišerių.

M. Z. PALOMS
2300 S. I.ravitt St. Chieago

REIKALINGA mergina arba mote
ris 0rie stubos darbo. Atsišaukite . 
1569 Clyborn Avė. kamp. Halsjed st.

NAUDOKIS proga
Esu priverstas parduoti visus savo 
rakandus, 3 šmotų setą, 1 sofų, 2 lo
vas, 5 knygų šėpas. 3 lanrkes. 3 
koiutodas, 12 paduškų, 2 elektros 

lempos, t phonografą. 2 stalu ir 
kitokius stubos rakandus. Kreipki
tės vakarais.

K. BALTAS.
3)44 So. Union Avė. Ist. fl.^front.

RE1KAI.INGAS patyręs kriaučius 
prie kostumersko darbo. Darbas nuo 
Litinis. Atsišaukite į

F. DEGIMAS,
832 Wcst 33rd St., Chieago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai .veži

mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių extra vienienai ir tl. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So, Halsted 
St. Chieago, III.

PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da- 
I r\mo vyno. Galima gauti* kiek nori
ma. Sudėta po 25 .svarus į dėžutes 

Coy ne Bros.,
119 XV. South VVater St., Chieago,III

KAS NORITE turėt gerų gyveni
mą nusipirkite šių studijų arba p L- 
černę. Vėliausios mados įtaisymai 
Geroje kolionijoje. Netoli nuo 
Cbieagos. Toje kolionijoje gyve
na virrš 25000 gyventojų. Apie 6 
mylios sųuore nėra tokio biznio. 
Geras oras. Priežastis Pardavimo
— savininkas eina J kitų biznį. Sa
vininko į iė.-k giminės pailso b'z- 
nyje — turiu eiti pagelbėti. Atsi
šaukite* j

KAZ. JAMONTAS.
1739 So. Halsted St., Chieago, III

‘4
PARDAVIMUI 4 “pool tables”.

HARRY BLOCK,
1356 So. Halsted St., (’hicągo

ANT PARDAVIMO grosernč ir bu
ce! nė 562 W. 18th St. Lietuvių ir 
Lenkų apgy Ventoj vietoj. Atsišauki
te: 562 \V. 181h St., Chieago. III.

PARSIDUODA Grosernč ir smul
kių valgomų daiktų krautuvė. Biz
nis gerai išdirbtas, parduosiu pi
giai iš priežasties kad einu į kitų 
biznį.

Atsišaukite 1633 S. Jefferson St., 
( hieago, III.

PARDUODU bučernę ir groserne 
Finu ’ kita biznį. Atsišaukite greitai. 
732 West 191h St., Chieago.

\PARANDAVOIIMUI Kimbal “Vik 
t rota” prie kurios yra 50 lietuviš
ku ir anglišku rekordu. Kamavo 
$250.00,’parduosime prienama kaina 

K. V.
4414 S. Califprnia Avė. 

Tel. McKInley 3968
PARSIDUODA saldainių krautu- 

nriežastis pardavimo, turiu kitų 
biznį

ST. OPST,
226 W. 4(>th St. Chieago.

PARSIDUODA pckarnSjmes osn- 
i”” du Partneriai, todėl ^glitn pirkti 
dalj arba visą. . Biznis išdirbtas 
gprąi, Ijotuvia's amn'v«ntoj v«etni. 

į ppr> id<«odą labai pigiai, priežastis 
pardavimo senatvė.

Atslšaiii 'te 3548 F.merald Avė., 
' chieago, III

Į BAUGINĄS norintiems stoti į 
■ biznį. Parduodu bučernę ir groser- 
no. Biznis eina labai gerai. B- 

' dirbta ant cnsh. Nėra knygučių. 
Pjv’dnosin nigiai. Pardavimo orie- 
žnstį patirsite ant vietos. Atsišafi- 

į t i»<> <Mnn ądro<'ii °"4 \Vest 51ž.t St., 
, Tel. Boulevard 4114. /

AUTOMOBILIAI
.PARSIDUODA beveik naujas au

tomobilius Dodtfe 5 sėdynėms, 19<8 
m., vertas $1250, parsiduoda labai 
pigiai

I Atsišaukite tarne 3—7 vai. vakare 
5437 So. Robey St., Chieago, 11).

