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No. 129.

Tnie translntion filed with Ihe post-master at Chicago, III. May 31, 1919 
as re<|uire<l by thc act of Oct. 6, 1917

Talkininkai grasina veržlias 
ant Berlino

m. nesustabdė savo armijų ver
žimos, nors franeuzai sukilo 
prieš karališkųjų valdžių.

Trne translntion filed wi h Ihe post- 
master at Chicago, III. May 31, 19V> 
as icpuired by lite art of liet. G. 1917

Vokietijoj pardavinėja taikos 
sąlygas.

Ginnel bandė kalbėti. Keli žmo-' bo, bet savo teisių neišsižadėti, 
nes liko sužeisti. Šiandie buvo didele streikicrių

Londono laikraščiai paduoda demonstracija ir policija buvo 
žinių apie gręsiantį naują suki- pašaukta daboti tvarkų, bet tik
Urną Irlandijoj ir užsimena apie keli policistai paklausė paliepi
ui išvengtinų Anglijos valdžios ino; kiti gi visi laikėsi nuoša- 
vartojimą aštrių priemonių. liai, ar patįs dalyvavo demon- 
'stracijoj.

ATSKRIDO I ISPANIJĄ. Gręsia streikas.

Užpuolimas ant F. J. Bagočiaus

Bolševikai sumušė lenkus
Vokiečiai sako, kad taikos sąlygos 

yra negalimos išpildyti

Generalis streikas Toronto. Londono poli
cija grąžina streiku. Bolševikai 

paėmė Rovno
lavimai šioj sutartyj eina toliau 
už Vokietijos žmonių jiegų.”

“TURITE PASIRAŠYTI”—PA
SKUTINIS ŽODIS VOKIETIJAI.

Lloyd George grąsina veržimusi 
ant Berlino.

LONDONAS, geg. 30. — Pre
mjeras Lloyd George savo kal
boje velšų divizijai Amiens pe
reitų nedėlių, pasak South Wal- 
les Daily Nevvs pasakė:

“Mes sakome vokiečiams: 
‘Ponai, jus turite pasirašyti. Jie 
jus to nepadarysite Versailles, 
jus padarysite tai Berline. Mes 
nenusileisime.”

Trne ’ranslation fi’cd v »tn (he post- 
niaster at Chicago. III. May 31, 19M) 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Taikos Kongrese
SUTARTIES NEGALIMA 

ILPILDYTI.

Sako vokiečiai.

BKRLINAS, geg. 30. — Vo
kietija sutinka su pasiūlytais 
parėdymais apie jos karines, o- 
rines ir jūrines spėkas, užveda
mas taikos sutartyj, bet su sąly
ga, kad jai bus leista įstoti tau
tos lygon lygiomis teisėmis tuoj 
po pasirašymui po taika ir y- 
pač, kad jai butų pripažinta pil
na lygybė ir abipusystė visų ša
lių ekonominiuose dalykuose.

Tas užreiškimas yra antroj 
dalyj memorandumo, apiman
čio kontr-pasiulymus į taikos są? 
lygas. Tuo pačiu laiku Vokie
tijos delegacija laikosi savo nuo 
monės, kad jos raštas pasiūly
mų tautų lygai yra geresni.

Nors Vokietijos valdžia Nu
tinka priimti viršminėtus parė
dymus ir tuo yra pasirengus nu
siginkluoti pirm kitų valstybių, 
memorandumas priduria, kad 
valdžia, iš kitos pusės, turi rei
kalauti pereinamojo periodo, 
laike kurio ji gali laikyti karei
vius, reikalingus palaikymui vi
durinės tvarkos.

“Pridengiamoji nota,” vokie
čių delegacijos įteikta taikos 
konferencijai, sako:

“Mes atvykome į Versailles ti
kėdamies gauti taikos pasiūly
mus parašytus suįlig sutartais 
pamatais. Mes buvome tvirtai 
nusisprendę daryti viską galėję, 
kad išpildžius sunkias, musų 
priimtas obligacijas.

“Mes buvome nustebinti, ka
da mes perskaitėme tame doku
mente reikalavimus, kuriuos 
pergalėjusioji spėka musų opo
nentu išstatė. Kuo daugiau mes 
studijavome sutarties dvasią, 
tuo labiau įsitikrinome apie ne-
galimumą jos išpildyti. Reika- Jis priduria, kad Vokietija 1871 rinkimą Athlonc geg. 5, kada

Anglijos publicistai ragina 
išklausyti vokiečius.

LONDONAS, geg. 30. — Lai
škas pasirašytas carlo Lurcburn 
barono Buck niaster, barono 
Southsvark, earjo JBeauchamp, 
barono Parmoor ir daugelio ki
tų publicistų^ tapo pasiųstas 
premjerui Lloyd George ir pre
zidentui \Vilsonui, raginantis, 
kad vokiečių maldavimai su
švelninimo taikos sąlygų butų 
apsvarstyti bešališkai su troš
kimu išplaVti juos kur tik gali
ma.

“Mes manome,” sako laiškas, 
“kad taika, noriai pasirašyta 
Vokietijos valdžios, kaipo atsto
vo Vokietijos žmonių, yra ne
suskaitomai didesnės vertės, ne
gu priverstoji ant jų grųsinimais 
bado ir yra daug geresniu pama
tu naująjai pasaulio tvarkai, ku
rios mes laukiame.”

I ?

Vokietija įteikė talkininkams 
dar dvi notas.

VERSAILLES, geg. 30. — Vo- 
kietijos delegatai šiandie įteikė 
taikos konferencijos sekretoriui 
dvi naujas notas. Tuo pačiu lai
ku vokiečiai įteikė vertimus į 
anglų ir franeuzų kalbos pirmos 
dalies kontr-pasiulymų, kurie į- 
tvikti vakar vien vokiečių kal
boj. |

Pirmoji naujųjų notų kalba 
apie vokiečių nuosavybes talki
ninkų šalyse. Antroji yra apie 
Turkijos viešąsias skolas ir “Sao 
Paulo klausimą.”

Gal ignoruos notas.
Taryba keturių nesusirinko 

šiandie. Taikos veikimas buvo 
suspenduotas šiai dienai lau
kiant vertimo vokiečių kontr- 
pasiulymų ir suteikimui laiko 
mažesnėmsiems tautoms išstu
dijuoti Austrijos taikos sąlygas.

Paryžiaus laikraščiai abelnai 
sutinka nuomonėj, kad talkinin- 
kųir susivienijusios valstybės iš
kaliu) atsakė į vokiečių kontr- 
pasiulyHiuose išstatytas pre
tenzijas ir kad jie nesvarstys pa
siūlymų.

Laikraščiai sako, kad kontr- 
pasiulyinai yra bandymas iš
trukti nuo moralių ir materia
lių pasekmių karės ir duoda įs
pūdį, kad Vokietija bando ati

daryti tarybas gyvu žodžiu.
Socialfetų laikraštis L’Huma- 

nite sako, kad Vokietija negali 
atmesti atsakomybėj už kaizerio 
valdžios aktus. Jis sako, kad 
vokiečiai /pašalino buvusią val
džią idant laimėjus atleidimą.

CH1USTIANIA, fieg. 30. — Vo 
kiečiai jau išleido taikos sąly
gas knygutės formoje, kaina 1 
įmirkę 36 pieningai, normaliai 
apie 35c. Kopijų anglų, Prancū
zų ir vokiečių kalbose atvežta į 
Christiania.

Trne Irunslation filed with H:* post 
niaster at Chicago, III. May 31. 19>9 
as recpiired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLŲ KAREIVIŲ 
MAIŠTAS.

RYMAS, geg. 29. — Canopic, 
geriausias White Star linijos 
linijos laivas, plaukiojęs tarp Ita 
lijos ir Suv. Valstijų, tapo rek- 
V/izuotas Angl|jds išgabenimui 
indusų kareivių iš pietinės Ita
lijos. Pranešama, tarp tų ka
reivių ištiko maištas.

Trne transla'ion filed with the post- 
master ai Chicago, III. May 31, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ Iš 
LENKŲ ROVNO.

Taipjau paėmė Zlolgunovo ir 
Aleksandriją.

LONDONAS, geg. 30. — Mas
kvos bevieline žinia sako, kad 
po smarkas ,mųšio bolševikai 
išvijo lenkus iš Rovno ir užėmė 
miestą. Rusai suėmė didelius 
karinius sandėlius Rovno mie
ste, į pietryčius nuo Brest-Li- 
tovsko.

Žinia priduria, kad bolševikai 
paėmė 70 kanuolių Zdolgunovo 
mieste, taipjau jie paėmė Alek
sandriją.

Truc translntion filed h the post- 
inaster at Chicago, III. May 31, 19119 
as required by thc act of Oct. 6, 1917

Amerikos juodašimčiai prašo 
pripažinti Kolčiaką.

NEW YORK, geg. 30. — A- 
tneriean Defensc Socicty išsiun
tinėjo kiekvienam kongreso na
riui laiškus, prašančius tuoj pri 
pažinti Kolčiako valdžią Omske. 
Laiškai prašo priėmimo bend
ros rezoliucijos, raginančios 
prezidento kooperuoti su talki
ninkais, pripažinime Omsko val
džios.

Trne translntion filed \vith the post 
niaster at Chicago, l’l. Mav 31, 19\° 
as reęuired by the act of Oct. 6. 1917
DAR DAUGIAU GRAIKŲ IŠSO

DINTA MAŽOJOJ AZIJOJ.

Sumušė turkus ir užėmė 
Aviali.

PARYŽIUS, geg. 30. — Grai
kų spėkos liko vakar išsodintos 
Aviali, Mažosios Azijos pakraš
tyj, 66 myl. į šiaurvakarius nuo 
Smyrnos. Turkų kareiviai pa
darė tik silpną pasipriešinimą, 
kuris liko apgalėtas.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. M'ay 31, 191<’ 
as i eęuired by the act of Oct. G, 1917

Suėmė Si n n Fein vadovą.

DUBLIN, geg. 30. — Lawren- 
ce (iinnel Sinn Fein narys parla
mento iš West Meath, tapo areš
tuotas šiandie sąryšyj su Albio
ne laikyta prakalba.
Anglų kareiviai išvaikė susi-

NC-4 sugedo motorai ir turėjo 
nusileisti.

WASHINGTON, geg. 30. — 
Amerikos hydroplanas NC-4 
šiandie buvo išskridęs iš Lisa
bonos. Portugalijoj į Plymoutb, 
Anglijoj, bet perskridus apie 
šimtą mylių sugedo du šoniniai 
motorai ir jis buvo priverstas 
nusileisti Mondego upėje. Ten 

i jis pasitaisė motorus, bet tūlą 
laiką turėjo laukti vandens pa
kilimo. Paskui pakjlo ir nebe
galėjo pasiekti Plymoutbo prieš 
naktį, todėl perskridęs dar 250 
mylių hydroplanas NC-4 nusi
leido Ferrol uoste, Ispanijoj. Iš 
ten, ryto, jei tik oras leis, jis 
išskris j Angliją.

Darbininkų kova
I - ------ NAUJ

VISUOTINAS STREIKAS 
TORONTO.

TORONTO, Ont., geg. 30.
Šiandie 10 vai. ryte čia prasidė
jo visuotinas streikas, iš užuo
jautos Winnipeao darbininkams 
Reto metalo darbminkai sustrei 
kavo, reikalaudami 44 vai. dar
bo savaitės. Kompanijos pasiū
lė arbitraciją, bet streiko komi
tetas ją atmetė.

Be metalo darbininkų smar
kiausiais streiko rėmėjais yra 
rubsiuviai, susiorganizavę į A- 
malgamated Garment Workers 
ir International Garment Wor- 
kers.

Streikas dar nėra visuotinas, 
kadangi kitos unijos dar nenu
balsavo klausimo prisidėjimo 
prie streiko, bet nėra abejones, 
kad ir visi kiti darbininkai už 
dienos ar kitos sustreikuos.

Policistai eina išvien su 
darbininkais.

WINNIPEG, Man., geg. 30. — 
Winnipego darbininkų visuoti
nas streikas tebesitęsia ir darbi
ninkai laikosi toj pačioj vieny
bėj, kokioj jie pradėjo streiką 
:š užuojautos metalo darbinin
kams.

Geležinkelių darbininkai pa
siūlė savo tarpininkystę tarp 
streikuojančių metalo darbinin
kų ir jų samdytojų. Abi pli
kės sutiko priimti tarpininkystę 
ir tarybos galbūt neužilgo pra
sidės. Jei metalo darbininkai 
susitaikintų, tai ir visuotinas 
streikas galbūt greitai užsibaig
tų Galbūt butų tik keblumų 
su miesto valdžia, kuri pašalino 
streikicrius iš darbo, o streikie- 
riai reikalauja, kad visi streike 
dalyvavę darbininkai butų pri
imti atgal į darbą. Boto miesto 
valdžia kaip iš senųjų, taip ir iš 
naujųjų darRin'inkų pareikala
vo prisaikos, kad jie ncsjdės prie 
užuojautos streikų. Kelętas ug
niagesių pasirašė po prižadu, ki
ti gi atsisakė. Policistai irgi no
tarė laikyties savo unijos, kuri 
yra susijungus su kitomis darbi
ninkų unijomis ir po prižadu ne- 
streikuoti nusirašyti. Jie sutiko
laukti kol juos pašalįs iš dar-

PEORIA, III., geg. 30. — Ry
to čia kils gatvekarių darbinin
kų streikais, jei iki to laiko ne
bus susiil^ikinta. Dai1)in|inkai 
reikalauja 48c į valandą, bet 
kompanija siūlo lik 45c.

Truc translntion filed with the post- 
master ai Chicago, III. May 31, 191,9 
a>i reųulred by Ihe act of Oct. 6,1917
LONDONO POLICIJA GRĄSI- 

NA STREIKU.

Valdžia atsisako pripažinti uni
ją ir grąsina pašalinimu.

LONDONAS, geg. 30. — Grę
sia policistų streikas Londone, 
Livorpool ir keliuose provinci
jos miesteliuose.

Londono policija balsuoja 
tame klausime, kuomet Liver- 
pool paliestai jau nutarė su
stoti dirbus sekamo panedėlio 
vidurnaktyj.
• Pasekmes Londono policijos 
balsavimo bus paskelbtos nedė- 
lioj. Balsavimas nuspręs ar 
streikas prasidės utarninke. Di
džiuma policistų, sakoma, pri
taria streikui.

Reikalauja pripažinimo 
unijos.

Kuomet algų klausimas yra 
priežastim streikų provincijoj, 
jis nėra klausimu Londone.

Valdžia suliko pakelti algą 
Londono policistams nuo bal. 1 
dienos. Policistai reikalauja sa
vo unijos pripažinimo ir priėmi
mo tuių policistų, kurie buvo 
pašalinti. Valdžia atmetė šiuos 
reikalavimus.

Londono policijos komisionie 
rius gen. Sir C. F. N. MacRea- 
dy šiandie išleido paliepimą, 
kad jei kuris policistų neateis į 
darbą, bus pašalintas ir prie jo
kių aplinkybių nebus priimtas 
atgal tarnybon.

PAVOGĖ DEGTINU.

CHICAGO. — Plėšikai įsiga
vo į Simon Cohen saliuną, 11526 
Front St., Kensingtone ir išne
šė už $2,500 degtinės.

:
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ORAS

Giedra šiandie ir ryto; maža 
perina ina tem perą t uro j.

Kad kam ko 
Reikalinga

I
 greičiausia ir leng

viausiu Hudu įsigysi
te naudodamies Nau
jienų Reikalavimų 
Skelbimais. Kas ko 
re’J;a|aujatc, kas kų 
turite kitiems pasiū
lyti — pasiskelbkite 
Naujienose. Tū
kstančiai visokio pa
dėjimo žmonių kasdie 
skaito Naujienas, tūk
stančiai perskaitys jū
sų pasiskelbimų ir tas v 
jūsų pasiskelbimas at- 
ne* jums geriausių pa
sekmių.

NAUJIENOS 
1739 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

LIETUVIŲ JUODAŠIMČIŲ UŽ
PUOLIMAS ANT PRAKALBŲ.

Sumušė netik kalbėtoją F. J. 
Bagočių, bet ir einančią iš sales 

publiką.

CHICAGO. — Jau buvo rašy
ta, kad lietuvių juodašimčiai u£- 
puolė ant laisvamanių prakal
bų, Town of Lake miesto dalyj.

