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Bolševikai nuvijo Koi= 
čiaką 75 mylias

Suėmė 50,000 belaisvių
Vengrijos komunistai vejasi cechus

BOLŠEVIKAI NUVIJO 
KOLČIAKĄ 75 MYLIAS.

Kolčiakas neteko 50,000 belais
viu ir daugybės miestų. Žmonės 

skaito jį caristu.

PETROGRADAS, geg. 25. — 
(per Stockholmą, birž. 6). — 
Admirolas Kolčiakas laike pa
starųjų dviejų savaičių liko la
bai sumuštas ir atmestas atgal 
75 mylias, kartu netenkant 50,- 
000 kareivių belaisviais. Sovie
tų armija pradėjo ofensivą ant
roj savaitėj gegužės mėnesio, 
užduodama eilę smūgių prasi- 
verždama Kolčiako centre, pri
virsdama ^kubų pasitraukimų 
ir evakavimą desetkų miestų 
ir šimtų kaimų ir miestelių. 
Pradžioj gegužės Kolčiakas bu
vo už kelių mylių nuo Volgos, 
bet jis niekad nepaėmė Sama
ros, Saratovos ar kito didesnio 
centralinės Rusijos miesto.

Šiandie raudonoji armija ar
tinasi prie l 'fos, admirolo K >1- 
čiako buzos, kuri bile dienų ga
li pakliūti j sovietų Tankas.

Kolčiakas paliko kraujo 
upelius.

Iš atvykusių ka tik iš cvakuo- 
to zono žmonių girdima, kad 
Kolčiakas paliko paskui save ti
pelius kraujo .ir sunafklnfhną. 
Evakuotų apygardų, valstiečiai, 
kurie pirmiau buvo neužganė
dinti sovietų valdžia, dabar, sa
koma, noriai stoja raudonojo!) 
armijom

Rusijos masės skaito admiro
lų Kolčiakų kaipo grieštų carsi- 
tų. Visa šalis, jų tarpe ir demo
kratinės partijos, kurios yra <li- 
dulėmįs bolsev|kų priešininkė
mis, stovi prieš Kolčiaką.

Prieš Kolčiako pripažinimų.

Sovietų Rusijos milžiniškos 
pastangos prieš adimrolų Kol
čiakų ir entuziazmas už geae- 
ralę mobilizacijų, daro pažymė
tiną įspūdį, Talkininkų pripa
žinimas Kolčiako šioj valandoj 
butų smūgiu tiems demokrati
niams elementams Rusijoj, ku
rie nors priešinasi Kolčiakui, kai 
po atviram įrinnarclfistiiji, bet 
vis dar tikisi pagelbos iš talki
ninkų ir Suv. Valstijų ir bi tų 
pilnu patvirtinimu Rusijos žmo
nių akyse sovietų argumento!, 
kad talkininkai stengiasi atgai
vinti carizmų.

Kolčiakas atsakė 
talkininkams.

PARYŽIUS, bal. 6. — Frcn- 
cijos užrubežinių reikalų minis- 

tari ja, gavo admirolo Kolčiako, 
galvos visos Rusijos valdžios 
Omske atsakymų j talkininkų, 
pasiūlymus. Sprendžiama, kad 
atsakymas abelnai yra užganė
dinančiu priėmimu pasiūlymų.

rėčiaus admirolo Kolčiako at
sakyme parodoma susilaikymai 
linkui steigiamojo susirinkimo 
ir taipjau elgimiesi su susida
riusiomis iš senosios Rusijos 
naujomis valstybėmis.

Atėmė iš Kolčiako 
miestą.

LONDONAS, bir. (i. — Bolše
vikų bevieliais pranešimas sako, 
kad bolševikai paėmė Sarapul 
ant Kama upės, j pievakarius 
nuo Penu, kuris buvo vienu iš 
svarbiausių miestų paimtų ad
mirolo Kolčiako spėkų jų pava
sariniame ofensive. Žinia taip
gi sako, kad balševikai tebetęsia 
savo besi veržimų toj apygardoj.

Angių laivynas vėl užpuolė 
bolševikus.

LONDONAS, bir. 6. — žinių, 
agentūra iš Stockbolmo prane
ša. kad rusų transportas tapo 
suimtas nedėiioj, kada keturi 
rusų ir du anglų kariniai laivai 
susirėmė Finlandijos įlankoj. 
Sekamų dienų šeši rusų kariniai 
laivai pabėgo po pusės valandos 
susirėmimo su anglų laivyno 
spėkomis.

STOCKHOLM, bir. 6. — Es
tonų štabas oficialiame praneši
me sako, kad vokiečių spė
kos Estonijos fronte gelbsti bol
ševikams. Pranešimas sako:

“Smarkus mušis Gatčina fro
nte tęsiasi per utarninką ir mu
šis atsinaujino seredoj. Pieti
niame fronte vokiečių landvvehr 
vieton stumti priešų atgal nuo 
Rygos visais budais bando pri
eiti prie musų linijos.“

Pranešimas mini tame sųry- 
šyj tris kavalerijos pulkus.

ttanslnfion filed w1th Ihe post- 
master at Chicago, III. June 7, 1919 
is rcųuired by the act of Oct. 6,1917

VENGRAI SUMUŠĖ 
CECHUS.

PRAGA, čccbo-Slovakija, bir. 
5. — Cecilijos ministeris Dr. Tro
ba r pripažino šiandie, kad Ven
grijos bolševikų armija atsiekė 
netikėtų pasisekimų prieš čechų 
kareivius Slovakijoj ir čechai vis 
dar tebesitraukia.

Situacija Slovakijoj esanti la
bai rusti, esant didesniai daliai 

rankose, kurių veržimusi, ma
noma, gali būti sustabdytas tik 
su pa geibu fraucuzų kareivių.

Ttuc transh’Hnn filed with the post- 
mastei’ at Chicago, III. June 7, 1911 
as rcijiiired by the act of Oct. 6,1917

Estonai prašo talkininkų 
pagelbos.

PARYŽIUS, birž. 6. — Estoni- 
jos užrubežinių reikalų ministe- 
ris Poška atvyko j Paryžių pra
šyti didžiųjų valstybių pagel- 

bos mažai estonų armijai, kuri 
kariauja su bolševikais j piet
vakarius nuo Petrogrado. Ji 
pasitars su taryba keturių.

True translalion filed vvith the post- 
mastcr ai Chicago, III. Jane 7, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bulgarija eina prieš 
serbus.

COPENIFAGEN, bir. 4.
Balkanų žinių agentūra praneša, 
kad dalis Bulgarijos armijos li
ko sumobilizuota ir eina linkui 
Serbija** rubežiaus.

Žinios, kad Bulgarijos armija 
yra slapta ^mobilizuojama '.ant 
Serbijos rubežiaus. tapo gautos 
kelis sykius laike pastarųjų tri
jų mėnesių. Tikslas mobiliza
cijos niekad nebuvo išaiškintas, 
negi žinios rodė priežasties ne
sutikimams. Kalbama, kad Bul
garijos judėjimas gali turėti ko
kį nors ryšį su taikos sąlygomis, 
kokių tikimųsi Bulgarijoj.

True trnnslntion filed vvith Ihe post- 
‘.naster at Chicago, III. June 7, 1919 
as recjuired by the act of Oct. 6, 1917

DU BAVARIJOS KOMUNISTAI 
SUŠAUDYTI.

BEKLINAS, bal. 6. — Augs
burgo Abendzcitung sako, kad 
Levine, redaktorius Municho 
laikraščio “Raudonoji Vėliava ir 
vadovas komunistų sukilimo 
Bavarijoj, liko sušaudytas vidu
naktį, pereitų naktį.

Municho žinios sako, kad ki
tas komunistų vadovas, Nissen, 
taipjau tapo sušaudytas.

Suėmė komunistų 
vadovą.

BERL1NAS, bir. 5. — Muni
cho žinia sako, kad Ernest Tol- 
ler, studentas vadovas buvusia
me sukilime ir direktorius so
vietų valdžios Bavarijoj, tapo 
areštuotas.

90 ŽUVO KASYKLOJ.

VVILKES BARRE, Pa. bir. 6.
Dela svare & Hudson Coal Co.

tunelyj Baltimore No. 2, kur va
kar bevežant darbininkus ištiko 
parako eksplazija, žuvo viso 90 
angliakasių. 35 angliakasiai y- respublikai
ra ligonbutyj ir keli jų turbūt kad palengvinus finansinius at
mieš. | (lyginimusį, paskirtus Palv/Jina-

Pradėta tyrinėjimai apie tų tui.
eksplozijų, įvykusių’iš priežas-1 Maršalas Foch pranešė ccnt- 
ties kompanijos neatsargumo ir ro nariams nacionalio susirin- 
nepaisymo įstatymų, nors ant kimo, kad jis paliuosuos jų rin- 
tunelio durų ir Irtivo užrašas kikus nuo mokėjimo atlygini-
“Safety First“ [dėl kompanijos nio. jų laivų, tebesitęsia, nors kom- racijomis už “savo pačių pasi- nuo 6 gt. kalvos, nušoko nuo 

ponijos ir pasiūlė arbitracijų. renkamų valdžių.“ Į bėgių ir apvirto.

GRĄSINIMAS TELE
GRAFISTAMS.

NEW YORK, bir. 6. — Wes- 
tern Union Telegraph Co. pa
skelbė, kad kada krasos virši
ninkas Burieson sugrąžino jai 
telegrafo linijas, ji k nesmar
kia usia kovosianti su organi
zuotais savo telegrafistais, kn- 
ie pietinėse valstijose paskelbė 

streikų ir kad jie niekad dau
giau nebus priimti atgal j dar
bų. Kompanija sako, kad da
bar ji esanti liuosa ir galinti 
daryti kų tik nori.

žinios apie streikų prieštarau
ja. Unija skelbia, kad iš 4,500 
telegrafistų pietinėse valstijose 
3,000 streikuoja ar ryto sustrei
kuos, gi kompanija tvirtina, 
kad tik 300 sustreikavo.

True translalion filed vvith the post- 
master at Chicago, III. June 7, 1919 
is rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Apie Reino res
publiką

SUSITVĖRĖ JI SU FRANCUZŲ
ŽINIA.