PARSIDUODA Automobilius su 5 
sčdvncm’. gerame padėjime, 6 tid- 

' rai 2 tairai ir betrč, visai nauji, 
parduosiu už labai pigia kaina.

A Aų^O Pnn. Shon
3238 So. Halsted St., Chieago, III.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akru 

trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržo. Renda labai nigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., Chieago.

PARDAVIMUI pigiai rakandai ir 
“desk chair".
11)821 So. Michigan Avė 

l'el. Pullman 452.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan 
dai Parsiduoda pigiai, tik vienus 
metus vartoti. Atsišaukite

ANTANAS BALSUS
321'3 Lime St., Imas floras

NAMAI-ŽF.MĖ

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 KAMINSKAS,
930 VVest 35th PI. Chieago. III.

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

J. TA^LOŠĄUSKIS 
‘.0512 So. May Street, ( hieago, III 

--------------- i—----------- J--------  
FARMOS PARSIDUODA

Aplin’’’“ miesto Scottville, Michi
gan ki. yra Didžiausia Lietuvių 
I'armerių Kidonija Amerikoję, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 l.aisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuri turi Kupigų ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras Farmas kad Apgyvendimus jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
parodavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padarinę?. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
tai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus meV jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių\ukininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
tikiu kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
iievų daržovių Sodnu Pievų, ir ga
li ievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerį. 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 Katalogų ir 
žemlapį Kolonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mich.

PRANEŠIMAS KNYGŲ AGENTAMS 
Kurie norite pirkti labai pigiai 

lietuviškas knygas, tai malonėkite 
kreiptis vakarais: seredomis arba 
subatomis nuo 7 iki 9 vai. vakavo.

S. P. TANIS, 
11133 Michigan Avė., ('hieago, III.

BARGENAS.
PARSIDUODA gražus namas ant 

Town of Lake pirmos klesos padė
jime ir nepertoli nuo lietuviškos 
bažnyčios **

(Kito namą turiu anie VVestern 
Avė. Brighton Parke, katras taingi 
yra geriausiame^ padėjime, tiktai 4 
indai senas su 'visomis Vigadomis. 
Viena arba abudu parduosiu už la- 
hpi pigia kainą ir ant lengvo išmo
kėjimo. kas panorės, dar gal ir ne
brangu lotą priimsiu. Prežastis 
pardavimo, gyvenu toli ir yra labai 
‘imku prižiūrėti, ir didelis trubelis, 
jeigu savininkas pats name negv- 
vena. Del platesnių informacijų 
adresuokite

MRS. A. SZVVH PAUSKIENfi 
Box 433 Melrose Park, III.

PARDUOSIU farma 175 akrų už 
$'500.00. Pusė įmokėti. 12 gal- 
, :'i”. 5 ark’iai. visokios mašinos. 
Budinkai geri, žemė vidutinė.

P. SLAUžIS 
2515 Clara PI.' Tel. Ilumbold 6277

PARDAVIMUI nuiro namelis. Sep
tyni kambariai ir maudynė.
3610 Union Av.e. Chieago, III.

ŽINGEIDUS PRANEŠIMAS!
Parsiduoda farma 80 akrų žemės, 

gražiausioj apielinkėj, Wiscohsin. 
Lavglade County. Randasi 5 akrai 
žemės piknikams prie dailiausios u- 
I ės ir vasarų galiom padaryti daug 
pinigo randavopant daržų pasilink
sminimams. Arti farmos randasi 
Public de.iool. Tiktai 3 mylios iš 
miesto Anligo ir gyventoju randasi 
7500. S.tvininkas nori mainyti lar- 
mų ant namo tiktai Roselande arba 
perdi" ii. Parsiduoda labai pigmi. 
Del platesnių informacijų atsišauki
te kasdiena dienomis arba vakarais 
seredia iis ir subatomis.