Lietuvių Laisvamanių Federa 
cija buvo surengus visą eilę pra
kalbų įvairiose (miesto dalyse, 
kuriose kalbėjo atvykęs iš Bos
tono advokatas F. J. BagoČius. 
Prakalbos visur pilnai pavyko, 
žmonės visur rinkosi skaitlin
gai ir ramiai klausydavos kal
bėtoji išvadžiojimų. Tas žino
ma, negalėjo patikti musų kle
rikalams ir jie pasirūpino pa
daryti užpuolimą ant prakalbų.

Užpuolimas įvyko Town of 
Lake — katalikiškiausioj mies
to dalyj, kur stovi puikiausios 
bažnyčios, kur yra pati tvirčiau
sia klerikalų tvirtovė, kur nuo
latos skelbiama apie “meilę ar
timo,” kur diena iš dienos vis 
kalama apie krikščioniškąją 
“dorą” ir kiek ji yra augštesnč 
už visu, kilų žmonių dorą.

Prakalbos ten įvyko ketver
gę, gegužės 29 d., J. J. Elias sve 
tainėj, netoli “Draugo” redakci
jos. - .

Pirmiausia kalbėjo d P. Du- 
bickas. Jis aiškino apie Lietu*1 
vių Laisvamanių Federaciją ir 
reikalą skleidimo laisvos min
ties tarp lietuvių. Publika la
bai įdomavo prakalba ir visi su 
didele atida jos klausėsi.

Tuo tarpu pribuvo adv. F. J. 
Bagočius, kuris ankčšiau vakare 
kalbėjo Brigbton Park apielin- 
kėje lietuviams. Jis savo kalboj 
kritikavo • dabartinį tikėjimą 
nurodinėdamas kiek jis yra ne
tobulas ir kaip jis menkai atsi
laiko mokslo šviesoje. Publi
kai, kaip visuomet adv. F. J. Ba- 
gočiaus prakalba labai patiko, 
patiko jo aiškus, nuosaikus, bet 
kartu nesumušami faktai ir iš
vedžiojimai ir beveik kiekvie 
nas sakinys buvo palydimas gar 
siais delnų plojimais, Tuo tar
pu juodašimčiai organizavosi 
ir rengėsi prie užpuolimo.

Baigiant prakalbą į salę įėjo 
kt lėtas jaunų vyrukų, kurie pa
siklausę keletą minučių! vėl išė
jo, sustaugę prie durų įvairiais 
laukiniais balsais ir pakolioję ne 
gražiais žodžiais kalbėtoją.

Kalbėtojas neatkreipė į tai a- 
tidos ir tęsė savo kalbą. Už ke
lių minučių įėjo jau dešimt juo
dašimčių. Tuo laiku tuoj už
gesinta šMiesos. Bet kas įdo
miausia, tai kad šviesos užgesin
ta ne iš salės, bet prie “main 
switcb,” taip kad šviesos užge
so visame name.

Užgesinus šviesas pasidarė 
kiek sumišimo, nes niekas neži
nojo kas atsitiko. Vienok kal
bėtojas paprašė visų užsilaikyti 
ramiai, kol viskas susitvarkys. 
Kiti nubėgo prie šviesų, 
žiūrėti kas su jomis atsitiko. 
Tuoj buvo bandyta uždegti ge
so šviesas, bet juodašimčiai ne
leido to padaryti, net keletą žmo 
nių apstumdydami. Pasinaudo
damas tamsa vienas juodašim
čių pribėgo prie estrados ir kir
to F. J. Bagočiui mušeikų, hole 
“black jack” į galvą, taip kad 
tas ^)C sąmones parkrito ant 

grindų.

Tuo tarpu juodašimčiai išbė
giojo «iii mušdami su “black 
jack“ keletą per duris ėjusių 
žmonių. Vienas tų žmonių ga
na sunkiai sumuštas.

Taip jau juodašimčiai bebė
gdami pasigriebė už keletą de- 
sėtkų dolerių knygų ir laikraš
čių. Tegul jie jas perskaito.
Gal tuosyk jie susipras ir pra
dės gėdyties savo juodašimtiš
kų darbų.

Prakalbos jau nebegalėjo tę- 
sticJ, nes kalbėtojas buvo ant 
tiek sumuštas, kad neteko sąmo
nės ir atsipeikėjęs nežinojo kur 
esąs. Mat bole pataikyta į smil
kinį ir sutrenkta smegenis.

Manyta, jog d. F. J. Bago
čius ant tiek sužeista, kad ne
begalės daugiau laikyti prakal
bų, bet d. Bagočius dabar jau
čiasi kiek geriau ir šiandie va
kare galės laikyti prakalbą Mil
dos svetainėj, ant Bridgeporto. 
Susirinkite visi, nes ten pats d. 
Bagočius pasakos apie juoda
šimčių užpuolimą ant jo.

Tad štai ko išmokino lietu
vius klerikalai. Tad štai kokią 
laisvę žada mums klerikalai 
Lietuvoj. Jie dabar tai aiškiai 
parodė. Šis atsitikimas turi su
judinti kiekvieną prie veikimo 
ir kad tokių juodašimtiškų dar
bų daugiau nebeatsikartotų. ir 
kad juodašimčiams nebeliktų 
vietos tarp lietuvių.

Tegul kiekvienas visuomet 
ląil^o atmintyj šį atsitikimą ir 
tegul stoja neAtlėidžfon kovon 
su klcrikalais-juodašimčiais!

MĘXIK0S «KANTR-REVOLIU
CIONIERIAI VIENIJASI.

JAŲREZ Mcx., geg. 30. x— 
Kontr-revoliucija Meksikoj sti
prėja. Saviems turčiams atga- 
teiviams ir svetimų šalių kapita
listams nepatinka demokratine 
Carranzos valdžia, kuri stengia
si kiek galėdama apginti savo 
darbininkus nuo savųjų ir sveti
mųjų kapitalistų išnaudojimo, 
lodei ir kįla kontr-revoliucija, 
kuriai pinigus suteikia svetimų 
šalių kapitalistai. Tokių kontr- 
rcvo’Jucijos vadovų buvo net 
14„ kurie veikia atskirai. Da
bar gi jie sutarė visi susivienyti 
ir išvien eiti prieš Carranzos 
valdžią.

Ryto gen. Carreta stovykloj 
mt rubežiaKs tarp Neuvo Leo- 
ir Coahuila susirinks visi kontr 
-revoliucionieriai, čia bus Dia- 
zas, Caballero, Vilią ir kiti. Tik
slu susirinkimo bus suorgani
zuoti judėjimą po gen. Angeles, 
kurį, villistai paseklbė savo pre
zidentu, su Franclsco Vilią, kai
po antruoju komanduotoji!. Gal
būt taipjau bus nužymėtas ir 
kandidatas į prezidentus, kada 
bus nuverstas Carranza., Mano
ma, kad vienbalsiai bus nužy
mėtas į prezidentus Dr. Gomez, 
kuris dabar yra San Antonio, 
Tex.

VILLA SUMUŠTAS.

JAURES, Mexica, geg. 30. —• 
Kounanduotojas federal(ių Ispe- 
kų Chihuahua mieste gen. Jesus 
Castro praneša, kad geg 27 d. 
pusė Vilios spėkų užpuolė ant 
San Andrės miesto, bet po 24 va
landų liko atmuštos su (Jideliais 
nuostoliais, t



Subata, Gegužės 31 d., 1919

— Rengia —
SUSIVIENIJIMAS IHETUVIU SOCIALISTU DAINININKŲ 

AMERIKOJE 1-MAS APSKRITYS

Nedėlioję, 1 d. Birželio-June,
A. BLINSTRUPO DARŽE

(LEAFY GROVE)

Pradžia 10 vai. ryte, inžanga 25ę. Programas prasidės pirma vai. po pietų

GERBIAMOJI VISUOMENE!

Širdingai kviečame skaitlingai atsilankyti ant musų parengto pikniko 
Siame piknike \dalivaus gerai pasirengę 1-mo Apskričio chorai: vienų vyrų 
ir mišrus; kuriuose yra 300 dainininkų.

Taigi, Gerbiamieji ir Gerbiamosios, nepraleiskite progos, bet atsilanky
kite pasiklausyti žavėjančių dainelių tyrame ore po žolinis medžiais.

o Kviečia S. L. D. A. 1-mas APSKRITYS.

PASARGA: Važiuodami imkite Archer-Cicero karus iki City Limit 
paskui Chicago Joliet karus, kurie davež iki pat daržui.

Paskutines Prakalbos
Kalbės garsus kalbėtojas iš Naujos Anglijos advoka

tas F. J. BAGOČIUS ir T. * KUČINSKAS 
Reigia LIET. LAISVAMANIŲ FEBHRACIJA

KORESPONDENCIJOS
RAGINE, WIS.

Subatoje,

Gegužio

Mildos Svet.
Pradžia 7 vai. vakare.

s

Inžanga 15 centų

Draugai nei vienas nepraleiskite šių prakalbų, nes turė-

EXTRA PRANEŠIMAS
Town of Lake Lietuvių Visuomenei

Bazaras Bazaras
Pradžia Darbo žinia Visuomenei

Susivienijimas Lietuviškų Organizacijų 
Ant Town of Lake rengia

LIETUVIU KERMOŠIUS
BIRŽELIO-JUNE 1, 3, 5 IR 7,1919

Pradžia Nedėloj 6 valandą, šiokiomis dienomis 7 vai.

. J. J. ELIAS SVETAINĖJE, 46-ta IR W00D GATV.
{ Kadangi bazarą rengia suvirš 30 vietinių organizaciją ir visi 

biznieriai remia, reikia tikėtis ką nors įdomaus ir kadangi šitas 
kbazaras — tai pirmas žingsnis prie įgijimo nuosavaus namo (ir 

svetainės). Todėl, kurios organizacijos jau prisidėjo tartarą reng
ti, kviečia ir visas kitas organizacijas prisidėti Išartu.

Visus kviečiam vftrdan Susivi—enijiino Lietuvišką Organizacijų 
BAZARO RENGIMO KOMITETAS.

z:... .... ...... --- -  ■■■■4 ‘.-4 ■

Pakeleivingą užeiga
Noriu pranešti visuomenei jog aš atidarau Lietu- «! 

viską Hotelį ant Bridgeporto, išduodu ruimus ant 
gerų išlygų ar ant dienos arba savaitės- Kas atvy
kęs iš kitos valstijos arba miesto gali gauti kambarį.

Atsišaukite po No.
936 W. 33rd St., Phone Yards 2750- Chicago.

STAR & GARTEft
MADISON PRIE HALSTED STAKMT~ BURLESQUE —

THE SIGIIT SEERS K^ien d. syk 2»1W:U
b U Gus Fay l^eleoe 28e. Ikf Tie.

Moteris merginos gali lankytis kasdieną.

G

Z-ž. ..L. L.'2 .J JĮ. .J. - ’-A JI t

Reumatismo Worm’o
1 > ... V ■! - )’ •, ;■

Reumatiško ir Abeino Skaudėjimo Gyduolės
i ztikrintos Gyduoles nuo

Gražinama Pinigai, Jei Užgnufidimlnčiij Pasekmių
REUMATIZMO Visose Formose 
učių Pasekmių Nebus j 5 Dienas 

Išdirbtos ir Užtikrintos ,tik per
CARL F. W0RM

3400 SOUTH KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačią $1.10.

HoffmanMokykla
Mis mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI ( gali

mai trumpą laiką. Mes taipgi piHrcngsimc jus j kolegiją ir uni
versitetų. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie pa pasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 North Rohev Street. Arti Milwaukee Avenue

L H B E IK T
Mes perkame Liberty Bonds 
riž p n n t j “Cjmh” "Vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nūo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

BONOS
CAO

J. G. SACKHEIM & CO. 
1-135 MILWAUKEE AvE. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

džius ir A. čypus — po 1 dol.; 
V. Linkaite, E. Kaupinio, Ona 
Matekaitienė, A. Soltonas, W. 
Karbidas, P. Raila, J. Rimkus, 
J. Kaluina, P. Kaminskas, Alv 
Waitkus, Stella Waitkienė, Ži- 
levičienė — po 30c. B. Narvai- 
šienė, — po 50c.; A. Gudavičius, 
A. Žilevičius, A. Gustavičiust M. 
Balackis, A. Matonis, B. Malins
iąs, J. Malžinskis, J. Kaminskis, 
P. Rakštis, A. Garbunauskas, M. 
Grigaliūnas — po 25c. Viso su 
smulkiomis aukomis — $19.90. 
širdingai ačiū aukojusiems.

Streiką^.

Iš socialistų veikimo.

LSS. 124-los kuopos teatrališ
kas ratelis andais buvo suren
gęs pramogų vakarą. Scenoj 
statyta visai naujas veikalas, 
“kunigas Macochas.” Žmonių 
buvo labai daug. Reto, vakaro 
programa dalyvavo rasų socia
listų orchestra. Labai puikiai 
pagrajino įvairių darbininkiškų 
dainelių, o kuomet užtraukė 
marselietę, visi, kaip vienas, al
sintojo ir pagerbė darbininkų 
kovos himną.

Aplamai, vakaras pavyko vi
sais atžvilgiais. Ir publika buvo 
patenkinta ir rengėjams liks 
gražaus pelno. Kiek pastebė
jau, daug žmonių buvo iš aplin
kinių lietuvių kolonijų.

Praeitame savo susirinkime 
LSS. 124-tos kuopos teatrališkas 
ratelis plačiai svarstė apie vie
šą veikimą. Čiajau l>uvo išduo
ta metinis ratelio veikimo ra
portas ir kailu išrinkta nauja 
ratelio valdyba ir komisijos se
kamam sezonui. Veikimą pra
dėti manoma už kokių dviejų-' 
trijų mėnesių. -

Kiek laiko atgal LSS. 1244a 
kuopa buvo silpna pinigiškai. 
Bet pastaruoju laiku buvo su
rengta keliūtas biznio vakarų, 
kurie davė gerų pasekmių. Ta
tai kuopos veikimas tapo pasta
tytas ant tvirtų pamatų. Begiu 
keleto savaičių buvo surengta 
visa eile prakalbų. Pa v., pora 
kartų čia kalbėjo Jukelis, De- 
mentis, Andrulcvkčius, o gegu
žės 25 dieną čia kalbėjo ir A. 
Bimba. Tik, kaip ant nelabuos,; ir sustojo. Tuotarpu atūžė eks

presinis traukinis, einąs iš Mil- 
vvaukės į Chicagą. Laimė drai- 
verio apsukrumui — jis spėjo 
nušok t nuo troko ir tuo bildu iš
liko gyvas, o jo (rokas ir svič- 
mono budelė tapo sutrinti į ši
pulius. Svičmonas taipgi spėjo 
išsigelbėti.

Nelaime atsitiko todėl, kad 
svičmonas pavėlavęs užleist 
skersai kelią kartį. — A. C.

Jau septinta savaitė, kaip tę
siasi geležies darbininkų strei
kas. Kol kas jo galo dar nema
tyt, kompanijos nenori tartis su 
savo darbininkais ir gana. Vis 
dėlto, darbininkai pasiryžę lai 
kytis iki paskutiniosios.

Lietuviai darbininkai tegul ne 
važiuoja į Racine jieškoti dar
bo. Nors darbai šičia eina ne- 
perblogiausia, bet jūsų atvažia
vimas apsunkintų kovojančių 
padėjimą. Tarp samdytojų čia 
yra didelė sutartis. Pasirodo, 
kad streikuojantis darbininkai 
kitur ncgal gaut darbo. Jie pa
dėti “ant juodojo listo”. Tatai 
juo daugiau bus naujų darbinin
kų, tuo daugiau vietinių pateks 
ant “juodojo listo.” Taigi, bu
kite atsargus.

Na laimė.

valandą ryto, skersai trekus (ant 
Kczouc gt.) važiavo Stander 
foundry kompanijos dreiveris. 
Ant bėgių trukus pasigadino

Antras Didelis Piknikas
Rengia Lietuvių Baltos žvaigždės Pašelpinis Kliubas
NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO-JUNE 1 DIENA, 1919

Pradžia 9 vai. ryte Muzykė F. J. Jereck. Tikietas 35c ypatai.
STICKNEJT PARK DARŽE, LYONS, ILLINOIS 

Kviečia visus atsilankyti^ KOMITETAS.

DIDELIS PIKNIKAS
Parengtas Dviejų Didžiausių Panų ir Moterų 

Lietuviškų Draugijų
šv. Petronėlės ir šv. Ražancavos 

Nedėlioj, Birželio*June 1 d., 1919 m. 
BERGMANE GROVE, Riverside, III. 
Pradžia 10 vai. ryto. Inžanga 25 centai

Lietuviai ir Lietuvaitės, šį kartą atvykę j Pikniką 
pasilinksminsite puikiau, negu kada nors pirmiau 
savo gyvenime. Bus gardžių užkandžių. Valgius 
pagamins viena geriausių kukarkų Chicagoje.