Vokiečiai niekad neatgaus kai 
riojo Reino kranto, sako 

Clemenceau.

BERLINAS, birž. 5. — Kada 
Reino respublikos projektas pir
miausia buvo sugalvotas, per o- 
cupacijos oficierius susižinota 
su maršalu Foch ir paklausta, 
ar Reino žmonės gali veikti už 
respublikų be pavądjaus likti 
nubaustais Vokietijos, sako Nc- 
ue Baden Laiidcszeitung.

Laikraštis sako, kad Foch ir 
Clcmenceaų pasitarė ir pasiun- 
ė jiems atsakymų, kad “Vokie

tijos valdžia niekad nebeturės 
nieko bendra su kairiuoju Rei
no krantu ir todėl propagandis
tai negali būti nubausti.“

Laikraštis aprašo konferenci
jų tarp Richter ir Hofmanu, 
centro (klerikalų) narių nacio- 
nulio susirinkimo su gcn. Ge
ra rd iš fraucuzų armijos, kovo 
8 d. Gerardui buvę pasakyta, 
kad Reino provincijos žmonės 
labai pritaria neprigulmingai 
valstybei, bet negali dirbti jos 
sutvėrimui, bijodamies Vokieti
jos valdžios.

Projektas tada tapęs paduotas 
maršalui Foch ir premjerui Clc- 
inenceau. Foch pasakė:

“KiĮhfojol JTe|ino kranto gy
ventojai gali kalbėti ir many
ti kas jiems patinka, bet įsteigi
mas vienos ir galbūt kelių ne
priklausomų valstybių yra ne- 
išvengtinas ir, svarinusia, vo
kiečiams nebus leista nieko sa- 
kyli apie kairįjį Reino krantų.” 

Tuoliau duodama suprasti, 
kad Franci ja pagelbės naująja! 

ekonominiai, taip 

fondų, sickientį 100,000,000 fra
nkų, kad kursčius judėjimų už 
įsteigimų Reino respublikos, sa
ko Lokal Anzi'iger Karlsruhe 
korespondentas. ši suma, sa
ko jis, yra daugiausia vartoji
mą Pareinyi ir Palatinate ir y- 
ra dalinama pritariantiems ne- 
p \‘klausomiai /espublikui Lan
dau, Maycnce, Cologne ir Wies- 
baden, kurio, sako, jis, beabejo- 
nes, “tapo papirkti.“

Dr. Dorton, kuris birž. 1 d. 
tapo paskirtas prezidentu nau
jos respublikos, nebuvo maty
ti nuo jo paskirimo, bet išleido 
du įsakymu darbininkams ir 
“Reino respublikos valdinin
kams.“

Korespondentas sako, kad vi
sos politinėcs partijos, apjirt 
centro /fkb/rikalųi) susi Viri |i jo 
proteste franeuzams prieš kokį- 
nors peržengimų jų apsisprendi
mo teisių ir reikalaudamos už-; 
gniaužimo ir pašalinimo taikos* 
ardytojų.

Frankfort Gazette išspausdi
no Fraucuzų okupacinės armi
jos Maycnce komanduotojo gcn. 
Mangin proklamacijų, uždrau
džiančių streikus prieš Reino re
spublikų ir grųsinančią tokių 
judėjimų vadovams ištrėmimu.

Aemrikiečiai atsisako garsinti 
Reino respublikų.

COBLENZ, bir. 6. — Ameri
kos oficieriai Cobienz, kaip pa
tirta šiandie, atsisakė iškabinti 
fraucuzų ofieierių prisiųstus 
plokatus skelbiančius Reino re
spublikų. Amerikiečiai gavo 
pundų tų plokalų nuo fraucuzų.

KATALIKŲ KUNIGIJA 
ORGANIZUOJASI.

WASHINGTON, bir. 5. — Kar
dinolas Gibbons, pirmininkas ka 
talikų reikalų generalio komite
to šaukia suvažiavimų visos ka
talikų hierarchijos Suv. Valsti
jose. Suvažiavimas įvyks \Va- 
shingtone, katalikų universitete, 
rugsėjo 24 dienų.

Tai bus pirmas tokis suvažia
vimas nuo trecio pilno suvažia
vimo Baltimorėj 1884 m.

Matyt nujaučiama, kad atei
na sunkios dienos kataliku baž
nyčiai, todėl norima 'kuogref- 
čiausiai susiorganizuoti.' Suva
žiavimo programas irgi tų paro
do. Jame bus suorganizuoti ko ! 
mitelai studijavimui ir veiki- > 
mui bažnyčios labui, ypač so- 
cialėj ir švietimo dirvoj, taip
jau svarstoma apie suformula
vimų vienodos katalikų bažny
čios taktikos ir suvienodinimų 
diecezijų veikimo.

Kard'inol’iis taipgi paskelbė, 
kad pritarimu popiežiaus Bene
dikto nuo šio laiko šios šalies 
vyskupai susirinks kasmet sva
rstyti katalikų bažnyčios reika
lais.

Streikas tęsiasi.
MELBOURNE, Australijoj, 

bir. 6. — Jurininkų streikas, ku
ris sustabdė Australijos pakraš
čių pirklybų ir daugelį didžiu

li uc translalion filed v.it!i Ihe post-fmaster at Chicago, III. Jane 7, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Senatas reikalauja taikos 
sutarties

Reikalauja taipgi išklausyti airius
SENATAS REIKALAUJA 

TAIKOS SUTARTIES.

Taipjau nutarė tyrinėti iš kur 
Wall St. gavo sutartį.

VVASIIINGTON, birž. 6.
Senatas šiandie paliepė užvesti 
tyrinėjimus kaip taikos sutar
ties su Vokietija kopijos pasie
kė New Yorko kapitalistus.

Be užrekorduojamo balsavi
mo ir po smarkių debatų sena
tas priėmė senatoriaus I|itch- 
cock, demokrato, iš Nebraska, 
rezoliucijų, parėdančią tyrinėji
mus į kabinimus, kokiuos sena
te dvi dienos atgal padavė pirmi
ninkas Lodge ir senatorius Bo- 
rah iš užrubežinių reikalų ko
miteto.

Palei Hitchcock rezoliucijų, į- 
nešta prašant Baltųjam Namui, 
tikimųsi, bus padaryti platus ty
rinėjimai ir galbūt kad bus pa
šaukti taikos komisijos nariai.

Tuoj po balsavimui apie Hit
chcock rezoliucijų, senatas pri
ėmė kitų rezoliucijų, senatoriaus 
Johson, republikono, iš Cailfor- 
nijos, reikalaujančių, kad vals
tybės departamentas suteiktų 
senatui taikos sutarties kopijų.

Ar valstybės departamentas 
išklausys senato reikalavimo, 
dar nėra paskelbta ir abelnai 
manoma, kad klausimas bus pa
duotas prezidentui Wilsonui ir 
sekretoriui Lansing.

Kaltina vokiečius.

PARYŽIUS, birž. 6 . — Ame
rikos taikos delegacijos nariai, 
sujudinti žiniomis, kad kopijos 
Vokietijos taikos sąlygų pasiekė 
Now Yorkų, rengiasi sužiūrėti 
visas išleistas kopijas, kad pa
tyrus ar nėra prapuolusių.

čia sprendžiama, kad Bcrlino 
valdžia siunčia fotografines tai
kos sąlygų kopijas kiekvienom 
Suv. Valstiji»| senatoriui ir atsto
vui.“

I'rac trnnsl'dion filed wi'h the post- 
jnaster at Chicago, 11). June 7, 1919 
as re(|iiired by the act of Oct. •«, 1917
SENATAS REIKALAUJA AIRI

JOS IŠKLAUSYMO.

WASHINGTON, bir. 6. — Se
natoriaus Boarh rezoliucija, 
reikalaujanti, kad Amerikos tai
kos delegacija Paryžiuje išgau
tų išklausymų prieš laikos kon
ferencija Airijos delegatų, vado
vaujamų laikinio Airijos prezi
dento Eward de Valera, tapo 
priimta šiandie senate (>() balsų 
prieš vienų.

Rezoliucija išreiškia senato 
užuojautų Airijoš žmonių aspi- 

1'rue translalion filed with the post- 
master at Chicago, III. June 7, 1919 
as recjuired by the act of Oct. 6,1917

NE, JO 14 PUNKTŲ 
NESULAUŽYTA.

Wilsonas sako, kad taika esanti 
parašyta sulig jo principais.

PARYŽIUS, bir. 6. — “Aš esu 
ištikrinęs, kad musų sutarties 
projektas neperžengia nė vieno 
mano principų,“ taip pasakė 
\Vilsonas, kaip tvirtina Matin, 
kada susipažino šu vokiečių 
kontr-pasulymais. “Jei aš ma
nyčiau kitaip, aš nesvyruočiau 
prisipažinti ir stengčiuos patai
syti klaidų. Tečiaus sutartis, 
kaip ji yra parašyta, pilnai su
tinka su mano keturiolika pun
ktų.“

Vrup translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III. June 7, 1/19 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Telegrafas nesugrąžintas, 
sako Burieson.

WASHIN)GTON, birž. G. — 
Krasos viršininkas Burieson 
šiandie pasiuntė senato turpval- 
slijipčs pirklybos komitete pir- 
pmininkui Cummins laišką, už- 
rriškiantį, kad jo vakarykštis 
kiškas neteisingai suprastas, kad 
jis nesugrąžino violų privatiš- 
kiems savininkams ir kad apie 
tokį veikimų nesvarstoma.

frue transhtion filed wi h the post- 
naster at Chicago, III. June 7, 1919 
•s reipiircd bv the act of Oct. 6,1917
PORTUGALIJOS KABINETAS 

REZIGNAVO.