S. P. TANIS, 
1113? Michigan Avė., ('hieago, III.

TAUPYKIT PINIGUS
Nemokėk rendos, bet imk remias 

iš kilų ir kili Tamstai išmokės na
mą. Sekantieji namai parsiduoda 

labai pigiai su mažu (mokėjimu ir 
visi neša geras remtas. Atsišaukite 
ir pamatykite, nes ant visų Ims ge
ras pelnas kiekvienam kinis tik pa
siskubins nupirkti.

PARSIDUODA vienai familijai ge
ram padėjime namelis, su gerais Iš
taisymais ir gatvės ištaisytos ir už
mokėtos, šviesus iš abiejų pusių. 
Parsiduoda už ................... $1400

PARSIDUODA 2jų pagyvenimų 
niedinis namas po 4—4 kambarius 
su visais jlaisymais.il’ ant geros ga
tvės tarpe lietuvių. Rendos neša $20 
Persiduos už ....................... $1800

PARSIDUODA 3-jų pagyvenimų 
medinis namas, geroj vietoj už $2100 

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas. Rendos neša $40 į mė
nesi — už ....................................... $3800

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų 
visai naujas namas su pirmos klesos 
įtaisymais, bus parduotas tuksian
čiu pigiau, negu kaštavo pabudavoti, 
taip gi su dideliu lotu..

PARSIDUODA kampinis mūrinis 
namas beveik naujas su storu ir pen 
kioms šeimynoms pragyvenimu. Re- 
ndos neša $1200 į melus. 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- 
hės daugiau kaip dešimts namų. 
(Liberty Land and InvcHlnicnt Co. 
11301 So. Halsted St., Lhicagp

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

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

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheel Metai Worka ' 
2į06 W, 24th M Tel Canal 4802

NAMAI-ŽEMĖ
ARSII)UOI)AV lotas’ geroje vietoje 

tel statymo namo, l’arduosiu pi
giai, nes reikia pinigų.

Vi?ADAS VILNIES
3238 S. Halsted Si., Chieago, III.

PARSIDl’ODA 3 pagyvenimų mū
rinis namas su garu šildomas, elek
tros šviesa su maudynėmis. Parsi
duoda už $3500; namas randasi ne
toli Šv. Jurgio bažnyčios, kas norite 
tikro bargeno atsišaukite pas

G. SUROMSKI
3346 So. Halsted St., Chieago.

"bargenas”
5 akrų farmų, netoli Chicagos su 

nauja trioba 6 ruimu, pernai staty
tas, arklys, karvė, 50 vištų 4 kiau
lės ir kiti visi įtaisymai. Žein& labai 
gera, viskas auga.. Parsiduoda už 
$3000.00

GEO. VVASLOVAS 
2814 XV 36 St Phone McKinley 4404

MŪRINIS NAMAS ant 2 pagyveni
mų {to 6 kambarius, elektra, gasas, 
n'audvnės ir visi kiti įtaisymai. Ren- 
da $32.00 į mėnesį. Kaina $2800.00. 
įmokėti $300, likusius kaip rendą 
po $3p į mėnesį, šilas namns yra 
ant Bridgeporto lietuviu apielinkėj.

GEO. VVASLOVAS
2844 W. 36th St., Chieago.