# * I

Taipgi bus lenktynės. Lenktynių laimėtojai gaus 
puikias dovanas.

Kviečia Rengimo Komitetas.

NUXATED 
U

DIDELIS IŠKILMINGAS

Nuxated Iron padidi
na n t i p r um ą švel- 
nių, nervuotų, suiru- 
sH žmonių į dvi sa- 
Vuiti laiko daugely j at
sitikimų. Vartotas ir 
augštai rekomenduo
tas buvusių Suvienytų 
Valstijų Senatorių ir 
Kongreso narių, gerai 
žinomų gydytojų ir bu 
vusių Viešos Sveikatos 
perdėtinių. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tiekoriaus apie tai.

Piknikas
Parengtas "

L. G. D. L. K. VYTAUTO
Pirmos diviz. raitelių ant Bridgeporto

Nedėliojo, Birželio (June) 1 dieną, 1919 m.
CHERNAUSKO DARŽE,

, LYONS, ILL.
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, jaunus ir senus atsilankyti 

kuoskaitlingiausiai ant musų iškilmingo pikniko. Griež puiki muzika, 
bus gardžių užkandžių ir kitokių dalykų. Kviečia KOMITETAS 

Inžanga 25 centai ypatai.

The Wiebsewa State Bank

publikos -buvo visai mnžn. Mat 
tą pačią -dieną Blusų tautininkai 
buvo surengę pikniką, Bet tie, 
kur atsilankė, atydžiai klausėsi 
ir vėliau prisiminęs apie A. Bim
bos, kaipo moksleivio, padėjimą 

jo sušelpi™ u i suaukojo apie 
dvidešimtį dolerių. Aukojo 
sekami akmens:

J. Kaupas — 5 dol.; A. Sala-

Prakalbas
L. S. S. VIII RAJONAS 
dėl Naudos “žarijos’ .

ĮVYKS 2 D. BIRŽELIO,
Litiosybės svetainėje,
1822 Wabansia Avė.

Prasidės 7:30 vai vakare.
Kalbės drg. J. V. Stdson, ru

siškai di'g. S-takliskis. Todėl 
visi lietuviai ir lietuvaites ma
lonėkite atsilankyti, o išgirsite

10c. ir “Žarija” kiekvienas ai-

KOMITETAS.
— ■■■ . ' • <'

0RKE9TRĄ-BENĄ
ParuPia visokiems 

miMlllilIiyA reikalams 

MBS IMLAUS '!
141* So. 49th ęourt 

Cicero, 111.
Tel. Cicero 2316

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaua Permaina.
iM^nedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 100 
Prie šią kainų priekaitoma Ir 

1c ir 2c kariškos mokestįs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTEp ir 82-ra GATVĖS

KENOSHA, WIS.

Nusipirko Dilgeles — gavo už
mokėti.

Ir tokie dalykai dar galimi 
dvidešimtame šinitmetyj ir — 
laisvoj Amerikoj: andais tūlas 
vaikinas nusipirko vieną kopiją 
Dilgėlių, kur ant vienp puslapio 
buvo nupiešta ypatingas kiauši
nis su parašu: “velykinis kiau
šinis senberniams.” “Burding- 
bosis” šituo labai pasipiktinęs. 
Pasekmėj to, vaikinas tapo su
areštuotas ir turėjo užsimokėti 
apie septynis dolerius teismo le
sų!

Vadinus, pas mus randasi ir 
tokių žmonių. Tamsume tum- 
Sumėli ! —~K. B.

KENOSHA, WIS.

šermonįs. — Aukos.

Gegužės 17 dieną pasimirė 
Vladas Kavalčiukas, sulaukęs 
vos 38 metų. Vėlioms paėjo 
iš Vilniaus gub. Kadangi jisai 
nopriklausė jokiai palaipinei 
draugijai ir nepaliko jokio tur
to, tai prisiėjo palaidoti suauko
tais geros valios žmonių pini
gais.
J. Vaitkus

Aukojo sekimas asmens:
7 dol.; P. Rimkus,

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Juozapas Janusevlče
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs tik 45 metų amžiaus. 
Pfaėjo iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Skaudvilės par. velionis 
paliko dideliam nuliudime sa
vo moterį, 2 minų ir vieną 
dukterį. Velionis išgyveno 
Chicagoj 25 m., prigulėjo prie 
3 draugijų: Šv. Antano, Lie
tuvos Mylėtojų ir Karaliaus 
Dovydo. Laidotuvės atsibus 

panedėlyj, 2 d. birželio, 9 vai. 
ryto. Giminės ir pažįstami 
kviečiami atsilankyti į laido
tuves. Kūnas randa -' 1306 S. 
48th Ct., Cicero, III, iš kur bus 
laidojamas į šv. Antano para
pijos Bažnyčią iš ten į šv. Ka
zimiero kapines.

ATSAKOMYBĖS
415.692.53
545,509.70
... 509.25
. 4,251.48

1,031.49

Capital slock sumokėta $200,000.00
Perviršis ...................$10,000.00
Nepadidintas pelnas .. 17,888.00
Depozitai ................. 1,993,464.80
Neišmokėti dividendai .... 12.50
Rezervuoti taksomis ,. 11,460.02

11106-08 Michigan Avenue
Raportas prieš pradedant biznį ant Gegužio 12 d., 1919 padarytas 

Auditoriui of Public Accounis of State of’lllinois.
TURTAS

Paskolos ir diskauntai -$901.612.14
S.V.Bondsai ir Certif.
Munic. ir Korp. Bonds
Overdraftai .................
Fikčeriai ................ .
Karės taupymo ir Rev.

stampos................
Cash ir iš kitų bankų

priklausančiai .... 364,218.41
Viso turtas $2,232,825.00

Sausio 2, 
Gegužio 12, Depozitų 

Gryno pelno ... 
Oficieriai

ASz\ VVIERSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez.FREDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
(’bas. II. Brandt, Theopbilius Scbmidt, Asą Wiersema, Nicbolas W. 
Wiersema, Hcrman L. Barnes, George Dalenberg, Catrines Dellaan, 
y Frcderick J. Wiersema, Edward W. Thomas.

A STATE SAVINGS BANK

Viso atsakomybės $2,232,825.00
Depozitų ............. $1,112,666.48

Y,993,461.48 
$880,798.00

Julia Vaitkiene Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Artj St. Louifl Avė. . 

CHICAGO, ILL.

Bridgeport Painting & Hardware Compauy 
(Not inc.).

> Malcvojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
navimo.

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

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Halsted Street, Telephoue Ysrds 7282

■■MM

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės 29 d., 1 vai. ryte.

Velionė paėjo iš Kauno gub., 
Telšių pav., Kulių parap., Še- 
mulių kaimo, buvo 40 melų 
amžiaus. Amerikoj pragyveno 
9 melus.

Laidotuvės įvyks gegužės 
31 dieną iš namų 12208 Eme- 
rald avė. West Pullman į tau
tiškas kapines, bus bent dvie
juose atvejuose prakalbos.

UŽkviečiame visus gimines 
' • pažįstamus dalyvauti laidotu 
vėse.

Jurgis Vaitkus, vyras.
Tėmykitc jos biografiją, bus 

Naujienose aprašyta.

J.Gfušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

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

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bnndsuu ir wai 
savinas stamps nuperka ui cash 
Ėmei and Co.. 740 W. Madison st. 
kampas st., kampas Halsted st
Roora 232, 2ras augštas, virš Famon* 
Clothing Store atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1. -

Ekzaminavimag dykai

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

C H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk clevalorį. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe 

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.
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Dek Savo

WEAVER, ILL

Nut Margarine

COMPANYARMOUR

Pirkite Jį Šiandien! Jūsų Krautuvnikas Gali Jums Pristatyti!

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

Rezidencija Parkholme
Rsumatizmas Sausgėla

WESTVILLE, ILL

■fiaasi

JOKŪBAS RASLAVICE, R. Ph. 
Perkėlė savo aptieką nuo 3700 Wallace St., Chicago 
j MELROSE PARK, ILL. po No. 1900 Lake St.

Tad su reikalais visų pažįstamų prašau kreiptis po augš- 
čiau nurodytu antrašu per laiškų, arba ypatiškai.
Madison ir Austin karai nuveža į Melrose Parkų.

Pinigus, Savo Atliekamus Skatikus Į 
Geriausia Banka Sviete Į Savo Namus

Apsirūpink Kol Yra Laiko, Kad Pas 
kui Nereikėtų Bedavoti

35 So. Dearborn St 
(luKsipas Monroe) .

DEŠRINIŲ VIRŠŲ DIRBfiJAS 
PALIKO $700,000 TURTO.
Dešrinfų viršų dirbėjas, Gu- 

stav Freund, kuris pasimirė ba
landžio 30 d. paliko turtą ver. 
tės $700,000. Žydų labdary- 
bems jis paliko $37,000; kitus 
jis paliko savo šeimynai.

po 50c. Smulkių
— $7.35. Viso

po 25c 
$1.65 

aukoju- 
tariu širdingų ačiū.

— J. Ukanis.

Kraujas __________ __
inatiznias pranyko, diegliai nebebadf

Gerai ajMlbudavotos aukštos kliasos 
c ir tokiu udu ton pasidaro tikras 
Čia rasite taupius draugiškus žmo- 

kurių vaikai yra tinkamiausiais draugais 
Norint matyti šitas prapertos reikia nieko nelaukt, nes bus per-

ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu 
o krutinę. Vidurių rėžiant/ 
mėnesių išgerdavau kas •» 

vunc pu uuini om.uuumo, un.v-.n, .. pv 8 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jauciuo* 
'įnagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge 
radėjistel ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem st tokiai* 
'įsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS' 
CHEMICAL INSTITUT1ON J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted 8t„ Telephone Canal 6417 Chicago, HL

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

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

Justi n Kulis
3259 S. Halsted St., Ctilcago, III.

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

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo D vai. ryto iki 1E dieną ir nuo I iki 8 vai. vak. 

1645 West 47th St. Arti Marshfield Avė. Chicago.

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispefc 

dja, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
ribelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojaU sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageibos.

ARMOUR’O Veribest .Oleom 
brgarine ir Nut-ola Marga

rine visur parodo augščiausią už 
ganėdinimą dėl tepimo ir kepi
mo. Abu yra padaryta didžiau
sioje pačios paskutines mados 
oleomargarine dirbtuvėje visa

me sviete, tyriausių specialiai su
rinktų materiohi. ir kiekvienas 
yra geriausios savo rųšies. Ole
omargarine žinovai užžiuri pada 
rymų Šių pr dūktų

Veribest Oieotnaivarine pada
ryta iš c'eo oil, neutra eoenanut

vai, ar žinote ką visa tai reiškia 
Ko išsimokins jūsų jaunieji 
kūdikiai? Tai patvirkimo ir 
niekšystės amato!

Gegužės 29 d. čia rengiama 
tarptadtiškas balius. Rengia 
Socialistų ISu^i^iertijimas Į ? 
Red.]. Visas pelnas skiriamas 
naudai politinių prasižengėlių.

Pirmo Pulko žvalgas.

Iš vietos lietuvių gyvenimo.
Po gegužės pirmos Westvillėj 

veikimas Ikalipir sustojo. Visa, 
kuo žmonės dabar džiaugiasi, 
tai pavasariu. Mat ilgoji žie
mužė jau visiems buvo įkyrėju
si... Tatai tūlam laikui westvil- 
liečiai paėmė vakacijų.

Bet užtai labai “veikia” jų 
jaunieji vaikučiai. Je, vargiai 
rastum kitų tokių kolonijų, kur 
vaikai turėtų tokių savo rųšies 
“teisĮių”. Jie Susiorganizavę į 
tam tikrus pulkus ir kas savai
tė turi po vienų ar du manevru, 
kitaip sakant “kares”. Kada pa
sitinka du tokie pulkai, tai 
niaujasi iki paskutiniosios. Kar 
tais net turi jsimaišyt policija.

Tuose “pulkuose” dalyvauja

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

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr. A- m. smar- 

L GON, Optome- 
įrištą, kuris 
per daug metų 
buvo L. Klein 

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
^kis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. O- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. Pėtn. ir Nedėk nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Res. o- 
fisas prie 3341 W. 16th St. dėl va
karų ir nedėk pagal sutarti. Tek 
Didysis ofisas Canal 222. Res. 

ckwell 6112.

Prakalbos. — Aukos

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

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12(1. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas
JONAS KROTKAS,

Dr. O. VAITUSH, O. D’ 
AKIU speciaiis- 
tas. Uetuviai, jei 

jąs esate ner- 
vuoti, turite gal
vos skaudėjimą, 
ir keblumus su 

jūsų akimis, ateikite ir pama
tykite mane. Patarimas dykai 
moterims ir vyrams ir vaikams 
Egzaminuojama rtkįs ir gerai 
prirenkami akiniai. Valandos 
nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
1553 West 47th St., Chicago.

Kanrp. Ashland Avė. 
Tek Drover 9660.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
•nt Durų, Lentų. Rėmų Ir Stogam* Poptero

SPECIALIAI: Maleva malevojimni atubų išvidaua. po $1.40 už gak
CARR BROS. WRECKING CO.

MM-MM 8. H.l.t.4 8t. UI.

Naujos Dainos 
Su Gaidomis

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

M. GIRNIUS
3530 W. Lake St., Chicago, III.

EXTRA!
LOTAI TIKTAI $200.00

PARSIDUODA lotai 30 X 126 pMi), netoli Crnne Co. ant lengvo 
Išmokėjimo, $20 dabar įmokėti t o paskui 5 dolerius ant mėnesio ir 
čielus metus be jokių nuošimčių. Lotai labai gražioj vietoj, kur jau 
daug lietuvių gyvena, todėl ir tamsta pasiskubink įsigyti lotą, kol 
dar yra taip pigus, kur galėsi sau karvę laikyti ir paukščių visokių 
daržovių užsiauginti. Taipgi mes statome namus, kokį_tik savinin
kas pareikalaus ant lengvo išmokėjimo, galima su 3o minutomi.s 
į didmiestį nuvažiuoti, ofisas atdaras visą dieną 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, Mgr.
Kas šitą apgarsinimą atsineš su savim gaus $10.00 pigiau.

Pirkdamas šitų praperlę tamista gausi
geriausių exporlų žinovų subdivizijų budavonių.
prapertes geriausiomis ant Westsaidcs ir suteikia
Supraskite, kad musų interesai šiose prapertėse yra toki pat kaip ir pirkėjų; kad 
mes ant šių praperčių dedame savo reputacija ir kad augantis šios organizacijos 
pasisekimas priklauso nuo pilnai užganėdintų musų kostnmųrių, paklauskite tų 
kurie iš musų prapertes pirko tai jie patvirtis viską k

triūso pastangas, nuomone ir medžiaga 
Šita kombinacija padarė šias 
Cbicagai geriausius namus.

JULIUS C. RRFNZA. Kasierlus
Vice-Pirm. S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
IDN\S KROTKAS
ZIGM. BALCZIKONIS
JUSTIN MACKEWICII
JULIUS C. BRENZA.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdien, nedaliomis ir va
karais

S. GORDON
1415 Kn HaUterf St Chieąro. III

Toj veitoj apsigyventi labai lengva, jus galite pradėti mokėdami kad ir de
šimtį dol. ($10.00) į mėnesį ir be jokių triobelių jums čia nerėkia jokių advoka
tų. Musų kontraktai yra padaromi ant vietos ir gvaranluojami visoj Amerikoj 
žinomos Chicago Titlc & Trust Kompanijos, 
pagyvenimo sekcijos randasi visur Parkholme 
pavizdys kaip žmones gali ir privalo gyventi, 
nes, ku,,ic bus jūsų kaimynais 
jūsų vaikams 
vėlu. Meldžiami trlephonuokite arba rašykite

Adam MaFkimas
Sales Manager •

Kas diena nuo 10 vai. iki 1 vai. pop ietų. 
847 First National Bank Building 

Telefonas Randolph 7-100
Šventadieniais ant praperčių nuo 10 ryto 

7 valandai vakaro.
19th ir 50th Avė. Telefonas Cicero 225

EXTRA
Pirmutinė Lietuviška Gydyk

la Chica^oje
’ ‘ Naujausios sistemos 
Gydoma visokios ligos: 

Galvos, Akiui Ausų, Ręuinatiz- 
ttfo, Paralyžiaus, NervisKumo.’ 