LISABONA, bir. f>. — Portu
galijos kabinetas rezignavo ket
verge. Tečiaus nariai sutiko pa
silikti vietoje iki po apsilanky
mo Dr. Epitacio Pessoa, išrink
tojo Brazilijos prezidento, kuris 
atvyksta į čia iš Londono.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 7, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

4 SUŽEISTI DUBLINE.
DUBLIN, birž. 6. — Viena 

mergina ir 3 policistai liko su
žeisti pereitą vakarų šūviais pa
kastais kada polidisitai išvaikė 
minių prieš Mansion House, 
šventusių gimtadienį James Con 
noly “generalio komanduotojo 
Airijoj respublikos armijos,“ 
sušaudyto geg. 3, 1916. Mies
to valdžia buvo uždraudusi 
šventimą. c

65 ŽMONĖS SUŽEISTI.

MILWAUKEE, Wis., bir. 6.— 
65 žmonės liko sužeisti, keli ga
na sunkiai, bet nemirtinai, ka
da 8 gatvės gatvekaris pasileido

turtingiausių dištriktų vengrų hirtų] Filmcuzai HiuTi propagandos

Kaip paprasta ==CHERNAUSKO DARŽE ==Lyons, III.
KAM perbrangu Strytkariais, dumkite makabiliais. Dėdienės meldžiamos nepalikti vyrų namie, o kavalieriai margelių — liūdės.

/



NAUJIENOS* Ohicago* UI-' Sukata, Birželio 7 d., 1919

8 Birželio, 1919 NAUJI 'NU PIKNIKAS 9 Birželio, 1919
CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILLINOIS

Pradžia 9 vai. rytų. Iki vėlo vakaro. veikslus. Užkviečiame visus Naujienų skaitytojus ir rėmė-

Bus gražus programas. Dalyvaus pirmeiviški Chorai. jus. Turėsite progos pasilinksminti

Kalbės geriausi kalbėtojai. Fotografas P. Kundrotas ims pa- Kviečiame visus KOMITETAS.

PASARGA: — Važiuokite iš visų dalių miesto iki 22-tros 
gatvės; 22-ros karais iki 48 Avė- Iš ten Lyons karais iki 
daržui.*

AUTOMOBILIAIS: — Geras kelias važiuoti 22-ra iki 
Austin Blvd., pasisukite į žirnius iki 12-tai, 12-ta iki Forest 
Park, daugiau sukitės į pietus ant Desplaines Avė. iki Lyons 
Station, sukitės į rytus iki daržui.

IŠKILMINGAS A. G-us.

Piknikas Agota
Pasakojimas.

Su dovanomis ir prakalbomis 
la i k rudelio. phi n ksnos 

ir laikraščio

(Tąsa).

Draugystės Liėtuvos Mylėtoju

Ned., Biržclio-June 8, 1919.

BLINSTRUPO DARŽE
teafy Grove. Willow Spring^Ill

Pradžia 9 vai. ryte ..
Inžanga 25c porai.

Kviečiame visus kuoskaitlih- 
giausiai atsilankyti, kaip tai: 

jaunus, senus, mažus ir dalelius

Pas Duzgius tuomet buvo ne- 
beviena jau tarnaitė, bet kelios, 
o Agota buvo už visas jau Ge
niausia ir silpniausia. Tankiai 
jinai pradėjo sirguliuoti, del|o ir 
dėdė Juozas tankiau ėmė daryt 
prikaišiojimus Agotai, kad men
kai ir prastai dirbanti, tankiai 
serganti, o algų norinti imt, kaip 
gera sveika merga. Vienų Vasa
rų, šienų vežant, skubiai krovė 
vežimus ir baisiai sušilo, pas
kui netikėtai užėjęs lietus, smar
kiai ajysirgo plaučių uždegimu.

silinksminimo ir pasivaikščioji
mo |>o gražaus miško, lygias pie 
vas, katrie atsilankysite į virš- 

PIKNIKĄ, busite pilnai 
užganėdinti, nes muzikė bus No. 
1. Chicagos Benas.

Kviečia vius KOMITETAS.

vaitos ir pasitaisė, bet kosulys 
jau ant visuomet pasiliko ir juo 
tolinus juo labinus cine kosėt ir 
sirguliuot. Dėdė Duzgys jau ne 
sykį pasakojo tai per pietus, tai 
laike vakarienės, arba ir šiitip

PASARGA: — Archer Cicero 
karais iki sustos, o iš ten paimki 
te Joliet karus, kurie davės iki 
daržo.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodevillaUB Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10e 
Prie Šią kainą prlskaitoma Ir 

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

Cūlumbia@ Grafonolas

Type C-2 $50.00

Tokio Grafonola t y po C-2 yra kaip 
liktai kokio jus reikalaujate pasiimti 
su savimi ant vakacijų. Šis modelis tu
ri puikų tonų ir didelės vertės. Miera 
per apačių 16%” X 16%” X 12% aug- 
ščlo. Nudirbta Golden Oak arba Maho-
gany.

susėdus pasikalbėti su kaimy
nais, kad visų tarnaičių jisai ne
galįs laikyt, dėlto turėsiąs vienų 
iš jų. atstatyt. Sykį pasišaukęs 
Agotą į seklyčių taip jai pasakė:

—Jei nori, tai gali liktie be al
gos, bet ir tai darau iš mylistos 
tik, o taip... — neužbaigęs ir 
ranka mostelėję* pasakė dėdė 
Ihizgjs.

Ne! — smarkiai atsake Ago
ta: aš jokių mylistų neprašau, 
jei pusę algos duosit, tai ką ga
lėsiu, tai dirbsiu, o kitoniškai 
aš nenoriu ir neliksiu!

—Iš kur aš paimsiu tau pusę 
algos; gali džlaugties, kad gali 
taip liktie, o kad da neišvarau 
svieto šunų lodyt.

—Ne! Velyk aš eisiu ubagaut, 
o taip dovanai neliksiu, — at
sakė Agota sU skausmu širdyj.

—Neliksi, tai eik sau nuo Ka
lėdų kur nori, o mokėt aš vis- 
tiek nemokėsiu, man reikia svei
kų ir drūtų mergų... Kas dirba, 
tam aš/ ir moku.

Po to pasikalbėjimo Duzgys, 
pypkę užsidegęs, greitai išėjo 
laukan ir daugiau apie pavary- 
mų iš namų Agotojs nekalbėjo. 
Mat, jisai piktas buvo ant Ago
tos da nuo to laiko, kaip Jonas 
universitetan išvažiavo, o jinai 
jam savo pinigus davė. Dabar 
pasistengė, žinoma, atkeršyt jai 
ir aiškiai buvo matyt, kad jis 
neapkenčia jos ir visokiais bu
dais stengiasi keršyti jai.

Sunku buvo Agotai ir pamys- 
lyt apie tai, kad reiks jai kuo
met išeit iš tu namų, kur beveik 
jinai pati užaugo, vaikus Dūz
giu išaugino ir taip juos mylėjo, 
kaip lik gali mylėt motina savo 
vaikus; juos nešiojo, supo per 
naktis ir galų gale Jonui atida
vė viso savo amžiaus sunkiai už- 
prakaituolus pinigus, nesitikė
dama gauti kuomet nors juos 
atgal... Paliko jinai šituose na
muose visų savo sveikatų ir (la

4as Piknikas
Rengia Dr-te Lietuvos Kareiviu

Cicero, UI.

Nedėliojo, Birželio 8,1919
SCHUTHS GROVE

Ri verti/. 2, 111.
Piknikas prasidės 10 v. iš ryto

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Tikieas 35 centai.

PASARGA: Važiuoti 22ndLa Grange iki Desplain Avė,

iš ten motor trokai už dyką iki pat daržui.

bar, užsidirbus lik sau džiovų, 
be skaliko ir sveikatos, lieka iš
mesta laukan!... Kur eitie, kur 
dingtic?... Kas jų priims, kur 
gaus kampelį tarbonis pasidėti, 
jei tik galės da panešt jas?... 
Bet cit ubagaut ih prašyt ji ne
gali: jai geda prašyt malonės, at
kišus rankas, kaip tai daro uba
gės, —r jau verčiau iš bado stipr 
ti!... Bet kįla klausimas už klau

Ir sunku buvo jai nuo tokių 
minčių. Viena tik mintis jų ra
mino, — lai šalliižcmės kapeliai, 
kurie priėmė jbs brangius tėve
lius, ir tik tenai ir ji kuora- 
miausių vietų ir pasilsį kuoge- 
ria tįsią atras...

Tankiai užeidavo Agotai to- 
kiOs sunkios mintįs, ir tankiai 
jinai vaikščiodavo ant Nemuno 
kranto į kalnus su kokiais nors 
reikalais ir visuomet tuomet 
tankiausiai kildavo tokios min
tįs. Mat pamilo jinai tuos gra
žins Nemuno krantus, kurių pa-

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

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

’ STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka*

Kapitalas $100,000.00, Perviršis 
ir neišdalintas pelnas $45,000.00. 

3% ant sutaupintų pinigą.

likt tas vietas, kur visų savo ani- 
žį praleido, kur matė vargus ir 
linksmybes, kur praleido gra
žiausias jaunystės dienas... Čio
nai tikėjosi jinai ir numirt, o da
bar, dabar po neilgam laikui rei
kės jai tas visas gražias ir bran
gias jai vielas apleisti, o da ne
žinia kur galvų priglausti...

greitai Agota išeis, labai nulindo

Type D-2. $60.00

D-2 yra vienas iš pačių popu- ATYDA
fonolas turi tris sprmgsus moto
ro ir visi geriausio pagerinimo 
augšeiau apkainuotų mašinų. 
Miera per apačių IS’/o* X 21 
augštumo !•!%”• Nudirbta Gol
den Oak, Mahogany Nusmilky
to Ąžuolo ir Ankstyvo Angliško 
Ąžuolo.

Vicnlntėlfi grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban

kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai, 
Padekite savo taupomuosius pinigus i Šią Tvirtą LictuViŠką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmoksti ant pareikalavimo.

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

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA. Kasteriąs 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A- SZYMKėWICZ, Vicc-Prcz.

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

B. BRENZA,

ANTANAS BRO2IS 
ANT. ENZBIGIEL 
ST. SZYMKIEWICZ 
M. S. BRENZA

JONAS

v

The Wiersema State Bank ................... Al 1 1AJ.J 

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

Auditoriui of Public Accoitnts of State of Illinois. 
TURTAS 

Paskolos ir diskauntai $901.612.14 
S.V.Bondsai ir Ccrtif. 
Munie. ir Korp. Bonds 
Overdraftai ....................
T’ikčerlai .......................
Karės taupymo ir Rev. 

stanipos...........
Cash ir iš kitų bankų 

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

Sausio 2,
• Gegužio 12, Depozitų . 