Phone McKinley ,4404

NEMOKFKITE KITIEMS RANDU! 
Supraskite kad su mažu {mokėjimu 
jus galite nusipirkti sau tinkamų 
namą h’ iš randu išsimokėti namą. 
Mes turime pardavimui didelį pa-
sirinkimą visokių namų ir o visas 
lietuvių apielinkes. Norėdami pirk
ti sau tinkama narna ar tai išmainy
ti atsilankykite į musų ofisą bite 
kuomet ir atsilankę persitikrysite, 
kiul mes turime didelį pasirinkimą 
visokių namų po visas lietuvių apie
linkes kur tik -kas geistų. Reikale 
kridRUitOs pą> mus sekančiu ant
rašu:

A. GBIGAS & CO.,
3114 S. Halsted St., Chieago, III.

PARSIDUODA tikrai geras muro 
namas ant dviejų pagyvenimų po 5 
ir 6 kambarius lietuvių apielinkėje 
ant Bridgeporto: prekė greitam par
davimui $3000.00, vieną trečdalį rei
kia įmokėti, likusius ant lengvų iš
mokėjimų. Atsišaukite pas

A. GBIGAS & CO.,
3114 S. Halsted St., Chieago, III.

PARSIDUODA 2025 Canalporl Av. 
ant 2ju pagyvenimų ir basementas. 
mūrinis. 6 flatai labai pigiai 
$5200.

H C. ZUTFRMFISTER & CO. 
2100 S. Halsted St.

..PARDAVIMUI 2 namai ant vieno 
loto. Vertas $5700.00. Parduodu už 
$4500.00 priežastis pardavimo bro
lis mirė, paliko didelę farmą. Turiu 
iščažiuoti ir per šias dvi savaiti turi 
būt parduota. Del platesnių žinių 
kreipkitės į J. Mikšis, 3826 Emerald 
Avė. Chicago/ylll.

EXTRA BARGENAI
Parduodama naujas mūrinis na

mas 2jų lubų augščio, 2 pagyv., po 
6 kambarius, maudynės elektra Jr 
visi kiti naujos mados įtaisymai, 
parsiduoda labai pigini. Namas 
randasi ant So. Lovve Avė., tarp 31 
ir 32 gatvės.

Parduodama 2jų lubų augščio mū
rinis namas, 5 pagyv., po 4 kamba
rius, raudos neša $600.00 į metus. 
Prekė liktai $4800.00. Namas ran/ 
(laši ant So. Emerald Avė. ir 30 
gatvės.

Parduodama 2jų lubų augščio 
mūrinis namas 2 pagyv., po 6 kam
barius su elektra, baltomis maudy
nėms ir sinkoms, viskas įtaisyta po 
naujos mados, randasi ant So. Union 
Avė. Didžiausis bargenaš ant Brid- 
geport. Prekė tiktai $4800.00.

Parduodami) 2jų lubų augščio nnu 
rinis namas, 2 pagyv., po 4 kamba
rius, toiletai ir kiti geri įtaisymai, 
namas randasi prie3346 So. Union 
Avė. gatvės

Kaina tiktai $2900.00.
Parduodama 3jų lubų augščio mū

rinis namas akmenų frontas, pasta
tytas ant 2 lotų, 6 pagyv. po 6 kam
barius, elektra, garu šildomas, ar- 
žuolu papuoštas, namas randasi 
pusę bloko nuo Garfield Blvd. prie 
Halsted St. r Bandos neša $3000.90 
per metus, yrekė $14000.00. ,

Parduodam*’3jų lubų augščio mū
rinis hamas 5 pagyv., ]X) 4 kamba
rius ir vienas Storas, namas yra kam 
pinis, labai gražioj vietoj, ramios 
neša $80.00 į mėnesį. Prekė tiktai 
$6700.00. Ateik ir pamatyk kuo- 
greičiausiai, nes tas namas bus grei
tai parduotas.

Parduodama namas vertas $10- 
000 parsiduoda už $7500.00. Del 
nekuriu priežasčių savininkas yra 
priverstas parduoti šitą 3jų lubų 
augščio murini namą su murinę ga- 
rage dėl 4 automobilių, su elektra, 
maudynėmis ir visu's kitais gerais 
įtaisymais, nepraleiskite šios geros 
progos.