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

DR. YUSZKIEWICZ, 
1407 Milwaukee Avė., Chicago.

Phone llmnboldt 457

pasterizuoto pieno ir augščiau- 
sios rųšies druskos.

Nut-ola padarytas iŠ cocoanut 
ir peanut aliejaus, geros koky
bės peržiūrėto pieno ir prisūdy
ta dėl skonio. Todėl, kokį jus la
biau mėgstate, jus galite rsati 
jj po gvarantija Armour’o vardu. 
Arba Veribest arba Nut-ola su
taupys jums pinigus. Abu turi 
augštą maisto vertę, 
kainos yra nebrangios

ANTANAS BROZ1S 
ANT. ENZBIGIEL 
ST. SZYMKIFAVICZ 
M. S. BRENZA

JONAS B. BRENZA,

VIRŠUTINĖS RŲŠIES

OLEOMARGARINES

Kambarys 307. /va •
VALANDOS 9 iki 8 lyhICflffO 
Nedėliomis 10 iki 1. VIUVU&

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- 

_ T tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 

AjTJ rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu.
Pritakau akinius teisingai.
Pasitariiįias nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
A. vi /

turbūt pirmos lietuviškos pra
kalbos šiame užmirštame lietu
vių kampelyje. Kalbėjo J. Ju
kelis, žmonių buvo daug. Kuo- 
pon įstojo septyni nauji nariai. 
Po prakalbų rinkta aukos LSS. 
agitacijos fondui. Aukojo seka
mi asmens: ’ •

J. Gaigalas, J. Vašauskas, J. 
Usbinskas, J. Pakutinskas — po 
$1.00; J. Stumbras, F. Yakutis, 
Ig. Sharkauskas, F. Kareiva, A, 
Aduominas, K. Vaitkus, V. To- 
leikis, P. Pudžioyelis, S. Paried- 
nis, J. Yakutis,“T. Kamantaus
kas, —po 50c.; A. Lukšas — 
30c.; .L Kerduokas, A. Toleikis 
J. Vaitkus, J. Uksas, M. Uksie- 
nė, F. Urbonas, V. Kaunas, J 
Genis, B. Yonaiitis, Mitkevi- 
čia, A. Shernauskas, B. Shernau- 
skienė, J. Gadeika — 
Smulkių aukų surinkt 
Viso $14.40. Visiems 
siems

OLEOMARGARINE

viška Valstybinė Banka Amerikoje 1

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

(Seka nuo 2-ro puslp.)

A. Pikicvič — po\3 dol.; J. Va- 
lice, S. Tamolskis, M. Vilkus, S. 
Gersis — po 2 dol.; K. Vaicekau- 
ski, S. Bilautautas, A. Orudas, 
J. Jurevičia, S. Šliuraitė, A. Vai- 
tiuvič, A. Meliauskis, M. Lugaus- 
kis, A. Žilienė, A. Šurienė, L. Sa
kalauskas, T. Klova, S. Saraikis
— po $1.00; J. Brigora, G. Mi
kutis, V. Čepas, T. Juodelis, T. 
Vitkauskis, K. Mikolauskis, V. 
šlogius, T. Domėntis, S. Džiau- 
gis, F. Rostias, R. Podžiunas, 
G. Vaurelanas, J. Šautis, S. Sol- 
lens, I. Šalkauskis, D. Strugus, 
T. Lauras, L. Šulskis, K. Brožai- 
lis, G. Solskaitis,'V. Masulaus- 
kis, A. Dziruka, W. Vitkienė, M. 
Vilkus, A. Laurienė, T. Jasiulis, 
P. Varnis, J. Pūkštys, S. Sidlin- 
skis, F. Elišauskis, D. Andruka, 
J. Sakalauskas, M. Nakrušas, 
F. Ripinskas — 
aukų surinkta
— $58.35.

Kadangi velionio palaidoji
mas kaštavo $86.85, tai tokiu 
budu liko nedatcĮUiaus $28.50.

Jeigu yra kur velionio gimi
nių, tai malonėkite atsišaukti, 
žemiau nurodytu antrašu:

J. Vaitkus.
171 Pleasant St., Kcnosba, Wis.
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Telephoae Caaal IBM

sti visus kreditus. Tie, kurie ne-| daryti kų su anglimis, paskir- 
silaikis šitos disciplinos, bus iš
varyti iš partijos. Tokiu budu 
musų išlygos yra patvirtintos.
Tokiu budu mes pažangiai lai
komės! pasižadėjimų a įsteigti 
tradicinius fcociajizino princi
pus.**

Oegužis

PeGe

da- 
ka-

ka-

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago. 
IU. Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Ckicagoje — pa&a:

Ifetms.............................   •>•••• W-00
Pusei meto................................... 3 50
Trims menesiams ................. 1.85
Dviem mėnesiam 1.45
Vienam menesiui ...................  75

Chicagcje — per nešiotojai!
Viena kopija . ..............  **03
Savaitei . ..........................  12
Mtaesiui ............................................ 10

Suvienytose Valstijose, ne Oicagoj, 
pačtu:

Metms ...4................  OKOO
Pusei meto...................................... 0*00
Trims menesiams..................... 1.65
Dviem mėnesiam ..................... 1.25 |
Vienam iiiOneeiirl •■•••••••••-* 65 |

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

True translation filed with the post- 
niaslcr ut Chicago, III. May 31, 19M> 
as reyuired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios International Labor 
News Service)

VENGRIJA.

Vienna. — Alexis Bolgar, ven
grų komunistų valdžios atstovas 
Viennoje buvo atklausinėjamas 
Associated Press atstovo geg. 
10 d. kas dėl naujos vengrų val
džios pažvalgų ir jos padėjimo. 
Bolgar tarp kita ko pasakė:

“Jei tokis dalykas kaip sava- 
valdybė yra leistinas, tųsyk Bau 

publika atstovauja 
Aš nematau, kodėl

SUV. VALSTIJOS.

4 <Chicagos rubsiuviai laimėjo.

Chicago. — Čhicagos Bųbsiu- 
vių Amalgameitų unijos nariai 
geg. 13 d. apvaikščiojo vieiną di
džiausių savo organizacijos lai- j 
niėjimų, susirinkę didžiojoj 
gatvekarių unijos svetainėje pa- 

I tvirti rinktinių derybų sutartį, 
padarytų su Aplamiųjų, Drabuži
ninkų Asociacija. Asociacijos 
nariai yra didžiausiais jiadirbtų 
drabužių fabrikantais Cliicago- 
je, tokie kaip B. KupiMaiheimer, 
Alfred Decker and Coben, Kuli, 
Nathan and Fisher, Hirsh, 
\Vickwire and Co.; Ederheimer 
and Stein ir Meyer Bros.

Sutartis reikalauja unijinės 
šapos, amatinės komisijos ir I • * I
trečiųjų teismo komisijos. Al-1 
gų klausinių sulygta apkalbėti 
iki birželio 1 d. Jei iki tam lai- ’ p r 
kui nebus pasiekta sutarimo, 
tai tas dalykas bus pavesta tre
čiųjų teismui.

Readingo skrybėlininkai atsisa
ko skebauti.

..Reading, Pa.
duoda kerėjimo vaizdui” yra an
tra ąeooji patarlė, kuri šiandien 
eina už tvoros, kaip {Kirmio ma
sinimas Readingo skrybėlininkų 
straiklaužiauti prieš savo bro
lius skrybėlininkus Danburyj,

♦ “Tolis prl-

bent neoficialiai, ir at
buvusio prezidento Ka- 
ir tokių žmonių kaip 
ir Andra^sy, kurie visi

bar yra geriau susiorįjanižavę 
negu kuomet nors pirmiau jie 
buvo ir lodei nepavyko jų nu vi- 
lioli Danburin, nori juos gana

Vengriją.
talkininkai negali skaitytis su 
sovietu 
klausti 
rolyi’o 
Aponyi
dalyvavo pirmesnėse valdžiose. 
Talkininkai neturėtų sakyti, kad 
na itje j i valdžia-yra »pati save

žmonių neatstovaujančių Veng
rijos, ar be specialiu pažinimo*

daug Vienuos viešbučiuose.
“Kalbėdamas grįstai kaipo 

oficialis viršininkas aš prašau 
tik to, kad budapeštinio sovieto

ti Paryžiun. Apie sovietų gali
ma pasakyti tiek, kad jis daro 
kų jis geriausiai gali ir taipgi 
jis užlaiko tvarkų. Tas netie
sa, kad mes smerkėme mirtimi 
dėl politikos dalykų. Vieninte
liai pasmerkiami mirtimi buvo 
kriminalistai, tokie kaip žmog
žudžiai ir vagįs.”

Kenvinų sugavo bemeluojant, 
kada jis sakėsi atstovai!jus Su
vienytus skrybėlininkus Šiauri
nės Amerikos.

Jo partnerį, James Friel, ži
no unijos viršininkai kaipr. skry 
bėlinikų pardavik) jų s»raikc 
metai laiko tam atgal.

John Miller, buvusis Alexan- 
der fabriko perdėtinis Readingo 
“pavaduoja teisybę” apie Lee 
fabrikų Danburyje, sakydamas, 
kad ten nėra streiko.

Danburyje šimtai skrybėlinin
kų nedirba ir dauginus kaip tūk
stantis išėjo kitur darbo jieškoti, 
kur yra1 geresnės sųlygos.

ISPANIJA.

Visuotinas straikas Barcelonojc.

pasisiu- 
komi te
si tok ių

mėnesyj papildė 
saužudyVc 1^0 vyrų ir W6 

i moters; Jiiunimisia snuzu-
! dė turfijo šešiolika metų,
I seniausius — jseptyniasde-

šiiuts. Bando nusižudyti, 
l bet aopavyr*, W asme/is.

— Iš la,ikrašči,ų.
i —T>er Mui itd gckommcp! t.ik- 
ką šukavo, visuose kampuose b* 

[ jauni vuikclįa}i jr pražilusieji 
filkdrai.

Gegužis atėjo nešdamas lakš
tingalų dainas, viliodamas jomis 
senas ir jaunas, užgrūdintas ir 
neužgrūdintas širdis, tiesdamas 
ant žemės balkšvųjų pavasario 
naktų lengvutes 
kur-tu

Dalgį? Taip, ir dalgį!
Kada pirmoji gaivaus ro

mantizmo banga pareina, kada 
daugelis širdžių, tapiai sukibu
sių, atitampa; daug lakštingalų 
užkimšta; daug nemiegotų nak
tų pramiegota, kada pirmieji 
pa vasario lapeliai pradeda rcik- 
šdinti busimąjį rudens nykulį—: 
gegužis, y t koks ekspropriato-; 
rius, nušamypa nė vie
nam dagi sudie nepasakęs, *■—Į

tomis karininkų darbui; val
džių į jų vietą pastatė kareivius. 
Bet po to Transporto Darbi- 
niij^ų Federacija atsisakė 
ryti ką su vultimjte, kurias 
reiviai ištuštino.'

UžkDmšiimas Barcdonos
Įėjimų nepasiduodančiais dar
bininkais nieko pagelbėjo, — 
streikas ėjo toliau.

Elektros kopiapnija 
lė* taikytis. Slaptasis 
tas atsake paskelbimu 
išlygų:

1. Konį)anija turi užmokėti 
sindikatui nuostolių 509,000 jpe-

Isetų;
2. Valdžia turi paliuosuuti vi

sus piliečius, kurie yra įkalinti 
už dalyvavimą judėjime;

3. Kompanija turi pribūti at
gal visus, kurie straikuoja; pri
pažinti sindikatų; ir padaryti, 
tam tikrus nusileidimus kas 
dėl darbo sąlygų.

Valdžia apskelbė apgulimo 
stovį. Atsakymu buvo tram^ 
vajų straikas ir ludraulipių 
(vamlens traukimo) darbinin
kų straikas. I

Pasitikėdama garsiąja Brųųi-:
do taktika gelžkelių straike, §įr({|x?rš<>s ir prakeikimų lydi- 
viddžia sumobilizavo atsargi-;| inuS# *
nius. Bet atsargiųiai, 
kareiviškoj aptaisyti, 
dirbti ir buvo sukišti 
mą.

Spaudojų Federacija
rezoliucijų nedėti jokių žinių 
apie straikų ir laikėsi jos.

Tokiu budu sindikatai aptu
rėjo pilną pergalę. Valstybe 
atšaukė apgulimą. Konstituci
nės laisvės buvo sugražintos ir 
darbininkai grįžo prie darbo į 
senas vietas

svajones, ir 
jJiMjinSs dalgį...

toli mus ir sų^ juo kas mėnesis 
pasikalbėdavom, bet pabaigoj 
gegužės 1918, jis išvažiavo į 
Suvalkiją ir nuo jo negaunam 
nė jokios žinios, norą išvažiuo
damas ketino parašyt, kaip jam 
klosis Lietuvoj. Aš moky
tojauju nue&to mokykloj; alga, 
pagal maisto brangumą, nema
ža. Vincas ir Mykolas taipgi tu
ri tarnystas; Ignas mokinasi 
gimnazijoj (3-čjoj klesoj); Ma
rė ir Ona gyvena pasąmone; ta
vo teta o mano pačiulė šiaip- 
taip gyvuoja, bet dažnai sirgu
liuoja. Jei sveiki sulauksime 
vasaros, tai ketiname ir mes va
žiuoti Lietuvon t Gal-but kad ir 
tu su broliu, dėde Vincu ir su 
tetėnu Petruševičium parkeliau
site Lietuvon ir dalyvausite at
gaivinime savo tėvynės. Atra
šyk, mielas Bhidai, apie savo gy 
veninių ir kaip klojasi broliui, 
dėdei ir tėtuliui Petruševičiui. 
Viso lajio jums visiems, — J. 
Kalasauskas, 6 Altaiskaja ui. 31, 
g. Barimui, Altaisk. gub., Sibir.”

Tuščias džiaugsmas.

[F e 1 j c to n ė 1 i s]

Pavasaris

NUBLANKO žara ir po skliautu nuslydo, 
Žvaigždutės padangėj sumirgo, sužibo;

Šilelyje giesmę lakštutė pragydo 
Ir pieva kristalų karojjuis apkibo.
Mėnulis {jadangėj augštai sau pakilęs 
Naiviai pažvelgia į blizgantį lapų 
Ir vėl sau keliauja, tarsi apsivylęs, 
Kajp žmogus nuo lopšio link amžino kapo.
Pavasario rūbas lyg sapnas miglotas 
Tik dengia, tik puošia beaugantį kūną— 
Ir medis, kurs buvo taip senas šakotas, 
Dabartės su lapais paniuręs sau tuno.
Jau žilas, barzdotas jis pranašas senas, 
Visokių dainelių jis klausės kas metas, 
Bet šio joj dainelėj jam rodos vaidenas 
Kartojant prakeiktas, prakeiktas, prakeiktas!.

— M. Mokinys.

Nauji Leidiniai.
t ' r-, ,

Redakcijai atsiųsta paminėti 
šie nauji leidiniai:

Barbora U bryką 
Klioštorius ir Jėzuitai.

kad ir 
atsisakė 
j kalėj i-

priėmė

SUV. VALSTIJOS.

Misingio liejikai straikuoja 
šiose dirbtuvėse.

i
New York. —„ Misingio I 

kai straikuoja šešiose vietos! 
dirbtuvėse, keturiose Manila l- 
tane, vienoj Long Islande ir vie-

še-

HtANCIJA.

Socialistų kongresas yra kai
riųjų pergale.

Paryžius. — Rašydamas nuo 
redakcijos Antrašu, “Nauja per
galė teisingam socializmui” Da
inei Renault laikraštyj “Le Pa
pulsite” už bal. 21 d. šitaip apra
šo nesenai buvusi į francuz ų so
cialistų kongresų:

“Teisingieji socialistai turėtų 
pasveikinti save su franeuzų so
cialistų kongreso pasekmėmis. 
Tarptautįnė revoliucinė didžiu
ma, kurią kongreso pakraipa

kalingus pripažinimui balsus ir 
deda toliau savo pastangas sicia- 
lizmo perorganizavimui.