Gryno pelno ........
Oficitefiai

ASA W1ERSEMA. Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prcz.l REDElUCK J. W1ERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Chas. II. Brandi, Theophilius Schmidt, Asą AViėrscina, Kichotas W. 
VViersema, llcnnan L. Baruos, George Dalenberg, Catrincs Deliaan, 

Frcderick J. AVtersenui, Edward W. Thomas.
A STATE SAVINGS BANK

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

. 1,031.49

ATSAKOMYBES
Capital stock sumokėta $200,000.00
Perviršis .......................i
Nepadidintas pelnas .
Depozitai ...................
Neišmokėti dividendai 
Rezervuoti taksonus ,

Viso atsakomybes $2,232,825.00
Depozitų

, .$10,000.00 
. 17,888.00 
1,993,464.80 
.... 12.50 

. 11,460.02

$1,112,666.48
.. f,993,464.48
... $880,798.01)

ši Grafonola yra labai didelė už vi
sų kainų ir puikios išžiuros. ši maši
na įrengia su trimis springsais suvie
nyto motoro ir galima gauti Golden 
Oak, Mahogany, Nusmilkyto ąžuolo, 
Amerikoninio Riešučio medžio, Ank
styvo Angliško ąžuolo ir Budo Ma

hogany. Rekordų vietoje laikoma 
75 rekordai. Miera 42%” augš- 
čio pločio 21 gilumo.

LIETUVIAM I
Čliisagos tautiečiams, tai yra 

mes tveriam naujų tautiškų para 
pijų po vardu Švento Juozapo, 
arba darbininkų dvasios, kuri 
priklausys visuomenei, bet ne 
vienai ypatai, arba dviem ypa- 
toms.
Taigi mieli broliai ir

kviečiame visus nuoširdžiai 
to didelio

sesutės
ant

Mitingo ir
Prakalbų

S u b a t o j e

Birželio 7 d., 1919
7:30 vai. vakare. 4

Nemunas. Ir jisai, rodos, užsi
rūstinęs, supykęs iš melsvo ir 
malonaus — pasidarė rimtu, 

jrustum ir nemaloniu.. Toli, toli 
už Nemuno, kildamos augštyn 
slenksčiais žaliai-j uosvos girios, 
taip-pat turėjo rūsčių, nelabai 
malonių išvaizdų: gal būt slėgė 
jas povalial slenkantieji' juodi 
debesįs. Ant paties Nemuno kra 
n to, ant krašto gilios skriodes, 
stovėjo augštas, laibas, su bal
tu gražiu liemeniu, kaip Lietu
vos bernelis, beržas. Agota lan
kiai pro jį vaikščiodavo iš skrio- 
des šaltinio vandens parsineštų, 
dilio lankiai jisai primindavo 
jai tų bernelį, kurį kadaise taip 
karštai mylėjo. Dabar tas berže
lis žemyn, kaip kasas, šakas nu
lenkęs, liūdnai, papūtus vėjaliui, 
lapais šnabždėjo kokias tai sa
vo paslaptis... Saulutė pasislė
pė už sunkių, tamsių debesų... 
Sunku ir gaila buvo Agotai pa-

liktų jinai ant vietos. Gaila jai 
buvo Agotos, kaip tikros drau
ges, kaipo geriausios jos prigel- 
bininkėš, bet jos norai, arba žo
džiai, visuomet vėjais nueidavo. 
Taip buvo ir dabar: dėdė Duz-

tų, ir ji jau negalėjo likt.

veno jinai tam miestelyj ir grį- 
čelėj, apie kurių minėjau pra
džioj pasakojimo. \

Ubagaut jinai nėjo, bet kiek 
galėjo dirbo pas žydus, rudens 
laiku eidavo bulves kast, bet kc-

Joseph F. Budrik
3343 S. Halsted St i.i ChicagB, 'Ilk

ORKESTRĄ--BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams *

% J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Ciceru. III.
Tel. Cicero 2316

taip jų apėmė ir d'ovijo, kad man 
aplankant jųjų paskutinį sykį, 
taip skundėsi ir taip jau buvo 
silpna ir pasilliigus, kad net bai
su ir gaila buvo į jų žiučėt. Ypač 
parbaigė ja naktimis prakaitai 
ir šalčio krėtimai. Jei kilų syk 
apsilankydamas nerasiu jos gy
vos, eisiu atlankyt nors šaltų jos 
kapelį ir už dusių “Sveikamari- 
jų” sukalbėt... '

po numenu
2301 W. 22nd Pl.ace 
kam p. Oaklcy Avė.

Kviečia visus atsilankyti 
Komitetai ir kun.

J. A. BUKAUSKAS.

Kūr Jus busite?
Visi Naujieničiai ir jų draugai 

Ryto bus Naujienų Piknike.

Apsauga Padėtiems Pinigams
" .. .....M*..,.-*. ...         r..

security Bank
Milwaukee Ave7 cor. Carpenter St 

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

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

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

r i

Bndgeport Painting & Hardware Company
(Not Ine.).

Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimaviino ir grei- 
n avimo.

Malcvos, aliejai, lakeliai, šepečiai, kaitimas, sienine popiera, stik
las, geležiniai tavorfli ir tt.

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

Mes perkame Liberty Bontis 
ųž pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais. Ketvertais ir 
Sukatomis 9—9.

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 MJLWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.
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KORESPONDENCIJOS

System

Naujos Telefono Mokestįs 
Pradedant Birželio 16,1919

Pagal įsakymą Generalio Pastmaster, kurio gale paskir
ti mokestis liko patvirtinta dabartiniu nutarimu Suvie
nytų Valstijų Augiausiojo Teismo, sekantis mokesčių 
surašąs pranešta C'hicagos miestui:

Biznio Mokestįs:
Išmieruota pavieni linija

$4.00 mėnesyje, priskaitant 80 išleidžiamų pranešimų.
Sekanti 20 pranešimų laike mėnesio....... 5c kiekviena
Sekanti 100 pranešimų laike mėnesio... 4c kiekviena
Sekanti 100 pranešimų laike mėnesio... 3c kiekviena
Visi pranešimai virš 300 laike mėnesio 21/jC kiekviena 
Pridėtinė linija sujungta su kita išmieruotu patarna

vimu, $2.00 mėnesyje, neskaitant pranešimų.
Coin-Box Pavieni Linija

Garantuota 20c dienoje, priskaitant keturis išleidžia
mus pranešimus

Viršijanti pranešimai ............................ 4c kiekvienas
Coin-Box Dvilypė Linija

Garantuota 1214c dienoje, priskaitant 2ĮZ» išleidžiamus 
pranešimus

Viršijanti pranešimai ...........................  4c kiekvienas

Residencijos Mokestįs
Išmieruota Pavieni Linija

$3.75 mėnesyje, priskaitant 75 išleidžiamus pranešimus 
Sekanti 50 pranešimų mėnesyje........... 4c kiekvienas
Sekami 50 pranešimų mėnesyje.........3c,kiekvienas
Visi pranešimai virš 175 mėnesyje 21/2c kiekvienas

Išmieruota Dvilypė Linija
$2.75 mėnesyje, priskaitant išleidžiamus pranešimus.
Visi pranešimai viršijanti 55 mėn...... 4c kiekvienas

Coin-Box Dvilypė Linija
Garantuota 10c dienoje, priskaitant 2 išsiunčiamus 

pranešimus
Viršijanti pranešimai ... ........................ 4c kiekvienas

Coin-Box Keturių Dalių Linija
Garantuota 61/oC dienoje, priskaitant 1-3 10 išleidžiamų 

pranešimu po ............................... 5c kiekvienas
Viršijanti pranešimai  f....................... 4c kiekvienas

Privatiškas Skyrius Exchange Service:
* n ♦

Biznio ir Residencijos
Viena skrynia su pranešimais. Mieruotos pavienė lini

jos mokestis.
Pridėtinės skrynios be pranešimų $2.00 mėnesyje kiek

vienas.
Pranešimai viršijantis užtikrinimą, taip pat kaip Iš

mieruota Pavienės Linijos mokestis.
Su jungimo lentos, priskaitant vieno operatoriaus tele

fono setą
Be virvių ................................ $1.50 į mėnesį už vietą
Su virve,! nesudėtinės rųšies Nuo $2.00 iki $9.00 į mė

nesį už vietą, priguli nuo 
skaičiaus vartojamųjų 

- “jacks”.
Su virve, sudėtinės rųšies... $10.00 per mėnesį už vietą.

Sudėtinės stotįs ir vyriau
sių “jacks”. daugiau negu 
vieną ant linijos, už eilę 
10 “jacks” vartojime, 15c 
į mėnesį.

Galinės stotįs tame pačiame name, 50c į mėnesį kiek
viena.

Pratiesiamosios stotįs tame pačiame name, 50c į mėne
sį kiekviena.

Viršminėtos kainos užima vietą visų oirmesniųjų 
ratų. Vartotojams savo laiku bus pranešta apie 
ratas, kokios bus jų rųšies aptarnavimui.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY
Commercial Department Offlcia! 100

CAMBRIDGE, MASS.
PrarAogų vakaras. — Prakalbos

Gegužės 17 dieną LSS. 71 kuo
pa surengė pramogų vakarą, 

j Kuopos lošėjai-mylėtojai vaidi
nio dvi komedijėli: “Naujos Ma- 
! dos lietuviškas kriaučius” ir 
1 “Namai Pragarai’’. Lošimas iš
ėjo neblogai. Bet publikai ge
riausia patiko mažieji Brighto- 
no veikėj a i-va ik učiai — “Spin 
didėlio’’ draugijėlės nariai. Jie 
padeklamavo visą eilę deklama
cijų, monologų ir dialogų.

A|yiama|i, vakaras dajrė ylin 
gerą įspūdį.