MICHAEL L KIRAS
3331 So. Halsted St., .. Chieago, III.

PARSIDUODA PIGIAI 120 AKRU 
FARMA IŠDIRBTA

70 akrų po pi ilgu ir užyėta 25 akrai 
avižomis, 6 akrai buKemis užsodin
ta, 30 akrų dobilų pirmu metu, ku
rie dabar puikiai išrodo bus daug 
pašaro, 10 akrų motiejukų su dobi
lais antru melu ir apie 50 akrų miš- 
14o ir ganykla, per kur teka sriaunus 
upelis pilnas visokių žuvų, žemė la
bai derlinga, molis su juodžemiu ir 
visa lygi prie puikaus kounto auto
mobilio kelio. 3 mylios nuo Lietu
viško miestelio Woodboro Wis., kur 
yra geležinkelio stotis ir visokių 
Lietuviškų Storų, mokykla tik pusė 
mylios. Pora gerų arklių verti $500 
su visokiais pakinkiais, 2 vežimai, 
I bogė, 1 rogės (šlajos). Visokios 
farmiškos mašinerijos ir įrankiai, 
kaio: 2 plūgai, 2 akėčios, 2 drapakai, 
1 volas, 2 cidtivators, 1 grėbiama 
mašina, 1 šieno pjaunama mašina, 1 
avižų ir ru&ių pjaunama mašina, ku-

NAUJAS mūrinis namas ant 2 pa
gyvenimų. elektra, gesas, maudynės. 
Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų; 
įmokė! $500.00, likusius kaip renda.

GFO. VVASLOVAS 
2814 VV 36 St Phone McKinley 4404

PARSIDUODA 50X^26 pėdas šiaur 
vakarinis kampas VV. 42 ir So. I'ran- 
cisco Avė.. Atsišaukite

J. SHUBERT, 
2019 So. ('alifornia Avė. ('.hieago.

Už eash, nėni agentų.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę VVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 

'fiirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir Langdale pa
vietuose. VVisconsin. ši yra TIK-

ri suriš? javus į pėdus.
5 budinkai sekanti: 1 stuba, 3 rui 

mų nauja, 1 barnė 30X65 pėdų pa- 
budavota iš rastų, vienam gale gy
vuliams tvartai pataisyti šilti, o k-i 
tas visas galas dėl šieno ir javų su
dėjimo, 1 klėtis dėl grudų supylimo, 
1 pašiūrė dėl visokių masinu padė
jimo ir vištoms stubukė, kurioj da
bar yra apie 35 višos, 5 karvės mel
žiamos, 3 telyčios treigės ir 3 ver-, 
šiukai vienų metų. Parsiduoda agul- 
nei viskas greitu laiku tik už $6000, 
iš priežasties ligos ir senatvės dabar 
linio savihnko, atsišaukite greitai 

pas 
Liberty Land and Inveatment Co. 
3301 So. Halsted St.. (diieago

RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bite kokią die
na po šešių vai. vak

Anton Paulick,
R. 3 Box 62, Medford, VVis.

PASKOLOS-MORGEčIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatlšką Fondą dėl ih- 
veslinimo j antrus inortgagius, duo
du anl geru išlvgu.

H. O. MULKS.
Room 1117 Herris Trust Bldg.
111 XV. Monroe St. Tel. Central 8830

PARSIDUODA 40 AKRU EARVLV 
IŠDIRBTA TIK UŽ PUSE PREKP.S 
20 akrų po plugu ir užšėta 10 akrų 
avižimis, 5 akrai bulvėmis užsodinta 
ir 5 akrai dobilais, o re.štas 20 akrų 
miškas ir ganykla per kur teka pui
kus upelis pilnas žuvų visokiu ir iš 
antros pusės šitos farinOs puiki lei- 
ka (ežeras) taipgi pilnas visokių žu
vų. Žemė labai derlinga, molis su 
juodžemiu ir puikiausia Šitoj apie- 
linkė.i. ,

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

Pora puikių arklių vertės $600 su 
visais pakinkiais vežimais ir viso
kiais farmiškais įrankiais.