“Kares laiko socializmų nu
peikė su kuodidžiausia energi
ja. Dalyvavimų ministerijoje, 
— Albert Tbomas jau negali il-

savo pranykstančių svajonių — 
užgynė visokibj formoj. 3Tie, 
kurie nori patapti ministeriais 
buržuazijos kabinete, turi aplei
sti partijų. Taip-pat pasiunti
niai bute turi elgtis kaip pride
ra socialistams, godoti socialis
tų kongreso nutarimus ir atme-

Paryžius. Le i’apuuure > uz 
bal. 20 d. yra įdėjęs daug pasa
kančių žinių apie darbininkų 
padėjimų Ispanijoje, ypatingai 
apie padėjimų Barcelonojc. “Le 
Populaire” sako:

Po ilgos pertraukos pasiekė 
mus 36 
“Nuestra

Taip, ir jo kelias nuklotas '— 
lavonais...

! Ten, antroje pusėje kelio, jo 
dalgiu pakuštąs guli kvapsiųn- 
gosios gėlės, ramunė* net <lagi- 
Fis. Ne gegužis, — maras ,čia vi
sa nušlavė. Jį vadina didžiuo
ju pasiryžimo saužųdybčs ma
ru, nugalvotu Jo didenybės žmo
gaus. Ir neišvengiamu.

Į —Der Mai ist gckommleu. Bet 
kur pavusai’io dainos? Kur vil- 
tįs, kur svajotosios erdvės? Kur 
visas išgauiugasai kentėjimas, 
kur karališkasai išdidiunas? 
Kur amžinybes obolsis: gyvent, 
gyvent!?

Der Mai ist gekonųncn...
Neliko gegužės, neliko daug, 

daug jautrių sodžių, kurios ra
si, dar nesenai kartojo: Der Maj 
ist gekonuncu!

Kodėl? Kum?
štai, žmonės gyvena, jaučia) 

—džiaugiasi ii* liūsta. Sulaukę* 
gegužės jie Įiypsouai krikštau- 
ju:

—Der Mai gekonuueu!
Ir... vieną gi’ažų rytą jų 

Na, nusiuuodinę, nusišovę, 
siskandiuę... • 1

Pradėję ilgųjų niekuomfet 
pabaigiamų {>auzų. Veltui 
kauks 'gerieji jų batus laižiusieji 
Šuncs; vcjtui juos keiks užkietč- 
j usis asketas, pasipuęšęs kapa ir 
Stula; veltui lengvašįrdis galvų 
linguodamas kuždės: “gerieji, 
mirtis ateina niekeno nekviečia-: 
Hia... Reikėjo gyventi!” Veltui. 
Jie nebesikels. Tik sekamų ge
gužį rasi ten ir vėla1 stygaųs lak
štingalas, rasi jaunasai šelmis 
kiršins graikščjų žibudklę-mer-

nėr
pu-

lie

ju

Buvo laikai, kaxla “brolis lie
tuvis“ buvo jiaskendęs didžiau
siame varge: neturėjo kur pri
siglausti, neturėjo kuo dorai ap- 
sjrengti, ko pavalgyti ir tt. Vi
sas ‘‘hroliA lietuvio*'’ paslikas 
buvo (ir yra) - 
čiai, kopluuas, 
niilvelės — virtos ir keptas, lup
ios ir neluptos.

Kode! taip? — Nieks tuo ne
si rūpindavę. Visus savo var- 
gus-kryželiiis užuitas kaimietis 
jaliecavodavo Dievui... Jam 
>udavo smagu, kad jis ir tos 
strovos dar turi užtektinai.

Taip gyveno “tirolis lietuvis”. 
Jyveno iri buvo smagus. Mėsa, 
snkitonėle, sviesteliu jis nedaug 
eįdbmavę. Tik retkarčiais ji

sai iš to turėdavo džiaugsmo — 
tuščio, nekulto, 
dėdavo laukti, 
duos pienelio 
svajodkivo apie pienelį, smeto- 
nėlę ir sviestolį. Laukdavo ir 
— nesulaukdavo. Tiesa, kar
vutė pradėdavo duoti pienelio, 
bet tik tiek, kad jo neužtekda
vo nė mažam palaidūnui — 
Raulukui... Seniai gi netik tu- 
Irėdhvo ^liauti savo (svajones 
(iki kito {xivasario) apie sme- 
tonėl ir sviestelį, o ir apie pa-

dilgelių barš- 
gųrsitninkąs.

Taiki, kai pra- 
“kada karvutė 

laukdavo ir

Straikas

arba 
Pagal 

oficialius rekordus surašė W. L. 
Clark. Sulietuvino A. J. Ka
ralius M. D. — Lietuvių Lais
vamanių Fedėracijos Leidinys 
No. 3. — 1919. Clucago, III. <—’ 

’Psl. 118. Kaina nepažymėta.
Wiri. J. Rabinson, M. D.: pa

tarimui Vyra ims apie ly
tie^ dalykus. Su pamuJum- 
mais, kaip aiškinti vaikams ly
ties apsirejlškinius. 
Jeidus vertė Pranašas, 
veikslais. Išleido J. 
New York, 1919. 
na nepažymėta.

imi 47 gt. ir Indiana Avė. vakar 
vidunaktėj susimušė karai ir dė
lei to 25 ar <30 žmonių tapo su
žeista. Keturiosdešimts sep
tintos gatvės karas einantis į ry
tus susitrenkė su Indiana gatves 
karu einančiu į pietus. Abiejų 
karų pasažieriai apturėjo sužei
dimus, bet sužeidimui nėra pa
vojingi.

Autoriui 
Su pa- 

Barkus. 
Psl. 233.,Kai-

SUSIBARĘS NUŠOVĖ PAČIĄ 
IR SAVE.

Igiiac P. Ęoscięrzna, smukli
ninkas, 1924 llervey gt. užvakar 
po pietų nušovė savo pačių ir 
tucvpatim revolveriu peršovė 
pats save augščiau širdies, nuo 
ko pasimirė. Liko tik vaikutis 
7 metų. Tragedijas priežastimi 
buvo šeimyniniai nesutikimai.

Gerkite ir 
Gyvenkite!
BURBOS Arbatga išvalymui pa

muštai veikia ant organizmo virš
kinimo ir valo kraujų. Tai yra pa
sekmingas, švelnus ir malonus va
lymo būdas. Greitai prašalina visus 
užkietėjimo atsitikimus, apsunkini
mas kepenų, dyspepsye, rūgštis vi. 
dutiuo.se, triukšmą ir galvos suki
mąsi ir plotinus nuo veido.

BURDOS Arbata išvalymui pa. 
Siutinu vaistu, gydymui peršalimo, 

osulio, karščio arba vidurių kata
ro.

Kaina 25c už vieną pakelį. Gali
ma gauti visose aptiekosc arba tie
siai per krasą iš

Burda Drug Co.
1363 N. Ashland Avė., Chicago, IU.

Kaip Išsigelbėt Nuo 
Mokėjimo Randos
Raudos pakeltos ir viskas parendavota. Nusipir

kite namą pirma negu kaina ant namų taipgi bus pa- 
kelta. įį

DABARTINIS DIDELIS REIKALAVIMAS NA- 
MŲ PAKELS JŲ KAINAS, nes MATERIJOLAS, 
DARBININKAI IR RANDOS BRANGSTA.

numeris laikraščio 
Palabra” (Musų žo

dis). Ištisos skiltįs yra cenzo
riaus paliktos tuščiomis. ‘‘Jei 

mes pasakytume tų, kų mes 
manome, lai visas laikraštis tu
rėtų būti tuščias”, sako vienas 
bendradarbis.

Barcelonojc buvo biaurus pa
dėjimas; ten sustraikavo Elek
trinės kompanijos darbininkai 
ir sustabdė visų transportacijų. 
Valdžia manė galėsianti perga
lėti krizį panaudodama darbui 
kareivius. Bet karinės pajie- 
gos negalėjo atlikti darbo ir ne
galėjo apsieiti be didelių nelai
mių žmonėms.

Tųsyk valdžia griebėsi prie
vartos, 
laisves.
nos Darbo Konfederacijos sindi 
kalistus ir anarchistus ji kimšo 
į kalėjimus taip be ’pasigailėji
mo, kad straikas išsiplėtė po 
kitus amatus.*

Dokų darbininkai atsisakė

Ji atėmė konstitucines 
Karinguosius Visuojji-

Jie reikalauja $6 į diena mi- 
nimalės mokesties. Dažniau
siai buvo mokama po $33 į sa
vaitę.

Firmos samdosi neunijįstiis 
į vietų sus t Puikavusių; kaikii- 
rios moka naujiems darbinin
kams i>o $ 5.50 į dienų ir 50 cen
tų bonusų, padarydamos plota 
pasiekiantį streikininkų reika
lavimus.

Nusamdyta speci.de policija 
ir detektyvai ir streiklaužiai 
automobiliais alvežajua į dArbų 
ir nuvežama namon. Vienoje 
dirbtuvėje straiklftužiai valgo ir 
guli kompanijos dfisc dirbtu
ves troboj.

Dirbtuvės darbininkai nu- 
ąileidžia.

Madison, Wis.
apimantis suvirškini 1500 dirb
tuvių darbininkų įvairiose di
delėse pramoninėse dirbtuvėse, 
oficialiai pasibaigė bal. 15 d., 
streikuojantiems darbininkams 
priėmus nusileidimo sutartį su
statytų Karės Darbo Komisijos 
administratoriaus 'JVinterso.

Nusileidimas leidžia tiek, 
kad darbininkai butų priimti 
atgal tuojaus, kaip tik dirbtu
vės išdirbinių pareikalavimas 
bus užtikrintas. Darbininkus 
turi atstovauti dirbtuvės Komi
tetas, išrinktas nepriklausomai 
nuo įtekmės iš komi>auijos, ar 
unijos pusės.

Komitetas turi susidėti iš tri
jų kaip reikiant išrinktų atsto
vų ir turi turėti teisę daryti su- 
sirinkimus ir su dirbtuvių vir
šininkais apkalbėti dirbtuves 
sąlygas.

stiklų, šūkaus:
—Der Mai ist gekominen!
Bet kartu su nauju gegužiu,) 

giltinė atsineš senųjį dalgį..;] 
Ir pradės savo .darbų?

Ąr ištikrųj,ų., taip? Ir — kiek
vienų įlietų? Taip nuolatos?...

Kur viltįs, kur |vauiiosios pa
vasario dainos, kur karštus jaut
rios širdįs, kurios ,dar nesenai 
gyveno, jautė mylėjo?

Verte Antana8.

Laiškas iš Sibiro.

i>"i j" 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIKAS”

Mokytojas J. Kalasauskas, 
Barnaule, Altajaus gub., kSihire, 
rašo Bladui Miškiniui į Racine, 
Wisc., gruodžio 4, 1918:

“Mielas Bladai! Kaip matai, 
gyvename Sibire, Barnaulo mie
ste. Esam gyvi ir sveiki* ko ir 
tau iš širdies trokštame. Atke
liavome Barnaulan dėlto, kad 
pragyvenimas čionai per pusę! 
pigiau negu buvo pirmutinėj, 
vietoj. Mokytojas Ksaveras 
su savo šeimyna gyveno ne-

— EL tai ponų patrova — at- 
sMusęs prabildavo ^brolis lie
tuvis“. Musų karvutė tik šiau
dais temiuita. Ko gera, kąd tik 
kojų nepakrasto... Tada ir Rau- 
lukui butų gavėnia.

Bet... žiu! Netik patįs “bro
liai lietuviai”, o ir visas platu- 
sai pasaulis dabar pradėjo kal
bėti apie lietuviškų smetųnų. 
Kalba ir džiaugiasi, žinoma, 
daugiausia patįs lietuviai.

Vyrai, lukterėkite! Apsižiū
rėkite, kad tai nebūtų tik — tuš
čias džiaugsimas. Smetona, ži
noma, geras dalykas). Labai 
svarbu jos turėti. Bot... kodėl 
nieks nupriąiiuięna apie kajrvę? 
Gali būt, kad karvė ims ir pas
kelbs “geueiralį streiką“... Tuo
met netik pllatusai pasaulis, o 
ir patįs Amjerikos lietuvių °di- 
pla/niatra^, |m|rie, ipagialba tęs 
išgarsintos Smetonos, dabar no
ri gaut milionų dolerių, taip ir 
liepa ragaus tos “poniškos pat- 
rovos“.

Taip gali būti! Apsižiūrė
kime. — Gvaizdkas.

rrr.»"'i'..’tt

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 

taip Ir civiliškuose teismuose, Daro 
visokius dokumentus irpopierasi

Namų Ofisas:
1322 t. Hahted lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Deirborn tt. 

1111*13 U«lty BW<.
Td. Central 4411

W. N. Jarnagin 
Prezidentas

John W. Gorby
Vice-Prcsident

H. E. Poronto
Vjcc-Prezident

FABIJONAS
Užrubcžinio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas.

J. R. Rolley^

Frank L. Webb
Kasinįukas

F. C. Hoebel
Pag. Kasininko

A. Petrąįis 
Reni Estate ir 
•Ins. Sky. Ved.

Dėlto nepirkite namą pakol dar pabudavoti namai 
nėra visi parduoti?

Gerai išrokuojantis žmogus turėtų dabar pasisto- 
roti sau namą ir ant visados išsigelbėti nuo mokėjimo 
randos. . 1 .

Ateikite pas mus, o mes pasistengsim jus užga
nėdinti.

Central Manufacturing District Bank
(A State Bank)

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

BANKO VALANDOS: 9 ryta iki 3 no pietų. Subatomis 9 rvta iki 1 j>o 
pietų. VAKARAIS: SEREDOMIS IR SUBATOMIS nuo 6 iki 8 vai.

....................... i .... . ...r’T'i

... ................. ...............   f i i|i| ii y >M"" I 31 I

Dr. A. Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1739 So. Halated.St. Phone Ganai 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare >

Rezidencijos telefonas Weat 6126

■gągąsl,..l.llliii . l ■,

dutiuo.se
speci.de
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H!

ChlCMKO, III.

PRIRUGIMAS PILVE.

Lazcarin padaro pilvą siera m e sto
vyje j penkias minules.

Lietuvio Rateliuose.
Jei jūsų pilvas nuolatos jus var

gina; jei jus jaučiatės vidurių išpūti
mą ir pilvo skaudėjimą; jei jus at
siraugiate guzu ir rūgščia burnoje, 
jums reikalinga Laxcarin Tablets.

Laxcarin vidurių plytelės suprn- 
tama, duos greitą pagelbą, bet jus 
padarys dar daugiau: jos išvarys 
nuodingus gazus, kurie pagimdo ru- I 
girną maisto ir pilnai išvalys atnau
jins ir sustiprins skilvį, taip kad jis 
galės gerai virškinti maistą be dirb
tinės pagalbos.

Jei jus kankina vidurių užkietėji
mas, žarnų neveikimas, nevirškini
mas, galvos skaudėjimas, netekimas 
apetito, priaugimas pilvo, gazų išpū
timas, Laxcarin yra geriausiu jums 
dalyku. Chroniškose, užsisenėju- 
sioso ligose geriausiai užsisakyti už 

• tiktinai dėl pilno gydymo, tai yra 
šešias dėžutes už penkis dolerius. 
Arba jus galite užsisakyti tik vieną 
dėžutę už vieną doleri, jei jūsų li
ga nėra užsisenėjusi.

Laxcarin iš priežasties jo gerumo 
yra (langelio pamėgdžiojimais. Nfr 
leiskite sau kain-nors jus suklaidin
ti. Visokie pamėgdžiojimai gali 
jums užkenkti. Rašykite tiesiai į 
Laxcarin Products Co., Dept. L-2, 
Pittsburgh, Pa., kadangi Laxcarin 
nėra pardavinėjamas aptickose.

(Apgarsinimas)

BRIDGEPORT
Tautininkų mitingas.

Praeitą utarninką, gegužės 27, 
Woodinano svetainėj buvo kitas 
tautininkų susirinkimas. Jisai 
buvo sušauktas tikštu apsvar
styti “svarbiausius klausinius 

įkas dėl seimo.” Susirinkimui 
pirmininkavo Wesl Sidėis biz
nierius, p. Bagdžiunas. Per
skaičius protokolus ir išdavus 
“raportus” parodė, kad nieko 
tokio svarbai 
pats, kas jau po keletą kartų 
svarstyta. Pagalios, patįs tau
tininkų \<ci>kėjaįi-l«imisijos na
riui nebesusiburia: pienas )ko- 
misijos narys nežinąs ką veikia 
antrasai ir tt. Matoma, ir tarpe 
jų yra geresnių ir “prastesnių.” 
Vienas pareikalauja, kad butų 
išduoti kokie nors raportai. Sa 
ko, mes laikome bent po du su
sirinkimu kas savaitė, bet čia 
nieko nauja, ktar^ji negirdime 
pasiaiškinimų iŠ komisijos... 
Bagdžiunas bando visa užglos- 
lyt. Esą, viskas eina olrait, o 
daug čia tarti mes negilim, nes 
tai kenktų musų darbui... Tū
las vėl, rodydamas pirštu į pp. 
Bagdžiuną, Draugelį ir Graičiu- 
ną, sako: “tie vyrai žino gerai 
ką darą”... Tada Bagdžiunas UŽ

smerkiančią žydų skerdynes ir 
kas dėl atidarymo rubežių.