Ant rytojaus, taigi gegužės 
18 dieną, Liet. Dukterų ir Simų

bėjo d. J. Neviackas, iš Wor- 
cestcr, Mass. Prakalba buvo rim 
ta ir pamokinanti.

— špitolės gyventojas.

PITTSTON, PA. 
Vakaras. — Darbai.

Gegužės 18 dieną vielinė LSS. 
rkuopa buvo surengusi pramogų 
j vakarą. Vakaras pavyko gerai 
ir kuopai liko virš šimtas dole
rių pelno. Aplamai, vietos lie
tuviai labai pritaria socialistų 

įveikimui ir visuomet jį remia. 
I Su darbais tuo tarpu čia nėra 
bėdos. Bet iš kitur važiuoti ne-

I patartina. Kalbama, kad su lie
pos mėnesiu užsidarys keliatas 
prakaitinių.. . Kiek tame tiesos, 
nieks nežino. Taigi draugai, ku- 1: rie Manytų vykti į šį miestelį, te
gul apsisvarsto. — Kuopietis.

Dainininkų Susivieni 
jimo reikalu.

I Kai kada buvo galima rasti 
laikraščiuose vjienąlkitą žinu
tę Lietuvių Socialistų Daininin
kų Susisivienijmo Reikalu. Bet 
apie pačią to Susivienijimo val
dybą, kurios veik visi nariai 
randasi čia pat, Chicagoje, nie
ko negirdėt. Apie ją mažai ar
ba ir visai nieko nežinoma. Tuo

• tarpu dainiininkų Susisivieniji- 
i mui priklauso apie1 dvidešimts
chorų. Reikalų yra daug ir 
juos reikia sutvarkyti, bet pavie
niams chorams neišpuola kištis

■ į valdybos reikalus. Tai matyda-
• mi Chicagos liet, dainininkai da- 
j ve įnešimą sušaukti Susivieniji
mo suvažiavimą.

. teikėsi pranešti 
klausantiems

Valdyba šitai 
visiems pri- 

į Susivienijimą 
. chorams, ir veik visi jie pritarė
, chicagiečių dainininkų sumany
mui. Taigi suvažiavimui tapo 
paskirta l^ikab tieta seka
mai: birželio 28 ir 29 dienose, 
Chicagoj. Posėdžiai bus laiko
ma p. Meldažio svetainėje.

dainininkų (lomos į busimąjį 
musų suvažiavimą. Draugai, 
pasirūpinkite, kad į suvažiavimą 
atvyktų kuodidžiausias skaičius 
dainininkų-delegatų ir kad jie 
atsivežtų sic savim gerų ir nau
dingų visam musų Susivieniji
mui sumanymų-įnešimų. Tuo 
mes sustiprinsime savo organi
zaciją ir kartą ant visados padė
sime jai tvirtus pamatus. Dar
ban, draugai dainininkai!

— J. D. Rendokaitis.

‘MANO KŪNAS EŽERE’ PRA
NEŠA MERGAITE PRAPUO

LUSI 2 SAVAITI ATGAL.
“Jus rasit mano kūną ežere,” 

rašė Violeta Vicehorik savo mo
tinai už dviejų dienų po jos pra
puolimui iš namų Glen View’e. 
Tai buvo dvi savaiti tam atgal. 
Po to ją matė Argoje, bet mo
tina negali jos surasti ir kreipė
si į policiją. Mergaitė yra tik 
14 metų, bet yra 5 pėdų 6 colių 
augščio ir sveria 120 svarų.

RYTO bus Naujienų Piknikas. 
Visi rengiasi jame būti. 

O Jus?

Lietuvių Rakandų Krautuvė
(THE PEOPLES FORNITURE CO.)

1930-32 So- Halstcd St. Tel. Canal 6982. Chicago, III.

RAKANDAI, KARPETAI IR PEČIAI Už PINIGUS ARBA ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 

Jus sutaupysite pinigus jeigu pirkaite sau tavorus pas mus. Ateikit jys patįs ir persitikinkit

Kukniniai pečiai, kuriuos gali
ma vartoti vasara su gesti o žie
mą su anglim. Mėlynai, baltai 
arba pilkai enameliuoti ir gva- 
rantuojaiui užganėdinti kiekvie
ni) pirkėją 

$80.00 
ii' augščiau.

■■..I1.'...1

.ii.

Seklyčios setai, tikra skūra apvilkti, juodo arba C7C flA 
aržuoliuio medžio, tiktai ..................................  ^lw«UU

ir aukščiau.

APVALUS.

ARŽUOL1NIS

STALAS

Su šešiais skūra apmuštais krėslais pritinkantis $27.50 
kiekvienoj šluboj.........................................................

Visokio didumo le- 
daunčs, varauniai pada

rytos, kurios sučėdina 
jtnigus ant ledo. Parsiduo 
,la nuo

Visokios rųšies 
Vežimėliai, 
skujiniai ir 
pintiniai nuo

omi, 
00

*7.501!
ir augščiau.

C 1 B f O jų

A3, ADOMAS A. KAHALAUSKAS, SEKANČIĄ! HASAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. I)ispe» 

sija. nevirinimaK pilvelio, ouslabnėjimas Kraujo, inkstų, Nervu h 
Hbelnas 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 pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bilteria, Kraujo valyto 
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo Reu 
malizmas pranyko, diegliai nebebadi po krutinę. Vidurių rėžimai 
išniko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas m 
vaitė po buteli Salutaras, bilteria. ir pu 3 mėli. savo paveiksle p* 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties Dabar jaučiuos

Salutaras mylistu <r>

Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai 
mat (žinąs pranyko, diegliai nebebadt

vaitė po buteli Salutaras, Bilieria.tr po 3 mėli, savu paveiksle p* 
mačiau tokį .skirtumų kaip tarp dienos ir ‘ ‘ ‘
•magiai ir esu linksmus ir 1000 sykių dykuoju Salutaras mylistu 
radėjhtei ir liukai visiem savo draugam ir pažįstamiem si tokiai* 
etsitikanais pataria mioširdiai kreipties pra Salutaras:

SALUTARAS 
i”,NEMIGAI. INSTITUTIONJ Baltrenas, Prot

1707 So Halated SU Telephone Canal 6417 Chicago, III.

Roseland, Chicago, III.

Birželyje Išpardavimas
dabar prasidėjo. Didžiausi bargenai šiltame ore reika
lauja, kad jus galite rasti bite kur mieste

S & II STAMPS prie kiekvieno pirkinio

The Peoples Store
11201-3-5-7 Michigan Avenue 

ROSELAND, ILL.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
85 So. Dearborn St. valandos 9 °iki 8 ChlCflCfO 

(talpas Monroe) . Nedaliomis 10 iki 1.

Rjumatlzmas Sausgilė.
N esi Lankykite savęs skani

niais, Reumatizmu, Sausgėie, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršini- 
nėtas ligas; mums šiandie dau 
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Kalstei St., Cklcago, III.

Knyga ALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 60c.

Naujos Dainos
Su Gaidomis

Matydamas reikalingumą lie
tuviškų dainų su' gaidomis, pa
mpinau daug naujų dainų dėl 
vyrų ir maišytų chorų, bei 
kvartetų, sixtetų, oktetų ir so
lo. Dainos imtos 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.

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

VALANDOS: »—12 ryto

3303 S Morgan St, Chicago, Iii

Bilieria.tr
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PabiliM Daily «xeept Sungay by 
the Litbaanian Newa Pub. (X. Ine.

1739 SO. HALSTED ST* 
CHICAGO, ILLINOIS

Telephoae Caaal 1166

nesąmonėmis prieš 
šalies valdžią.

tautininkai atliko “džiabą/’ 'Pe
čiaus nesinorėtų tikėti, nes pa
staruoju laiku tarp tautininkų 
ir Bagočiaus nėra didelių aštru-

gas, ypačiai Egzekutyvį Komite
tą. Aš pridėsiu tik tiek, kad tas 
kalbėtojas kandžiojo juos ypa
tingu atsidėjimu. Joks kleri-

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

Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje — pačta:
Ketins....................
Pusei meto..........
Trinia mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam menesiui

prastai, neišpildė sąlygų, pra
pliupo 
tuntą ir šios
Nėra reikalo pridėti, kad te
ko ir katalikams.

“Tik štai gęsta šviesa ir ne
žinomi žmonės tamsoje ima 
tvoti kėdėmis kalbėtojus. 
Tuomi mes visai nesidžiau
giame, nei nepagiriamo. 
Mums rupi, kad mus tauta 
butų kultūringesnė, o šitomis 
priede rmėmis kultūros nepa-

8.50
1.85
1.45

< 75

Viena kopija .....................  *.02
Savaitei ................................  12
Mėnaaiui .....................................  H)

Suvienyto* Vabtijo*. na ChicafoJ, 
pačtu:

Metma............ ...........................85.00
Pusei meto.......... ..............  3.00
Trims mėnesiams.................. 1.65
Dviem mėnesiam ...............  1.25
Vienam mėnesini ........................ 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu, su užsakymu.

True translation filcd with thc posl- 
master at Chicago, 111. Jane 7, 1919 
as reąuired by thc act of Oct. 6,1917

Klerikalų ir tauti
ninkų žiaurumas . 
link savo tautos 
žmonių.

Daily Nclws korespondentas 
Michael Farbnian, rašydamas iš 
Kauno apie Rusijos ir Lietuvos 
padėjimų, tarp kitko, išsitaria,

“Gaila, kad mus tautiečiai 
griebėsi tokių žemų priemo
nių kovoje su socialistais. 
.Juk užteko apgarsinti, kad 
prakalbos užbaigtos dėl są
lygų laužymo. Jei socialistai 
butų nepaklausę apgarsini
mo. tai reikėjo pašaukti poli
ciją ir viskas. Peštynės nc- 
padaugina garbės mus tautai.