Parsiduoda agulniai viskas greitu 
laiku tik už $2850 jš priežasties se 
natvės našlio\dabartinio savininko. 
Atsišaukite greitai pas
Liberty Land and Investment Co. 
3301 So. Halsted St., ('hieago

I___ MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing

80 akrų arba daugiau išdirbtos 
JUODOS žemės viduriniam VViskon- 
sine. Mes pastatysime jums nauja 
ją NAMA, naują BARNE ir ŠULINI 
už tuos pačius pinigus, l'aip kaip 
parodyta ant paveikslo. Duosime 

ant kiekvieno 10 akrų VIENA GOL- 
STEIN KARVE arba daugiau. 10 

metų ant iŠniokėji.’m. čia 'iskas ant 
vietos: geri keliai, arti miesto, ki i- 
mernės, telefonai, mokyklos, tingai 
Atsišaukite.

STANISLAVAS SOKALSKIS
29 So. La Šalie St., 3 floras. Room 

336 arba vakarais ir nedėlioinis
3343 Lowe Avė., Chieago, III.

Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų, 
i Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus Žinovu i trumpą 

; laiką.
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo-designing ir siuvimo 
1 skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jys mokysitės 

, Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

| Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais Ir gauti speciali!* 
kai pigią kainą.

Petrcnos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasnieka. Perdėtinls
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

f VALENTINE DRESMiKING
* COLLEGES

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

137 Mokyklos 3uv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmlnlnkš

į AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLa

ATVAŽIUOKIT J VVISCONSIN!
įsigykit gyvenimą ant ūkės. Bu

kit pa»s ant savęs bosu. 25.000 ak
ru puikios Žemės, arti 3jn didelių 
miestų, tiktai po $15 iki $30 už ak
ro. Arti gerai išdirbtų farmų, 
snvtonos, sviesto ir sūri u dirbtuvių. 
Viskas gerai auga, dobilai, grudai, 
bulvės, daržovės. Mažai įmokant, 
likusius ant ilgo laiko. Pitfus spe« 1 
cialis nuvažiavimas. AGENTAI RF.I 
KAJAUJAMI. Prisidėkit sutvėri
mui lietuvių kolionijos. Rašykite! 
ar matykite mus dėl platesnių ži-' 
nių. j

VVM. H BR0WN & SONS
5 No. La Šalie St., Chieago,.111.

Phone Franklin 1838

Mokinama: angliškos ir lietuvilkoc 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklvbos 
teisių, Suv. Valstijų Istorijos, ahd- 
nos Istorijos, geografijos, politiškos 
ekonoitiHos, pilietystes, dailiarašvl- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo S ryto 
iki 5 po ^letų; vak. nuo 7:30 iki 9:39 
3106 Sn. Halsted St Chlcaąo III

Aušros Mokykla.
3001 So. Halsted St.

IDabar turi šiuos skyrius: 
1) I ietnvių kalbos, 2) Aritmetikos, 
3) Algebros ir kitų matematikų, 4) 

Braižymo.
Mokytojai: I.iMuvIu kalbos J. T.

PARDAVIMUI dviejų augŠtų me
dinis namas ir namelis. Lotas 148 x 

Trįs rendauninkai. Kaina neb
rangi.
1701 So. Morgan St., ('hieago.

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszcika.

Mokinimas tęsis visą vasarą, die
nomis >r vakarais. Mokytojai paty
rę ir žinovai savo dalyko. Mokestis 
maža. Prisirašyti galima visada.

IMPERFECT IN ORIGINAL