Beje, dar kartą kalbėta apie* 
lai, kad tą seimą rengti susidė -1 
jus su žydais, ukrainais ir kitais. I 
Bet ir šį kartą nieko nenutarta. 
Pasitenkinta Bagdžiuno užrei- 
škinni: “Ale viskas bus gerai’’...

Iš visa ko aišku, kad seimo 
rengėjai ir patįs nebe*i>asitiki sa-1 
vo darbu. —Gvaizdikas.

BRIGHTON P ARK

nėra. Vis tas Bronis,

Vestuvės.
Praeitą nedekiienį, gegužės 

25 dieną, apsivedė d. 
Murauskas su p-lc Alena Liut- i
kaitė. Abudu gabus ir energin
gi verkėjai Keistučio kliubc —( 
chore ir dramos skyriuj. Ypač 
daug yra pasidarbavus p-lė Ale
na: kaip tik atvyko iš De Kalb, 
III., tuoj pradėjo veikti dramos 
skyriuj ir chore. Tam darbui 
ji pašvesdavo po keturis vakarus 
kas savaite. Kiekviename vei
kale ji užimdavo svarbiausių ro-

Vestuvės buvo pavyzdingos ir 
smagios. Dalyvavo skaitlingas 
būrys draugų ir draugių, dau
giausia (IraniięČiai ir choristai. 
Pasišnekučiavę, pasilinksminę 
iki vėlos nakties vestuvninkai 
palinkėjo jaunavedžiams) lilgo- 
laimingo gyvenimo ir išsiskirstė 
kas sau. — Pilypas.

Lietuviai pardavėjai■KIFIN ROSI Čia: Wm. Buishas, No. 
6; Charles Put ris, No.■ .nikiuiJ i. JLHlvlJt 102; Julia Stankus,

liIALSTED&2MhSTS. Į No. 15; Rosc White, 
No. 82; ir daug kitų.1--------- ■ - —

VYRAI! KUR KITUR JUS GALITE RASTI

$30 Siutas už $21.75
Šelku Pamušti Liemeniniai

Mes užsakėme šiuos siutus senas laikas at
gal, štai kodėl mes galime juos parduoti 
taip pigia kaina. Pamąstykite apie tai! 
Liemeniniai modeliai, šilkų pamušti. Tū
li siutai šiame išpardavime turi dvi pori 
kelnių. Antabiejų arba ant vienos pu 
sės susisegami liemeniniai. Visi vilnonės 
mėlynos serge ant vinos arba ant dviejų 
pusių susegami liemeniniai.

$21.75

7x0

Nusistovėjusi puikus vilnoni konservaty 
vi modeliai Mėlynos sorge Konservatyvi 
modeliai.

Jaunų vyrų pusiau konservatyvi modelini. 
Daug kitų nusitovėj,usių ir aitra štai 
liškų modelių tiktai po

Klein Bros, yra stailių buveinės Society Brand ir 
Kuppenheimer drapanų po $30 iki $60

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

šk;j laikraštį; tik $1.00 metams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
larmos. Blokinė 5 svarų $1.85. Pri- siųskite niurkę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas“
Box 96, Hart, Michigan.

—Mat, tokių, svarbių dalykų 
pasakoti visiems negalima... Iš
eis nesusipratimų. Komisijoj 
yra gabiausi vyrai ir jie žinos 
kas padaryti.” Toliau ir vėl pra
dėjo pasakoti apie “liuosybės” 
varpą, net, seinpelį rodė — koks 
bus/iąs tasai “istoringasai var
pas.”

Vienas delegatų duoda įneši
mą, kad seime butų išnešta pro
testo rezoliucija prieš lietuvių

TOWN OF LAKE
Prakalbos.

Draugystė Lietuvos Vėliava 
Amerikoje Nol, surengė prakal
bas gegužės 27 dieną. Kalbėjo 
J. šarkiunas ir P. Kukutis. Beje, 
buvo deklamacija, kurią atliko 
p-lė Čeplinskaitė. Tik apgailėti
na, kad prakalbų pasiklausytų 
susirinko visai mažas skaičius

VYRU VĖSIOS ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS
Naujausios stailes jūreivio skry

bėlių po $2, $3 jr $4.
Baugkok ir Panama skrybėlės po$£ 

$3.50 iki $15.00.

VYRŲ STAILIŠKI OXFORDAI.
Vyrų ()xfordai, iš nuihogany rus

vos lėliuko skuros, gun metai arba 
Mci kid, angliško kojos formos kur
palio, gerai dėvimos arba McKay 
skuros padai, visų mierų, $5.00 ver-

ISs pora $3.85
Geresnės ryšies ()xfordai už 

augstesnę kainų

| Pradedant Pancdčliu Sezonas 
Didelio šilkų Išpardavimo su 
šilkais taip pigiai, kaip $1.33 
y ardas.

S .ii .'.i.

>7 ,1

po atmestas. Vėliau tartasi apie 
išnešimą protesto rezoliucijos

tis, nežinia. Kasi tai tas pats 
paprastasai Oleikos apmiri
mas .. P. Karnecka*.

• ■ M. .V fuaiZ— .

I Pradedant Panedčliu l>idžian- 
sias Rakandų Išpardavimas 
visame mieste. Papuoš namą 
lengvais išmokėjimais.

VASARA čia ir be abejo jus greitai važiuosite 
toli į laukus dėl linksmaus pasivažinėjimo. 
Nesusigadykite malonaus pasivažinėjimo su 

tire’u keblumu. Leiskite musų expertams perekza- 
minuoti jūsų tires ir suteikti jums patarimą. Mes 
užlaikome pilną sandėlį visokio darbo tire’u ir dudy.
“Vienintelė Lietuvių Tire Korporacija Chicagoje” 

Atdara naktimis ir nedėliomis-

WEST SIDE
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give that comfort 
able feeling — 
feeling that you 
control your car. 
The tractive area 
on the GORDON GRE Y 
TIRE holds approxi- 
mately 42 angles.
A trial proves that these 
triang’les hold.
The Gordon Tire is guaranteed 5000 miles 

(J?^?J6000). Exces8 mileatfes reported show tire 
costs of “a-mill**and-a«half-a*-mileM.
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SOUTHWEST TIRE COMPANY, Ine. 
2040 W. 35th St., 3475-77 Archer Avė. 

Tel. McKinley 149.
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Vulkanizavymas — Papildymas — Baterijos.
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Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

parūpinti pirklyba iš musų 
naujos, modemiškos ir sani
tariškos pieninės. Su musų 
tirštu, riebiu

Rūgščias Smetonos 
Produktai

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

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lefonuokite.

Lawndale 255.

GUD FUD DAIRY PRODUCT 
CO.

2721 W. 12th St.

Sergėkite savo akis

Neutsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, 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. T 
ieku belaukiant, ūžt

Chicago.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai graly $200.00 vertis 
Phonografy, pasilikusį sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

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

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

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

tes, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. 0. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNCIAME Už DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. llarriaon St. Chicago, UI. 
Atdara nito 9 ryto iki 9 vai. Nedė

liotais nuo 10 iki 4

___ . Darbą «t- 
belaukiant, užtikriųtai. 
jums akiniai nebus reikš
mes tai jums pasakysimi.

ĮMETAMA
AKIŲ SPKCUUSTAfl 

1861 So. Ashland Avė., Chtcagi, 
Kampai 18-tos gatvė* 

>-&os lubos, rirš Platt'o aptlihn 
Tėmykiti t mano parašą 

Valandos nuo D-to* vai. ryte Ud 
I vai. vakaro. Nedėlioja nno • 
vaL ryto iki 12 valandai dieną.

| DU. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis EgiamtaBoja Dykai

Gyvenimai yra 
i»š«š*, kad* pra 
nyksta regėjim*.

Mes vartotam 
pagerintą Opiu 
thalmometer. Y- 
patinga domi at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki D vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dien*. 
4649 S. Ashland ar. kamp. 47 a| 

Telephone Yards 4»7 
Boulevard 6417.

V

Ofiso Tcl. Yards 2544
Residen. Tel. Boulevard 5602

John W, SarpaliuSjM.D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytoją* ir 

Chirurgu
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman *42. 

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

Niekina Socialistų Partiją.

Užvakar vakarę LSS. 22 kp. 
surengė prakalbas. Kalbėjo pp. 
Stilsonas ir Kukulis. Kiek teko 
girdėti iš tūlų Dvidešimts Ant
rosios narių, kurie save tituluo
jasi “kairiaisiais,” tai prakalbos 
buvę surengtos tiksiu “ įkėli” 
tariamus socinlpatriotus. Mat, 
norėta priparodyti, jogei visi tie 
socialistai, kurie apleido minėtą 
kuopą, yra iiesocialistai ir Soeia- 
Jlistų Partija, jų noppjimsiianli. 
Bet turėjo atsitikti taip, kad 
Partija suspendavo pačią Sąjun
gą, taigi kartu ir 
Antrąją. Gi tuos, kurie 
neišmintingo ir 
“kairiųjų” elgimosi turėjo aplei
sti kuopą, kviečia į Partiją. Ši
tuo p. Stilsonas baisiai įtūžo ir, 
“užmiršęs” viską, pradėjo nie
kinti Socialistų Partiją. Girdi, 
ji ir tokia ir kitokia, ją užvaldę 
reakcionieriai, oportunistai ir lt. 
Yna jo Ib/lba buvo “išmargin
ta” piktu užsi varinė j imu ir pra
simanymais.

Tokią jau “prakalbą” pasakė 
ir antrąšai kalbėtojas, lietuvių 
aidoblistų organizatorius p. Ku
kutis. \

Po prakalbos socialistai norė
jo duoti kalbėtojams klausimų, 
bet p. Stilsonas lik numojo ran-

Dvidešimts 
delei 

nesąžiningo

apie trįsdešimts galvų.
i — Socialistas

DIDELIS APVAIKSČIOJIMAS.
Chicagos pinneivės draugijos 

ir pavieniai pirmeiviai vakar su-

tuvių Tautiškose kapinėse. Su- 
I važiavo karais ir automobiliais 
į apie pdkiolika tūkstančių žino- 
i nių. Pas kapinių vartus draugi
jas pasitiko benas su Marsehe-

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

■■
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Apsauga Padėtiems Pinigams
.—■■a..-—....Security Bank

OF CHICAGO
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St. 

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės 1
Mainomą Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

Šitai Kur Sveikatos
šaltinis, tai Sahdc Stomick Hit

leris. jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mano kankino 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvą, pilvą, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sakant visas suvargęs būdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Salute Rit 
terį pradėjau naudoti į trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir/laimingi, tai naudokit Salote 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 už 

bonką, jo gali gauti aptickose 
goresniuose saliunuose, o jeigu 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš 
lute Manufactur Co.

P. RALTRANAS, 
616 W 31st St., Chicago, 

Tcl. Boulevard 7351

ir 
ten 
Sa-

III

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPOBTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukuo rėmuose nuo 88.00 Ir an- 
gščinu. Sidabro rėmuose nuo 81.00 ir 
auKŠAlau. Pritaikome akiniu* uždykg. 
Atminkit: Galvos sopCjin.as, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yru vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li boti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. ištyrimas ušdyke, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudono., jei Kal
vą sopa, jei blogai matai, jei akjs silp- 
itk, netęsk ilziau, o jieikok pągtlVot 
aptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma a- 
kinĮai uždyką. Atmink, kad mes kui
nam gvarantuojnm akinius ir ki*kvl*- ‘ 
natn gerai pri renkam.

S. M. MESIROFF, Ekspertas Optika*.
Jei jų* sergate ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 motų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bil* kokliu nutikiu vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai esu 
draugas įmonių.

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

Ofiso valandos 

10:30 ryla iki 12 dieną;
2 po pietų iki 4 vai.;

7 iki 9 vai. vakare.
Nedaliomis Ącprimama

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

■v

Dr. M T. STRIKOLIS
Lietuvi* 

Gydytojai ir Chirurgai
1757 W. 47 SL Chicago, I1L 

Ofiso Tel. Boulevard iąą 
Rez Tel Seeley 420

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų I4gą 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 9—10 ryto; nuo 12-r2 ] 
pietų ir nuo 6—8 vakare, N 

daliomis nuo 9—2 popiet 
Telephous Yards M7

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

naujo ofiso prie 
-4722 So hland Avė

CHICAGO, ILL.

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

» VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

33Q3 S Morgan St, Chicago, III

Telephone Pullman 452.
Dr.M.D. YAMPOLSKY 
Pasitarimo valandos 10 iki 12 
2 iki 5 ir 6:30 iki 8 vakare. 
10821 So. Michigan Avė.

ROSELAND-CHICAGO, ILL.

%
i

*

TeiephoDj Ynrds 5032

31X>& S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuc 5 iki 3 vakare

»1 w i_xji _j._r »

DR. M. HERZMAN |
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas liga*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Hay ir kitokiu* elektros pris- 
taisus.

Ofisas Ir laboratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
A-8 vakarais. Telephone Canal 8110, F 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street į

VALANDOS: Ii tiktai. 5

Rez. 933 8 Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. Chieago
Telephone Drovcr 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plet 
,7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Telephone Yard* ltS4.

D r. P.G. Wie
Priėmimo valandos *m 
įš ryto ir ano 7 iki g i 
3325 So. Halated St, <

r
-3HP

Dr. Les Awotin
Gydytojas, Chirergas, Akušeris 
1M6 So. Halsted Si, Chieago, 
Kalba lietuviškai, latviškai ta 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytą; M va
kare. Tel. Ganai 4M7.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgcon 

Office: valandos 2—r4 ir 7—9 
po pietų.

3001 Wcst 22nd Street 
TcL Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockwell 1681.

Tel. Yards 3654. AKUŠKRKA

Mrs.A.MIchnl8wicz
Baigusi Akušerijos ko- 
teidj*: ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasek
mingai patarnauji 

prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim* ir mergi
noms.
3113 So Halsted Str 

(Ant. antrų
« Chicago

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėl/ Vak



(Tąsa seka nuo 5ta pusi.) , ta 15 policistų pagelbon priva- 
■----- -------------— -- ------- - I tiniams kompanijos detekty-
te ir nulydėjo jas prie pataisytos s Dirbtuvė yra “atvira ša- 
kapinėse estrados. Į ptt ♦»

A pva ik ščio j i tuo progra mus 
susidėjo iš prakalbų. Ka likėjo 
Naujienų redaktorius Dr. A. 
Montvidas, Dr. Matulaitis ir

bą pasuke Dr Montvidas; jis kal
bėjo dauginusiai apie darbinin
ku reikalus.

Dr. Matulaitis kalbėjo trum
pai, pagirdamas chicagiečius už 
jų nuvoktus darbus.

Adv. Bagočius nesijautė ge
rai po nesmagiam incidentui va
karykščios dienos ir todėl taipgi 
trumpai kalbėjo.

Po apvaikščiojimui buvo pik
nikas Leafy Grove darže, kur 
žmonės labai gražiai ir tinka
mai laiką praleido. — Rep.

Kas pametė?
Vakar per apvaikščiojimų Lic 

tuvių Tautiškose Kapinėse utr 
rasta merginos ar moters šerno- 
lė su pinigais. Kam ji priklauso, 
temil kreipiasi į kapinių užveiz- 
da ir atsiima.c

SUAREŠTAVO NAŠLĘ KAIPO 
NUNUODYTOJĄ.

PLĖŠIKAI IŠPLĖŠĖ $1,000.

Penki kaukėti vyrai vakar 2 
vai. nakties įsilaužė Jos. Stock 
ton Transfer Co. ofisan pn. 512 
De Koven gt., suėmė tris sar
gus, surišo, juos, užkišo jiems 
burnas ir atplėšė saugiųjų šėpų, 
kurioje radę $1,000,

DETEKTYVAI SUAREŠTAVO
25 ITALUS “ANARCHISTUS.’

i Vakar du detektyvai Egdn ir 
McDonaugh Nurengė užpuolimų 
ant italų darbininkų švietimo 
ratelio susirinkimo vietos pu. 
11521 Front gt. ir suėmė 25 vy
rus; taipgi paėmė vienų revolve
rį ir apštį revoliucinės literatū
ros. Jiedu padarė šitų užpuoli
mų kažkam pranešus jiems, kad 
susirenkantiejj ten darbininkai 
žada atkeršyti jiems. Ištikrųjų 
gi, kaip McDųnougli pats tvirti
na, to ratelio veikimo tikslu bu
vo suradimas būdų italų, depar- 
tavųnui sustabdyti! Iš suimtų
jų trįs vakar atvirai prisipažinę, 
kad jie esu kraštutiniais.