Džiaugsmas tik Itidk, kad 
ne mus partijos žmonės grie
bėsi neteisėtų priemonių. Kai- 
kurie minėtojo namo gyven
tojai nesenai jau ir ‘Draugo’ 
agentą baugino apmušti. Be 
socialistų ir katalikų lietuvių 
tarpe yra dar viena partija 
Uolus jos veikėjas žadėjo pa
mokinti ‘Draugo’ agentą. Kas 
mušė socialistą mes nežino
me.”

yra laisvamaniai — taigi jie ne
ardytų laisvamaniškų prakalbų 
ir nepasiustų tiek, kad mušti 
kalbėtoją. Visgi išrodo, kad 
darbas atliktas tų, kurie kovo
ja už tikėjimą arba bent klerika
lų politiką kad ir kokiu budu.

Tautininkams klerikalai daro 
skaudų užmetimą ir pirmieji tu
rėtų pasistengti tikrai sužinoti, 
kas atliko šitą juodą darbą.

Skaitytoju Balsai
Įf/i lireikstas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

KAS BUS SU TAUTININKŲ 
“SEIMU?”

Aš negalėjau kai
LaUsvama-

bėti su Lietuvos komunistais, 
nes jie esą ant vietos sušaudo
mi.
lietis su Lietuvių komunistais—
belaisviais dėl tos paprastos pa
žasties, kad visi Lietuvių komu
nistai yra sušaudomi aut vie- 
tos”. Rusiški komunistai, ku
rie pagelbsti Lietuvos komunis
tams veikti, esą paliekami gy
vi. Lietuvos “valdžia” su kle-

matyt, yra labiau įsiutusi ant sa
vo tautos bolševikų ir aplamai 
revoliucijinių socailistų, kad 
laiko reikalu jiems tuoj gyvas
tį atimti. Mat Rusijos valdžia 
ir jos darbo žmonių klesa netu
ri jokio intereso užkariauti že
mės plotus. Jie ateina tik padėt 
Lietuvos revoliucionieriams vy- 
k din t i revoliuciją Lietuvoj. Lie
tuvos darbo žmonės, susijungę 
į revoliucinį judėjimą, yra pik 
nai užinteresuoti iškovojimui 
teisių darbo žmonėms Lietuvoj. 
'Fodel Lietuvos revoliucionieriai 
yra iabiamiiai (nepakenčiam! 
Lietuvos buržuazijai ir dvasiški- 
jai. Todėl savo tautos “meilė” 
ir apsireiškia nuglamonėjime 
savo tautos revoliucionierių gy
vasties.

Piriniausia reikia pastebėti, 
kad prakalbas rengė ne socialis
tai, o laisvamaniai, ką katalikų 
laikraštis gerai žino, nes sker
sai gatvės gyvena nuo ten, kur 
prakalbos |vyko.
niai juk ne tas pats, ką socialis
tai. Ir musų tautininkų yra di
džiuma laisva maniška, bet ne 
socialistiška. Tiesa, socialistai 
gali būt laisvamaniais, bet tai i- 
dėja skirtinga nuo socializmo, 
nors viena kitai kelio neužker
ta. šitose prakalbose, kaip ir 
visose kitose Chicagoje laikyto
se Bagočiaus pastaruoju laiku, 
jis politikos klausimų visai ne-

vien tik krikščionybės kritika
vimu, todėl sakyti, kad tose 
prakalbose buvo kalbėta “prieš 
šios šalies valdžią”, reiškia tiks
liai meluot, kad valdžios akyse 
pateisint juodašimčių darbą. 
Prieš tautą irgi negalėjo būt 
kalbama ir nebuvo, nes jokia 
partija, nei laisvamaniai, netu
ri nė mažiausio tikslo kalbėli 
prieš tautą. Prieš tautoje esan
tį tikėjimą, tiesa, ir buvo visa 
kalba.

laisva- 
ir aiš- 
laisva-

Nėra ko stebėtis. Juk ir Ame- 
rokoj musų klerikalų ir tauti
ninkų vadai yra nesyk į užreiškę, 
jog socialistams Lietuvoj vietos 
jie neduos.

Šitą turėtų įsidėmėti tie, ku
rie tiki, jog dabar šaukiamas 
tautininkų seimas padarys ką 
gerą Lietuvai. Juk jis irgi šau-

“valdžią” ir pareikalaut, kad 
svietas pripažintu tą “valdžią.” 
Klerikalai ir tautininkai remia 
ir stengiasi ateityj suorganizuot 
da didesnį rėmimą tos revoliu
cionierių žadinės y; da jie kvie
čia mesti partijinius ginčus ir 
visiem lietuviam eiti išvien!

Apžvalga
1

Kas mušė Bagočių.

“Draugas” redakcijos straips
ny] šitaip rašo apie incidentą 
Bagočiaus prakalbose, kuriose 
juodašimčiai iškėlė muštynes:

“Socialistai buvo nusisam
dę p. Eli josi aus svetainę prie
46-tos ir Wood gatvių savo1 kiti kumščiu mušė gulintį kalbč- 
prakalboms. Jie, kaip pa- toją, tai tikrai išrėdytų, kad

Tautininkų liogeryj vieši aiš
kus nusiminimas. Tas “sei
mas,” kurį sumanė Cliicagos 
tautininkų “kempė,” veikiausia 
virs politikos šermenimis. Mil
žiniška didžiuma Amerikos lie
tuvių draugijų netik nepritaria 
jam, o stoja atviron kovon 
prieš jį.

Tai niekam nėra paslaptis. 
Tai mato ir patįs seimo rengė
jai, tik nenor prisipažinti, nenor 
išduoti patįs save. Jų nusimini
mą tuo tarpu galima išskaitliuo- 
li tik tarp eilučių. Ret kas bus, 
kada susirinks “gerbiamieji at
stovai” — iš Ne\v Yorko ir Chi- 
cagos “kempių”? Kaip tuomet? 
Negi pasakysi, kad jie “repre-

Taigi kaip tuomet?
Tuo tarpu jie dar spekuliuoja: 

tėvynės meilė, 
pas, tėvynės meilė. Ir tikisi, kad
tatai turės ištraukti, jeigu jau

varpas — var-

šalinės publikas” — neturinčių 
užsįėmimo žiopsolojų.

Ret ir tai yra tik spekuliacija. 
Nė skambus žodžiai, apie tėvy
nes meilę, nė senai garsinama-

fas] minių simpatijos visai ne
patraukia. Net ir pačioj Chica- 
goj, kur žada įvykti minėtasai 
“seimas”. Ir čia milžiniška di-

Nesuprantama, kokios sąly
gos buvo laužoma: juk 
maniai rengė prakalbas 
kiai buvo žinoma, kad 
manybė bus skelbiama.
sąlygų niekas nebuvo išstatęs, o 
jeigu salės savininkas statė jas, 
tai “Draugas” kreivai meta kal
tę ant jo. Klausimas: Kas turė
jo teisę apskelbti, jog prakal
bos užbaigtos: salės savininkas, 
publika ar rengėjai? Publika ir 
rengėjai to nedarė, o norėjo tę
sti jas. Kaip manė apie tai, sa
vininkas p. Elijošius mes neži
nome, bet negalime užmesti, jog 
jis muštynes surengė, kol nėra 
da rody ta prieš jį.

“Draugui” išrodo, jog judo- 
šiškas išdavinėjimo darbas yra 
kulturingesnis už muštynes. 
Mums rodos, kad abu yra lygus. 
Jeigu kam prakalbos nepatiko, 
galėjo išeiti. Tai butų tikrai 
kultūringas pasielgimas.

“Draugas” meta kaltę už 
Tmvn of Lake juodašimtišką

reiškia tie žodžiai: “Be sociali
stų ir katalikų lietuvių tarpe 
yra da*r viena partija. Uuolus 
jos veikėjas žadėjo pamokinti 
“Draugo” agentą.” Reiškia, jog 
Bagočių sumušė tautininkai. Ir 
jeigu da pasiremti “Lietuvos” 
korespondento aprašymu inci
dento, kuris net tamsoj matė, 
jog buvo vartojama kėdė ir pas-

gijų — eina prieš seimą.” “Sek 
inui” pritaria tik menka sau ja
le, pačios nežymiausios musų 
judėjime draugijos. Tos, kur 
susispietę tautininkų “kempės” 
šulai ir los, kurios dar nespėjo 
pažinti pačių rengėjų ir jų poli
tikos.

Vadinas, dalykai susideda 
taip, kad po “seimui” tautinin
kų politikai lemta subankrūty-

Mes, socialistai, šituo nė 
džiaugiamės, negi bustame. Jau 
senai mes sakėme, kad anksčiau 
ar vėliau jų politika turės su- 
bankrulyti. Pats gyvenimas 
juos veda prip bankrulo.

Amerikos lietuvių darbinin
kų judėjimui nuo to bus daug 
sveikiau. — Ex-tautininkas.

Štai kur jie “nukairėjo”!

Kadangi Naujienų nr. 131 bu
vo išspausdinta ilgoka d. Ten 
Buvusio korespondencija apie 
Aštunto Rajono prakalbas 
Northsidėj, tai šioje vietoje ne
bekartosiu visų smulkmenų. 
Tenkinsiuos suminėjimu dvie
jų svarbiausių p. Slilsono “te
mų” *— Socialistų Partijos ir 
politinio veikimo. Tai yra labai 
svarbu; svarbu tuo, kad tiedvi 
“temos” aiškiai rodo, kur “nu
kairėjo” • mūšų krėštųliniejii, 
). Stilsono ir kelių kitų vado

vaujami.
Dg. Ten Buvęs keliais žod-

spykeris nebūtų sugalvojus ge
riau.

Kaip turi žiūrėt į tai Partijos 
mariai? Ką jie turi manyt, ka
da prieš publiką atsistojęs vie-( 
nas vyriaumj musų organizaci-! 
jos viršininkų ir kiek bepajieg- 
damas pradedu plūsti vadovau-, 
jamąją šios šalies proletariato 
organizaciją? Ir tokiai publi
kai, kurią dar reikėtų ištrauk
ti ton organizacijai), supažindin
ti ją su tos organizacijos arty- 
miatįsiais ir tolymiausiaiis užda
viniais!