<1< rolėms valdžioms, kurios, nia-gyvas jo namuose pn. 438 Lin
coln Pi., Highland parke, geg.< n<>ma, <le|X)rlnosią juos.
15 d. Vakar nabašninko pati, 
Grace /štnmg, motina keturių 
vaikų tapo suareštuota ir laiko
ma be kaucijos Waukegano ka
lėjime, kaltinama nunuodijiinu 
savo vyro, kadangi Chicagos ko- 
ronieriaus daktaras \V. McNally 
sako, jog velionio viduriuose at
rasta apsčiai štrichu i uos.

Žmona sakosi esanti nekalta 
ir kaltinimas esąs neteisingas.

VIETOS RUSAI PROTESTUO
JA PRIEŠ KOLČAKO 

PRIPAŽINIMĄ.

LSS. 4 kpJlMHraua Choro repe li
nijos įvyks Mildos svetainėje birže
lio 3 d. Visi dainininkai ir daini
ninkės bukite svetainėj 7:30 vai va
kare; bus mokinama apie gaidas.

LSS. 4 k p., JUSL. 1 k p. ir JLAT. 
kliubo lavinimus susirinkimas įvyks 
nedėioj, birželio 1 d, Pradžia 16 v. 
ryto, Aušros svet. 3001 So. Halsted 
St., Bus diskusijos temoj: “Ar so
cialistai turi apleist SLA.?”

Pirm. S. Zavė

Kenosha, Wis. — SLA. 212 kuopos. 
susirinkimas įvyks 1 d. birželio' 
Shlitz svetainėje. Draugai ir drau
gės, visi malonėkit atsilankyti, nes 
bus svarbus balsavimai ir bus ren
kami delegatai i apskričio konfe
rencija. — Valdyba

Kenosha, Wis. — TMD. 119 kuo
pa laikys savo susirinkimų i d. bir
želio, 2 vai. po pietų, Schlilz Ha I. 
Visi nariai ateikit laiku, ypatingai 
tie, kur nesate užsimokėję.

Kazys Braževičius.

Rockford, III. — SLA. 77 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
liojo, 1 d. birželio, 2 vai. po pietų 
1012 S. Main St. Nariai būtinai pri
valo atsilankyti, nes randas svar 
bus balsavimai. Reto pasistengkite 
ir nepaprastus mokesčiu? užsiinokė- 
ti. — Org. S. J. Petrauskas.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ

Subata, Gėgužės 31 d., 1919

NAMAI-ŽEMĖ E X T R A
Pajieškau krikštą molinos Emilia 

Petrikienė, paeina iš Kauno gub* 
Raseinių pav., Pabulnienės . sodos, 
po tėvais vadinosi Emilia /Toleišai- 
tė. Kas žinote ar jinai pati, mel
džiu atsišauki, imsiu lal>ai dėkinga. 
Laišką rašyt 
Stomos.

AGNIEŠKA 
2016 Canalport

PAMATYK GREITAI.
EXTRA

REIKALINGAS SAVININKAMS

ant vardo Leonas

VALAUSKAITF.
Avė., Chicago, III.

REIKIA TĖVŲ

GREITU laiku parsiduoda pool 
lininis l-rių stalų, kartu barbernė 2 
krėslų, kartu ir nesvaiginančių' gėri
mų biznis ir $600 pianui. Turite su. 
prasti, jog saliunų biznis baigiasi; 
šis biznis yra nešantis gerą pelną. 
Nupirksite visai pigiai. Kreipkitės 
šiuo

Sekantieji namai parsiduoda la- Lietuvis kontraktorius. Dengiu vl- 
Kuriuos galima pirkti, s°kius popierinius stogus ir taisau 

( į* įsenus. Dedu rain paipas, dirbu ble-

ATIDUODU vaiką, 3 metų ir 2 
i mėn. senumo, iš priežasties mano 
moteries mirties, nes neturiu kam 
augyti. Kas norėtų paimti kaip už 
tikrą sūnų, meldžiu atsišaukti.

F. MUSKAITIS, 
569 — 155th St. and VVincense Road, 

Harvey, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS kriaųčius prie se

no ir naujo vyriško darbo. Darbas 
pastovus geru mokestis. Atsišauki
te greitai.

ST. ALEKNO,
911 W. 33rd St., Tel. Drover 6836

1 REIKALINGI 2/paft’rę shearma- 
nai dirbti ant geležgalių yardo. At
sišaukite

COIIN and STEEL C„ 
2034 South Port Avė., Chicago

Susiv. Liet. Soc. Dainininkų Pir
mojo Apskričio vyrų ir mišraus cho. 
rų gneralė repeticija bus subatoj, 
gegužės 31, Mildos svetainėj. — Vy
rų choro repeticija prasidės lygiai 
kaip 5:30 v. vakare, mišraus choro 
— kaip 7:30 v. v Gerb. dainininkai, 
tai paskutinė repeticija, nedėlioj 
turėsime dainuot savo parengtame 
piknike, Leafy grove. Todėl kiek
vieno dainininko ir dainininkės per
eiga yra atsilankyti repeticijon.

— Org. j. Urbonai.

REIKALINGAS kriaučius, ant ki
šenių, tapesewers ir shaper ant kau
tų, nuolatinis darbas gvarantuotas, 
gera mokestis. Klauskite Mr. (’obn., 
305 W. Madison Street tarp 12 iki 1 
ir 5 iki 6 vai.

REIKALINGAS geras Bučeris, 
turi gerai kalbėti Lietuviškai, Sla
viškai ir Angliškai. Geram žmo
gui geras darbas ir gera užmokes
tis. Atsišaukite |>o No. 1727 So.

2111

adresu:
L. 1. BA.IORINAS

W. Coulter SI., arba 25 gatvė.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU pigiai King automo

bilių 1918. Mažai važinėtas, atro
do kaip naujas.

3316 So. Halsted St

RAKANDAI

Chicago

TIKTAI SI MENESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PR1- 
SIUNCIAME Už DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

mėnesinis susirinkimas įvyks suba- . 
toje, gegužės 31 d., 7:30 v. vak, M, 
Meldažio svetainėje, 2242 W, 23rd 
PI. Narių prašome susirinkti pds-

REIKALINGA pardavėjo, kalban
čio svetimomis kalbomis. Gali pa- 

kirhi laiku, nes yra daug svarbių I (ku yh gerus pinigus. Darbas vaka- 
dalykų apsvarstymui 
jr naujų narių

,mui. Atsiveskite'™* įr4 Prityrimo nerei_
_  Rašt. M. čiurlis. I *tUh Atsišaukite | A. J. Grocker, nuo

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

praleiskite šin bargeno. Puikus 
Player Pianas, staile 1919, vėliausius 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt.. parduosiu už bily 
koki teisirijUJ pusi n I i.i i mij. visikus 
ktiip nauja. Taipgi -$200 <lnt>cltavais 
springsais Phonograpli. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzic Avė., 
Chicago, 111.

bai pigiai. 1 
su mažu jmokėjimu, o likusius 
randų išmokėsite.

PARSIDUODA geras namelis dėl 
vieno pagyvenimo, su visais gerais 
įtaisymais, šviesus iš abiejų pusių. 
Parsiduos už .................... $1400.00

PARSIDUODA 2jų pagyvenimų 
namas ant mūrinių stulpų. Bandos 
neša 14 procentą. Parsiduoda už 
$1900, su $200 imokčjimu, o likusius 
randos išmokės.

PARSIDUODA 3jų pagyvenimų 
medinis namas. Randos neša 16 
procentą. Parsiduoda už $2400.00

PARSIDUODA 4 pagyvenimu vi
sas mūrinis namas po 4 kambarius. 
Randos neša $40.00 į mėnesį. Par
siduos už ........................... $3800.90

PARSIDUODA 6 pagyvenimų vi
sas mūrinis namas už.... $7000 00

PARSIDUODA 3jų pagyvenimų 
visai naujas mūrinis namas su nau
jausiais įtaisymais. Neša gerą rcn- 
dą Parsiduos už ............ $6500.00

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas. 2jų metų senumo il
su visais naujos mados įtaisymais, 
'nesiduos daug pigiau negu kaina

vo pabudavoti.
Visi virš minėti namai randasi lie

tuvių apgyventose vietose ant Brid- 
geporto ir Biighlon Parko. Visi 
bus parduodami su visai mažu įmo- 
kėjimu.

Ateikite į musų ofisą, o mes Tam
stoms pririnksime namą pagal Tam
stos norą, nes musu yra didžiausia 
Reai Estate firiga Lietuvių Ameri
koje.

Kas norite parduot eni kokią 
nuosav>bę, mes parduosime grei
tai, visiems tiems kurie tik paduos 
gerus bargenus, nes mes parduoda
me desėtkus namų kas savaitė ir 
musų visi koslumeriai yra užganė
dinti.

Liberty Land & Investment Co. 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbifcvisokius sto
gus ir visokius blukintus darbus.

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

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheet Metai Worka
2106 W, 24th St Tel Canal 4802

NAMAI-žEMĖ
FARMA FARMA.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mą ir būti ncprigiihningu pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje ‘lVilnosz” 
Vilas paviete, \Visconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmą jus pirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės, ir paskyrėme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskyrėme Kazimierą Gadliauską 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimą. Mes pagelbstame 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musų farmą. Mes pagelbsta
me pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
galvijus, ir ukeės mašinerijas ant 

lengvų išmokėjimų.
Jus galite pirkti farmą kokio dy

džio jus norite, 40, 80, 120, 160 akrų, 
arba daugiau už kainas nuo $15.00 
iki $25.00 už akrą. Jeigu jus žingei- 
daujate pasilikti nariu pasekmingos 

lietuvių apielinkės neprigulmingų 
farmerių, rašykite mums lietuviškai 
dėl platesniu žinių.

SANBORN COMPANY, 
I'aizlė Hivcr. sconsin.

“GALIT MANE PAKARTI, 
NEPASAKYSIU.“ 

pasakė mergina, slėpdama savo 
mylimąjį.

Leoną Ferris, 18 metų mergi
na, 11825 So. State g. vakar bu
vo atklausinėjaųia South C.bi- 
cagoje pas tei 
bain.
sės mokytos ir apie savaitę lai
ko buvo prapuolusi. Jos moti
na Auna Ferris pranešė apie jos 
prapuolimų Kensingtono polici-1 
jai. Vakar policija nuvedė jų 
pas minėtų teisėjų, kaltindama ' 
ją neprideramu pasielgimu. Tuo ! 
tarpu kažkas pranešė, kad ji ži-1 
nanti apie vagius apiplėšusius 
l>ankų Hege\viscbyj. Ji prisipa
žino, kad pereitą savaitę ji tu
rėjusi gerus laikus ir praleidusi 
girų dalį pavogtųjų pinigų. Ir 
ji taipgi prisipažino, kad tarpe 
tų plėšikų buvęs ir jos įnylėti- 
nis, bet, girdi, jus galite mane 
pakarti, aš nepasakysiu, kas jis 
nes aš jį myliu.

Merginų laikis iki birželio 4 
dienai ir kamantinės jų, tikėtla- 
miesi, kad ji posakis, ką ji ži-, 
no.

rauk H. Gro
ji yra mokinė augštemė-

Daugiau kaip du tūkstančiai 
Chicagos rusų kaimiečių šiandie 
susirinkę Walsb svetainėje ker
te Noble ir Mihvaukee Avė., ža
da iškelti protestų prieš talki
ninkų pripažiniipų Kolčako val
džios. Tarp kalbėtojų bus Al- 

. frrd Hempris, buvusis YMCA. 
v( ikčjas Rusijoje, popas Zolto-

rūsčio redaktorius Demjan L. 
Orlovski. Iniciatyvą sušauki
mui šito susirinkimo padavęs 
minėtas laikraštis, kuris paaiš
kinęs Daily News atstovui, jog 
rusai kaimiečiai Amerikoj bai
siai priešingi Kolčako valdžiai ir 
nori matyti sovietų valdžią įs
teigtą savo tėvynėj.

75 CENTŲ Už GAZĄ 
UŽTENKA.

West Pullman. — LSS. 235 kp.' 4980 Archer Avė., 
mėnesinis susirinkimas jvvks 1 d. 
birželio. Pradžia 13 vai. dienos, po 
No. 11946 So. Halsted St. Draugai

10 vai. ryto iki 6 vakaro. 
% WM. D. MURDOCK and CO., 

Chicago.

ir draugės, susirinkit visi, nes bus JJ'U staklių 
renkami darbininkai piknikui.

— Sek r. J. J. Chesnas.

Harvey, III. — I.SS. 228 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj 
1 d. birželio, 9 vai. iš ryto, papras
toj svetainėj. Draugai nepamirškit 
atsilankyti parskirtu laiku.

— Organizatorius.

REIKALINGA audėjų prie ranki- 
* “ j. Mes mokame 3316c už 

‘i ugrai n’ ir 35c už ‘brussel”. Pasto
vus darbas visą metą.

OLSON RUG CO., 
1C)08 West Monroe St., (’hicago

PARSIDUODA rakandai 4rių kam
barių visai pigiai iš priežašties, sa
vininkas išvažiuoja iš to miesto.

S. D1KCIS, 
4614 So. VVclls St., Chicago, UI.

RANDA!

Reikalinga moteris arba mergina 
dėl indų plovimo. Darbas pasto
vus mokestis gera.

Atsišaukite 1356 So. Halsted SI., 
CJiicngo, III.

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

1,000 KARŲ DARBININKŲ Į 
STREIKUOJA.

Daugiau kaip 1,000 darbinin
kų American Gar and Foundry ’

Kaip viešojo patarnavimo ko
miteto žinovas A. S. B. Litlle 
a| skaito, tai guzo kompanijai 
užtenka 75 centu, už 1000 kub. 
pėdų, kadangi kompanijai neat
sieina daugiau kaip 59c. | ši
tas lėšas įskaitoma merdžiagos 
nupirkimas ir padarymas gazo 
tekioj formojj, Ikokfoj j|is yra 
suteikiamas vartotojui; prie ši
tų lėšų priskaitoma taipgi mo
ki sčiai, augštos algos viršinin
kams ir visos kitos išlaidos, pri
dėjus prie jų ir prideramų atly
ginimą nuo įdėtojo kapitalo.

Guzo kompanija žada staty
ti savo liudytojus, parodymui, 
kad viešojo patarnavimo komi
sijos tvirtinimai yra klaidingi.

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZH. 

Lietuvis
Perkėlė savo biurą iš 845 Milwau_ 
kee Avė., kur buvo laike 24 metų, 
Dabar bus prie 700 N Ashland Avė., 
kampas Huron gatvės ant aptiekus 

POLONIA PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Hayinarket 

5282,

išėjo į streiką. Jie reikalauja 
didesnės inokesties, trumpesnių 
darbo valandų ir pripažinimo jų 
unijos, kiti gi amatai sreikuoja 
užjausdami jiems.

Apie trįs savaitės atgal buvo 
sustreikavęs tam tikras skaitlius 
mašinistų, po to jie grįžo dar
ban. Paskui jie vėl sutreikavo 
ir prie jų prisidėjo įrankiu ir i įvyks šiandie, geg

1 J { 1 J 1 •' '.svet.. 52 Avė. ir 22mušyklių (mušyklė — daiktas j;
kuriuo atmušama kas-nors) dir- 1‘radžia 7*^0 vai. vakare. Visi lletu- 

. »/1al kviečiami atsilankyti.
bėjai, tekoriai ir mechanikai, vi-• 
si reikalaudami daugiau moke- 
sties ir mažiau darbo. Užvakar 
prie jų prisidėjo apštis karų dar
bininkų.

Užvakar dirbtuvės viršininkai 
kreipėsi į policiją, prašydami 
pagelbos, kada kelių šimtų strei
kuojančių darbininku minia 
ėmė šaukti ant skebų. Nusiųs-

Pranešimai
Cicero. — Laisvamanių prakalbos 

j. 31 d.. Liberty 
....______ _ 22 PI. Kalbės adv.
. J. Bagočius ir kili kalbėtojai.

—Komitetas.

Liet. Laisvamanių Fed šiandie, ge
gužės 31. rengia paskutines prakal
bas Mildos svet. Kalbės adv. F. J. 
Baltučius ir T. Kučinskas. Pradžia 
17:30 vai. vakare. Visus kviečiame 

atsilankyti., Komitetas.
Jaunų Lietuvių Am. Taut Kliubo 

mėnesinis susirinkimas atsibus bir
želio 1 <1. kaip 1 vai. po pietų.

Mildos! svet., 3132 S. Halsted st. 
Draugai, teiksitės susirinkti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų.

— Raitininkas.

East Chicago, Ind .— SLA. 89 kp. 
laikys savo mėnesini susirinkimą 
nedėlioję, 1 d. birželio, 10 vai. ryte 
K. Grikšto svet. Nariai malonės 
būtinai subrinkti, nes kurie nariai 
neužsimokės extra abšaug'os mokes
čių šiame susirinkime. Ims suspen
duoti. — Sekretorė.

Gary, Ind. — LSS. 209 kuopa ren
gia teatrą ir balių, nedėlioj 1 d. bir- 
žlio, Turner llallėj ant 14 ir Wash- 
ington gatvių. Scenoj * stato 4-rių 
aktu dramą “Kryžius”. Svetainė 
atsidarys 2 vai. po pietų, lošimas 
prasidės 6 vai. vakare.

— Komitetas.

Susiv. Liet. Soc. Dainininkų Pir
mas Apskritys rengia šaunų pikni
ką nedėlioj, birželio 1, Leafy (Blin- 
strupo) darže, Summit, III.) Pra
džia 10 v. ryto. Visi kviečiami at
silankyti ir išgirsti Pirmojo Aps
kričio chorų dainas ir kartu pra
leisti laiką tyrame ore.

— Org. J. Urbonas.

LSS. 1 kp. mišr&us choro visi da!- 
ninkai ir daininkės bukite ant SLSD 
A. 1-ino Apskričio generalės repeti
cijos subatoj geg. 31, Mildos svet., 
3142 So. Halsted St.. Bus duodami 
dykai tikietai piknikan bbirželio 1 
d., Leafy Grove— darže.

•—Raštininkas.

PPDU. 604 kp. susirinkimas įvyks 
subatoj, geg. 31 d.. Aušros svet., 3001 
So. Halsted st., 8 vai. vakare. Visi 
bukite laiku, taipgi nauji kviečiami 
ateiti prisirašyti prie PPDU.

— K. .1. Geležėlė.

SLA. 226 kp. mėnesinis susirin
kimas Įvyky nedėlioj. biri. 1 d.. Lino. 
s) bės svęiz1822 Wabansia Avė., 1 v.

ANT RENDOS 6 kambarių flatas, 
taipgi 3 ir 4 fintai šviesus ir švarus, 
pigi renda.

J. AVl’INSTEIN,
1336 Bluc Island Avė., Chicago.

T".... .. ■■■■■■■■■';

PARSIDUODA .SO akrų gera for
ma su gera stuba ir nauja barne, da
lis žemės yra pradirbta, o kita leng 
va pradirbti visa žemė gera ir ran
dasi prie gražios leikos (ežero). 
Arti prie miestelio, ant gero kelio 
ir tų visų parankumų. Parsiduos už 
$2500.00 ant lengvų išmokėjimų

PARSIDUODA 160 akrų geros že
mes apie 50 akrų dirbamos su ge
roms trioboms, ant gero kelio, pu
sė mylios nuo mokyklos, 3 mylios 
nuo gražaus didelio miesto Verta 
ta, farma $8000.00. Kas pirks dabar 
greitai, paims už -4500.00 ant leng
vų išmokėjimų.

Turime daugybe . visokių farmų 
dideliame pasirinkime. Atvažiuo
kite o mes turėsime tokią farmą, 
kokios tik Tamsios jieškote. Rašyk 
j bent vieną ofisą, o mes Tamstai 
prisiusime knygelę su paveikslais, 
inapą ir platesniais aprašymais apie 
Lietuvių kolionija.

Liberty Land & Investment Co. 
3301 So. Halsted St. Chicago, III.

PARDAVIMUI namas ir lotas. Pi
giai. Atsišaukite i 3348 So. Hoyne 
Avė., Chicągo.

PARDAVIMUI — $200 Cash nu
pirksite lotą 30x125. Vanduo ir ry- 
nos įtaisytos prie 64 Court Pusė 
bloko į pietus nuo Grand Avė

H. BETLES, 
2436 So. 6oth Court, Cicero, III.

PARDAVIMUI 1656 W. 18th PI. De 
šimts 4 kambarių flatų, visi įtaisy
mai. $1000 Cash, likusius $75 į mė
nesi. Kaina $6800.

McDONNELL
2630 W. 38th St„ , Chicago.

PARDAVIMUI arti Ciane 4-4-4, 
muro apatnamiu, lotas 27X125, elek
tra, maudynės, pagal sutartį, $5700.

‘ McDONNEj.L
2630 W. 38th St., Chicago.

Reikalingas jaunas vyras, mylin
tis gyvulius, dasi'dėti $1000 prie ūkės ' 
gyvulių ir pieho' pardavinėjimo. Aš 
galiu gvarantuofi $111.00 gryno pel- Į 
no j dieną nuo-pradžios ir daugiau IKmrAn i c
ateityje. Ant mano ūkės galima at- * *v*. fannt<»
važiuoti už 5c. streetkariais iš Chi-> ,sa išdirbta ir apsėta, 
cagos. Kas neturite $1000. nei uk- 
vatos prie gyvulių, meldžiu manęs 
neklapatvti.

JOHN AMBROSE, 
Dolton, III.

PASKOLOS-MORGEčIAI
1"_U......

NAMAI-ŽEMĖ
80 akrų. 

Dauguma 
namų nauji Mylia ir pusė nuo mie
sto ir geros mokyklos. Kaina $6000 
su javais, hejavų $5000. Antrašas: 

TOM KULEVIC,
1916 Union Avė., Chicago, III. 

2-ras fialas iš užpakalio

PARSIDUODA medinis namas pi. 
giai ant 2 pagyvenimų arba mainauREIKALINGA šeimynų su 3 arba

4 darbininkais ir nevedusių dirbt ant , anį fanuos, bet tik per savininką, ne
cukrinių burokų farmų Michigane, 
geros mokestįs, darbas laike žiemos 
dirbtuvėje, dykai kelias, dykai per
ki austymas jūsų, rakandų, dykai na
mas ir daržas. Mokame $24 už ak- 
ra. Atsišaukite pėtnyčioje, suimto
je ir nedėlioję, nuo 8 ryto- iki 7 vai. 
vakare. Išsiuntimas sekantį utar_ 
ninką, J*une 2-rd, Mr. FRANK 
L.IA, 809 West North Avė., 
Halsted St., (’hicago.

COLUMBIA SUGAR CO., 
Bay City, Michigan.

per agentą.
PAUL SADAUSKI

3913 So. Francisco Avė., Chicago, III.

FARMOS PARSIDUODA

arti

PARSIDUODA namas ant 2 pagy
venimų lotas 175 X 170 ant kampo 
1 fialas po 6 kambarius, o kitas po 
7 kambarius mūrinis basementas, 
vertės $5,500, parduosiu už $4,500. 
Atsišaukite.
1938 So. Racine Avė
/

Chicago.

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

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

PARSIDUODA Pikčernė vėliausios 
mados intasymai, geroj kolonijoj, 
netoli nuo ChicaRos. Toj kolonijoj 
gyventojų yra 25,009. Apie 6 mylios 
nėra tokio biznio. Geras oras. Atsi
šaukite.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 pa
gyvenimų po 6 kambarius su augštu 
baseinentu mūrinis naujas namas. 
Tarpe 31 ir 30 Etnejrald Avė. šilą na
mą mainysiu ant loto prie Crano 
dirbtuvės. Namo kaina $5500.00.

GEO WASLOVAS.
2844 W. 36 St., Phone McKinley 4404

po pie^gT Visi nariai, malonėkite at- 1739 So. Htlsted St
šliaukyti paskirtu laiku, nes yra 

daug svarbiu reikalu. Taipgi v ra pri-

K. JAMONTAS,
Chicago.

PARDAVIMUI Pirmos Klesos bu-
siųstos blankus balsuoti kaslink na- įern6 įr grosernė, su pusantro augš- 
skynmo pinigų iš Našlių ir Našlaičių , lo mūriniu namu, didelis
fondo “Lietuvos laisvės” reikalams., i 
Nariai nepamirškite, nes labai svar
bus reikalas. — Sekretorius.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

i skiepas 
vandeniu šildomas. Apgyventa len
kų ir lietuvių. Prekė $1500 su vi
su tavoru ir įtaisymais.

Atsišaukite tiktai laišku adresuo
dami 1739 So. Halsted St., i 
darni No. 16.

NAMAS ant 2 lotų su cemento! ba- 
scinentu .dailioj vietoj gatvės ir vis
kas išmokėta, ant lengvi; išmokėji
mų $200.00 Cash, o likusius po $10 
i mėnesi, kaip renda Pas mus valiniu 
pirkti namus su $1000 ir augščiau su 
mažu inmokėjimu po visą Chicagos 
miestą, Pirkite arba mainykite. Rei
kalaudamas atsišaukite pas.

GFO VVASLOVAS.
2841 W. 36 St., Phone McKinley 4404

AplinliĮe miesto Scbttville, Michi- 
gan ku. yra Didžiausia Lietuvių 
Farmerių Kalonija Amerikoję, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras Farmas kad Apgyvendimus jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
parudavimo 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 padarinęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
tai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo- 
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
ūkių kur laukai ligos su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga
li ievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerj. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesnios žinios prisiųskite už 
štampu gausite ūki 
žemlapj Kalonijos A_____

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building.

Scottville, Mich.

ANTRAS MORl’GAGE.
Aš turiu privatišką Fondą dėl in_ 

vestinimo į antrus mortgagius,.duo
du ant gerų išlygų.

H. O. MULKS,
Poom 1117 Herris Tnist Bldg.

111 W. Monroe St., Tel. Centrai 8830

MOKYKLOS

HA5TER 5Y5TEH

6c. 
ių Katalogu ir 
Adresas.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mažiuos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaim aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialil- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jusij mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. Kaanicka. Perdėtinia
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

PAJIEŠKAU brolio Juozapo Gri. 
čiaus paeina iš Kauno Gub. Telšių 
pav., Alsėdžių parap., Grumblių so
dos; drg. Jonosailis Oleses, Kauno 
gub., I.eplaukės narap., Wilkelių kai
mo; ir Onos VValauskates, Kauno 
gub., Alsėdžių parai)., Kolskiunu so
dos. 3 metai attfal visi gyveno Chica1- 
tfoj, dabar nežinau kur.. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu

J. GRICIUS, 
Jen. IIosp. No. 6 Ward G.,

Eord Mc. Pherson la.

PARSIDUODA bučcrnė ir groser- 
nė, priežastis turi du bizniu, vienų 
parduosiu.
3553 So. Wallace St

FABMA ir NAMA narduosiu picini 
iš priežasties ligos. 40 akeriu, trjs bu- 

idinkat; žemė gera, upė bėua, arti 
.'miestas ir lietuviška bažnyčia. Ati- 

pažvniė duosiu už $150$ namą ant trijų pa- 
* * "-gyvenimų su maudynėmis. Atiduo.

| siu už $2.600 ant lengvų išmo- 
kėjimų arba mainysiu. Aš visada na
mie.

FRANK DOBR()WOLSKI 
1827 W. 23 St. Chicago, Ilk

PARSIDUODA 80 akrų ūkė, Wood 
baro, Wis. 30 akrų apsėta javais. 5 
karvės, 5 kiaulės, geri arkliai su pa. , 
kinklais, 35 vištos. Naujos stubos ir 
barnės, labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo, du draugai turime tą 
ūkę ir vienas norime važiuoti j Lie
tuvą, tai antras vienas negali apsi
dirbti. Atsišaukite laišku, tai gausi
te visas informacijas, nupirkę turė
site laimingą gyvenimą.
JOE ZURBA ir L. CORAITIS R. R. 

Box 88 Rhinelander, \Vis.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at.. 2407 W. Ma- 
dison, 1R50 N- Welte at.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Chicago

BIZNIERIŲ DOMAI!
PARDUODU pirmos klesos bučer- 

ne ir grosernę su vieno autfšto na
mu naujoje lietuvių apgyventoje vie
loje. Parduosiu už nebrangią kainą.

ANTON PRAZSKY.
2856 Emerald Avė., (’hicago

PARDAVIMUI 2 flatų muro namas 
arti 35-tos ir Archer. 4-4, maudynės, 
gesas. basementas. visi pagerinimai, 
$600 cash. Kaina $3700.

McDONNELL 
2630 W. 38th St., ' Chicago.

Reikia vyrų ant bardo su valgiu 
ir kambariai yra dideli, gali gyvent 
po du, ir pakeleiviams gera viela 
pernakvot.

LIETUVIŠKAS KOTELIS, 
1606 So. Halsted St., Chicago, 111.

PAJIFŠKAU dvieju pusbrolių, An
tano ir Petro Mnsioku, abudu paei
na iš Kauno vub., Panevėžio pav., 
Rnmigalos valščiaus, Grigalių kai-1 ties mirties. 
mo: pirmiau tfvveno Chicasfoje. Jie Halsted St., Chicago. 
naHs. dr kas žinote malonėkite pra^i  
nešti.

MIKE MASIOKAS
Box 37. I

PARDAVIMUI paskučiausios ma
dos puiki bučernė. Gera vieta lie
tuviui. Turiu parduoti iš m’iežns- 

.. ...... .. Atsišaukite j 2009 So.

| PARSIDUODA Bučcrnė ir Groser- 
Ledford, III.' greitai, knygučių nėra, tarn vl- 
J_____ * j šokiu tautų maišytų, gęroj vietoj,

' randa $23 su pragyvenimu. Kas 
PAJIFŠKAUji nusbr^’lo Junzo Paže ‘ reikalauja tokio biznio geriau ne

linko, paeina iš Suvalkų gub, » paus niekur. Priežastis pardavimo, 
LIUDVISft PRANAICIUKfi kas atvažiuos pasakysiu, 5953 So. 

569 West 18tlyi'St., Chicago, III. Stata St., Tel. Englcvvood 3081

PARSIDUODA labai geras puikioj 
vietoj mūrinis namelis, gražiai Įren
gtas, 5 kambariai, gesas, elektra ir 
visi parankamai; šalygatviai ir pa
taisymai išmokėta. Arti gatvekarių. 
Kaina tiktai -1.850 ant lengvų išmo
kėjimu. Ateikite Nedėlioj.
9943 So. Racine Avė.

Tel. Reverly 3264.

PARDAVIMUI Aštuoni 4 kambarių 
fialai, rendos $56, arti Crane, 40-tos 
ir Kcdzie, lotai 125X125, visos gat
vės ir šalygatviai jtaisyti ir išmokė
ti. didelis kampas dideliam flatų na
mui. Tiktai $5700.

McDONNELL
2630 W. 38th St., Chicago.

Aušros Mokykla.
3001 So. Halsted St.

Dabar turi šiuos skyrius:
1) Lietuvių kalbos, 2) Aritmetikos, 
3) Algebros ir kitų matematikų, 4) 

Braižymo.
Mokytojai: Lietuvių kalbos J. T. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

Mokinimas tęsis visą vasarą, die
nomis ir vakarais. Mokytojai paty
rę ir Žinovai shvo dalyko. Mokestis 
maža. Prisirašyti galima visada.

PARSIDUODA naujas 6 kambarių 
namas su puse akro geros žemės. 
Galima laikyti karve, vištas Ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo. gražioje vietoje, arti gatvekarių, 

I Kaina $2,800.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos tr lietuviškos 

kalbu, aritmetikos knygvpdvstės. 
stenografijos. tvpewrlting. nirklvhns 
teisiu Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos. ffengrafijos, politiškos 
ekonomiios, pilietvstės, dailiarašvs- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo R rvtn 
iki 5 no pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 

, chicago, ui.

NAUJAS medinis namas 5 kamba
riu. didelis višlininkąs ir barnės, ant 
3 lotų, ant Archer Avė. Mainysiu ant 
grosernės nrhu kilos hiznies.

GLO WASL()VAS, J. TAMOŠAUSKIS • iki 5 po pietų; vak. i
2844 W. 36 St.,Tifone McKinley 4404 10512 So. May Street, Chicago, III 3106 So. Halsted St..