Partijos nariui į tai turi žiū
rėti kaipo į sužinią provokaciją 
— išdavimą josios reikalų. O 
kad taip yra, tai gali lailiudyti 
sekama. Kalbėdamas apie So
cialistų Partijos viršininkus bei 
Ekzekutyvj Komitetą p. Stilso
nas trumpai ir storai užreiškė, 
jogei “visas Socialistų Partijos 
pildomasis komitetas tai social- 
buržujai.” Girdi, jie niekuomet 
nedirbę nė iniainose, nė šapose, 
niekuomet nebuvę darbiniu-

Socialistų Partijos] eiles jie įsi
skverbę tik per darbininkų tam
sumą, jų neapsižiūrėjimą. Da
bar tie vidurinės klesos [buržu
azijos] inteligentai pasigriebę 
Socialistų Partijos valdymo 
mašineriją besiclgią kaip jiems

ją, ką norį, brankią lauk.

Šitaip kalba žmogus, kuris 
ant kiekvieno gatvės kampo šū
kauja apie kilų parsidavimus, 
apie jų sielos netyrumą — veid
mainiavimus! Juk laktas yra 
toks, kad’Utii Socialistų Parti
jos viršininkai yra dirbę dargi 
pačius sunkiausius ir pavojin
giausius darbus. Bet ką tai

viskas; jo “kairumas” nieko

Geras Apetitas
reiškia abelnai gerą sveikatos stovį. Jeigu jūsų apetitas 
nusilpnėjo, jeigu jūsų viduriai yra netvarkoje, je igu jie yra 
užkietėję — tns reiškia, kad jųsų virškinimo sysle-ma rei
kalauju globos. Imkite

Severa’s
Stomach Bitters

(Severus Skilvinis Bitteris) prieš kiekviena valgį paskirtą 
mierą, o patūmysite jo naudingą įtekmę. Jis gell>sti virš
kinimui, reguliuoja vidurius ir suteikia gerą apetitą .

Senesni ir silpni žmonės abelanai prival > imli tų pastiprinant 
vaistų viduriams karts nuo karto, kad pasilaikyti sveikatoje ii 

.spėkoje.

r. • centai ir 3 centai duoklės,narnos, j $1.59 jr į; centai duoklės.

NIEŽTENTI IŠBĖRIMAI
Greitai ir ant visados pagelb
sti. Suradimui tos pagelbos 
sergantis turijjirkti ir vartoti 
Severa’s Skin’ Ointment, (Se- 
veros Odinė Mostis). Tai yra 
geras būdas gydymui įvairių 
niežtančių ilberimų. Raina 
50c ir 2c duoklės.

GYDANTIS MUILAS 
turi būt vartojamas kuomet 
tikta skūra arba cera yra pa
liesti ligos. Tarp įvairių ir ga
na gerų muilų, pasiūlytų žmo
nėms, žinome, kad Severa’s 
Medicated Skin Soap, (Seve- 
ros gydantis odinis muilas) 
yra bent tinkamiausias sutai- 
symas. Kaina 25 centai.

KARŠTIS 
nusilpnina sergantį ir skūra 
ligka karšta ir baugi kuomet jų 
dasilyti. čia reikalinga gydan
čio vaisto išlaukinio, kuris nu
ramintų deginimo jausmų ir 
kurs atsviežytų Visą kūnų. Rei
kia vartoti Severa’s Antisepsol 
(Severus Antisepsolius) varto
jant jj atskidus sulig prirašy
mo. Kaina 35 centai ir 2 cen
tai duoklės.

= = Severas šeiinyniiiiai vaistai parduodama aptiekose visur. Reikia reikalaut iš Severas vaisių nepri-
= Į imant pamėgzdžiojimų i mus, įdedant reikalaujamų sumų sykiu su trxais. Jeigu negalite jų gauti 
i š savo apielinkėj, meldžiame siųsti užsakymų tiesiai
gi W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA. B

malto įvykint socializmą [o ka
da Naujienose buvo pasakyta,

tik balsavimu?
vyzdžiui, jeigu vieną metą mes 
imtume ir išbalsuotumc visą so-

Red.]... Pa-

kad jau butų socializmas? To- 
kiuo socialistų laimėjimu 
džiaugtųsi ir į augsią šoktų tik 
tokie socialistai, kaip Strazdas 
ir kiti, su kuriuo jau žinote, dvi
dešimts antroji kuopa... Tai aš 
manau, kad mes, darbininkai, 
balsavimu nieko nelaimėsime. 
Išbalsiavus visus socialistus, vis 
tiek mes negalėsime pastatyt 
prie valdymo politiškos mašine
rijos darbininkų, nes darbinin
kai dar nėra išsilavinę. O sta
tyti prie valdžios vairo tokius

nė mandagumo, nė sąžiningu
mo. Tas, kur nepritaria jo 
sdf-styled “kairumui”, yra ir 
buržujus;ir išdavikas ir dar ki
toks!, Prieš juos reikia kovoti 
visais galimais budais. Šilai jis 
dargi pabrėždamas užreiškė.

Jc, o kada Socialistų Partija, 
norėdama apsisaugoti nuo tos 
rųšics demagogų, paliepė jam 
pafųtraukli, dabar jis kelia di- 
džiausį gvoltą ir bando apdum
ti plačiasiiis sąjungiečių minias. 
Juk tai jis ir keli kili jo sėbrai 
yra kalti, kad Socialistų Parti
ja suspendavo visą Liet. Soc. i 
Sąjungą! Tai delei tų kelių iš) 
krieso išėjusitų šukautojų turėjo p“ 
netekt balso Soc. Partijoj tūks
tančiai organizuotų lietuvių dar

rių rankose dabar randasi Soci
alistų Partijos mašinerija — tai
gi, draugai, po išbalsavimui ar 
nebūtų taip, kaip Vokietijoj, ar 
nestatytų mns prie sienose kaip 
Ebertas, stato spartakus? Taigi, 
draugai,” pabriežė p. Stilsonas, 
“mums nereikalinga reformis- 
tinė balsavimo taktika [?] ir 
nereikalinga industrine. [Čia p. 
Stilsonas kažką nupasakojo a- 
pie k'ažin-kokią “industrinę tak
tiką” ir “kritikavo” ją]. Visa 
ta procedūra perdaug ilgai trau
ksis. Bet reikia štai ko. Reikia 
mokslo, kad nors nekurie darbi
ninkai butų gerai išlavinti. Ir 
nepaisyt didžiumos, uos Rusų 
bolševikai taipgi neturėjo did

kitus dalykus ir tuoj paskelbė 
proletariato diktatūrą. Tai taip 
anie draugai užkariavo buržua
ziją ir socialpatriotus menševi
kus. Ir mes turime taip dary- 
i: »

vėl bando mėtyti pėdas. Praši-Į Aš manau, kad prie šitų už
manymu ir šmeižimais nori įti-l reiškimų nereikia jokių konien- 
kinti tas minias lietuvių darbi-Įlarų. Jie aiškiai parodo, kad p. 
sinkų, jogei tikrasis kaltininkas Į Stilsonas yra viskas, tik ne so- 
esanti Soeialisių Partija bei I cialistas. Ir nelik Socialistų 
vadovaujamosios įstaigos. [Partijoj, o ir pačioj Sąjungoj

O aš pasakymu, kad tikrieji jam neturėtų būtį vietos, 
kaltininkai yriy pats p. Slilso-I, Biežavšij.
nas ir kelintas jo pagelbininkų-1______________________
patarėjų. Jisai jau senai palio-1 
vė buvęs socialistas. Jo darbai 
rodo, kad jis atmeta visokį or- 
ganizuotą^Vičštį politinį veikimą

Kazimieras Gugis

Saugi Banka Jūsų Pinigams

Central ManufacturingDistrict 
-- RA NIC --
BANK BANK

1112 W. 35 St. (3 blokai nuo Halsted SI.) Chicago, III. 
Dėkite be baimės ir abejonės savo pinigus i šią VISIŠ

KAI SAUGIĄ BANKĄ. KAPITALAS $550,000.00.
TURTAS $4,500,000.00.

John W. Gorby 
Vice-Prcsidcnt

W. N. Jarnagin
Prezidentas

H. E. Poronto
Vicc-Prezidenl

S. L.
FABIJONAS 
Užrubežinio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas.

3-čią procentą

Frank L. Webb
Kasininkas

J. R. Rolley
Pag. Kasininko

F. C. Hocbcl
Pag. Kasininko

A. Petraitis ir 
J. A. Malooly, 
vedėjai į Reni 
Estutc, Insu
rance ir Mort- 
gage Departen.

MAINO PINIGUS po 
PARDUODA LAIVAKORTES ant geriausių 

SUTEIKIA PASPORT US su konsulio užtvirtinimu. 
DUODA PAS-

PARDUODA NAMUS, LOTUS

A STATE BANK 
Čionai jūsų pinigai bus SAUGUS.

ir sumą ant PAREIKALAV 
SIUNČIA PINIGUS į visas svieto dalis.
dienos kursu, 
linij ų.
PADARO VISOKIUS legališkits dokumentus 
KOLAS ant PRAPERČ1Ų.
IR KARMAS.
Sale Deposit Vaults (baksai) geriausi visame 
ir augščiau ant melų.
BANKO VALANDOS: 9 ryto iki 3 po pietų, 
to iki 1 po piet. VAKARAIS: Seredomis ir

VISOKĮ PATARIMAI DYKAI

Suimtomis nuo

D r. A. Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

25 E. Washington St., MarBhall Field Annez, 18 fliorns, Suite
Phone Centrui 3362. ’ Valandos: H) iki 12

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

Rezidencijos telefonas West 6126

1827 
ryto

jų” pasinio j imą ant pačios Par
tijos]. Savo kalboj jisaružreiš- 
kč, jogei jis visai netikįs į musų 
minimum reikalavimus, į šian-

bes mašinerijoj veikimą, turin
čio tikslo įmanomai pagerinti

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
^laip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras;

Namų Ofisas:
3622 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: 
12? N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Bldg. 
Tel. Central 4411

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marsball Blv.
Tel. Rockvvell 1681.

Atminkite, kad RYTO bus

Žinoina, šitai jis aiškino jam į- 
prastu budu: kraipymu faktų ir 
šmeižimu jam nepatinkamų 
asmenų. Tęgul kalba jisai pats: 

„“Aš” sako Stilsonas “bučiau 
juržuaziškas ideologas, jeigu aš 

sukčiau reformistinc socialistų
žiais suminėjo p. Slilsono stra- Jaktika. Reformistinė taktika, 
ksėj imtis prieš Socialistų Parti- tai Holstedstryčio Naujienų tak- N A U J IENŲ PIKNIKAS 
ją ir vadovaujamas josios įstai-tika; tai balsavimai, kuriais jie Chernaueko darže.

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

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

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

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

mai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 North Robey Street, Arti Milwaukee Avenue



Subata, Birželio 7 d., 1919 f CKlesga, III
žolinai jas prieš tuos dalykus; Kas atsieina neramumo tar|M' j 

hs reiiuircd by tho’aU of Oci. ii, i<jn’ bl'* Y™ ženkllA kurie, nors pu- laukų durininkų, tai valdžia pu- 
lengva eina linkui krašto, bet sprendė paskirti karalystės ko- 
eina. labiausiai piktinamasi misiją pramonės sąlygoms iš- 

. priverstine tarnyste kariuome
nėje ir oficialiu Įiasielgimu su 
Vengrija.

Kas atsieina pasielgimo 
Vengrija, tai |xirlauicnto narys, 
pulkininkas Wedge\vood nega
lėjo gauti geresnio atsakymo iš 
Žemutiniojo buto kaip tas, kad 
“Užsienio raštinė negavo oficia- 
lio pranešimo” apie praneštąjį 
talkininkų karei vijų slopinimą 
vengi u sovieto.

Kas dėl priverstinės tarnys
tės kariuomeifėje, tai Daily He- 
rakl šiandien sužinojo nuo aug- 
štų mi Ii tariu valdžių, jog nau
jai rengiamos kareivijos yra 
reikalingos Indijoje, Aigipte ir 
Airijoje, kur Anglijos valdžia

True transtatian filed with thc post- 
master ut Chicago, UI. June 7, 1910

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Darbininkai

(žinios International Labor 
Nows Service) 

-»__
ANGLIJA.

Darbininkai ir taiko* darymas. 
Londonas.

čia, kaip ir galima laukti, labai 
susijudinę tuo, kas dedasi ,už
sienyje Britanijos vardu.

Augantis |>ažangesniųjų ele
mentų skaitlius garsiai šaukia 
organizuotus darbininkus imtis 
tiesioginio veikimo ir, atsisaky
mu <|irbėi, padaryti įnegalimu 
bent niAiiMį valdžai padėti talki
ninkam* sjamMi Rusijos 
Vengrijos sovietų vale 
sur slopinti socialistų
gandą ir nežmonišku užsispy
rimu palaikyti blokadą ir var
toti kitas priemenes marinimui 
badu didžiulių žmonių minių 
baduoj amuose Europos plotuo
se.

Kol kas, tiesa, organizuotieji 
dadbminkai nedarė nieko kita, 
kaip tik priiminėjo protesto rc-

ir
as, vi- 
propa-

gelba.
Nedarbas ir neramumas.

su

Vėliausi pranešimai apie be
darbius vyrus j r mĮoltcris yra 
tokie: Birminghame, 70,(MM); 
Lancashirėj, 285,111; Glasgowe, 
49,111.

Naujos Telefono Duokliy Mekestįs
Dabar įeina į Galę.

t

Sausio 21, 1919 Generalis Postmaster įstei
gė naują tai pva’stijiių ir valstijoje tele
fono duoklių mokestį. Valstijose mokes
tis nebuvo rokuojama, kadangi drausmė 
išduota Superior Court of Cook Coimty.

l)al»arlviMs nutarimas Suvienytų Valstijų 
Augščiati'Ho Teisino j^tiliojo v n <•*•«! į I’os-

ImiDillT MĮKkiryti tdiTono mokestis, ir 
valstijoje pirmiau pasCčTtiTos D 

nuo Genrralio Poshuasler dabar 
duotos į Illinois Valstiją.

Visas aprašymas už visas vietines ir tolime
snis mokestis pranešimų bus paaiškinta 
ant 8 ir 9 puslapių sekančios laidos tele-

bus iki

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Šitai Kur Sveikatos
Šaltinis, tai Salulc Stomick Bit

inis, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, por ilgų laikų mane kankino 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvų, pilvų, polius ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sakant visus suvargęs būdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tų garbingų Salirte Bit 
trr į pradėjau naudoti i trumpų lai
kų 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 Salutc 
Stomick Bitteris Kaina $U>0 už 

bonkų, jo gali gauti aptiekose ir 
goresniuose šaitanuose, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa- 
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS,
616 W 31st St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 7351

tirti, kurią darbininkai sutinka 
priimti, jei ji bus tokia, kaip 
angline komisija — vieša ir su 
pilna galia šaukti į Iiindininkua 
darbdavius, žemės savininkus 
ir tt.

Ūkininku ūpą parodo pieni
ninkų striukas Laneashirėj, kur 
pienininkai atsisakė pristatyti 
pieną kontroliuojama kaina, 
nors ji yra dvigubai augštesnė 
UŽ buvusią priešk arę. Anglies 
komisija pasiekė įdomių laipsnį, 
kur žemės savininkai vis viena, 
ar jie būtų perai, ar ne, yra 
šaukiami kaipo liudininkai.

SUV. VALSTIJOS.

Dar apie pramoninius carus.

Keading, Pa. — Musų perei
tos savaitės pasaka ajjiv pramo
ninius carus dar nepasibaigė.

Svambiausia priežastis užda
rymo plieno darbininkų, Car- 
penler Plieno kompanijos per
dėti uis, E. J. Poole, yra karin
gas. Šitas perdėtinis Poole yra 
taipgi išdirbėjų asociacijos pre
zidentu; per jos sekretorių F. L. 
Wood jis pasiuntė Berkso ap
skričio išdlirbėjams “specialį 
pranešimų”, kurio pirmutinė ei
lutė skamba: “Karė prasidėjo! 
pirmas šūvis paleistas gegužės

Ištiktųjų lai tas “suvis” pa
leista ife pirmą, bet 2 dieną, 
kuomet darbininkai atėjusieji .į

kompanijos dirtuven ne kitaip 
kaip nauji, per samdymo rasli-

Aiitra vertus, visuomenes už
uojautai yra su darbininkais ir 
prieš PocHe’ų, nes Beadingo gy
ventojai pamena, kaip šitie dtir- 
I»iiiiiilviti, vliijjiit' kovojutilifji už 

nSlVVD, „h'isę upvi<ščiotį „savo 
šventę nedarbymclės laiku, 
mielu noru diiibio viršlaikį, kad 
parūpinus daiktų kovojantiems 
savo broliams F ra nei joje.

Daugelyje įvairių pramonių 
yra straikai; straikuoja inalio- 
riai, popierininkai, mūrininkai, 
mašinistai, medžio, plieno ir 
skardies darbininkai bei skry
bėlininkai.

Priežastimi šitos atviros ko
vos tarpe kapitalo ir darbo gali 
būti majoro Filberto pastebėji
mas, kad jis norėtų būti ant-

ATEIKITE MEDELIO
DYKAI

PARODA PARODA

DIDELIS LOTD PARDAVIMAS

Gražus Gyvenimo Lotai $375
ri—■»iiimimbiI II...... ..... ■■■I —. ~ ~ A AJ> T.e. .................. - - -

/

Ji

LENGVI
IŠMOKĖ 

» 1»I

J1MAI

amo—

DYKAI
Visai netoli nit> Iltinois Cen
tral ir PuUtnan dirbtuvių.

Y r* i ■Kontraktai jau yra padaryti 
dėl statymo puikių namų 
ant nekuriu musų lotų.

Sugryžusių kareivių patar- 
*navimas.

Nedaugiau kaip 2 lotų kiek
vienam pirkėjui.

šimtai puikių namų jau yra 
pastatyta ant apielin- 

’ ' kės totų.

DYKAI
' I

Išmainykite Jūsų Liberty Bondsus ant 
loto ar namo, mes priimame 

už pilną vertę 
I I

Sewers, Vanduo, Šaligatviai, Gasas, Elektra, t .t 
Viskas Pataisyta DYKAI

(Tarpe 03 ir 05 gatves—South Park iki St. Lawrence Avė.)

Naujas Lietuvių Distriktas

TITLE
GUARANTEE

POLICY
IŠMINTINGI STATYMO

AI’RUBEŽIAVIMAI
■ ............................... I II,,1

moju Ole Hansenų.
Nemokamas važinėjimas 

numestas.

Seattle, Wash. — Miesto pa-, 
ėmimas savo valdžion gatveka- 
rių nereiškia to, kad miesto 
darbininkai gali važinėtis nemo
kamai — visai ne!

Kuomet Seat t les miestas nu
pirko gatvekarių nuosavybės 
dalis, tai perdėtinis tuojau pa- 
skellbč, kad miesto darbi n inkai 
negalės nemokafniaii važinė lis.

Girdi, negalima jiems to duo
ti, kuomet visi kili darbininkai 
paneša visas lėšas.

1 Policija ir gaisrininkai, žino
ma, protestavo, sakydami, jog 
majoras Ole Hansim užtikrino 
jiemsi pernai rudenį, kad ne
mokamą važinėjiniąsi jie turės 
tolinus.

Viepti patariamų būdų pini
gams užvaduoti yra patarimas 
pastatyti po vienų darbininkų 
ant karo. Tai yra bandymas 
atgaivinti senovinį netikusį va
žinėjimų, kuris buvo numestas, 
atsižvelgiant į saugumų, smagu
mų ir nuveikumą.

Bet čia yra dar ir kąs dau
giau; paskelbtas algų plotas y- 
ra toks: $4.75 ant norminių e- 
hktrikinių karų ir $5.07 ant 
karu, kur bus vienas darbiniu- 

Įkas; 32 centai į dienų dauginių 
■ už atlikimą kunduktorjaus, ar

ba antrojo darbininko darbo.

V-1SI LOTAI PARSIDUOS VIENA DIENA
ATEIKIT ANKSTI - PARDAVIMAS PRASIDĖS » v. ryta, ŠIĄ NBDSI.E - LIETUS AR PAGAbA.

Mes nupirkome VERNON 
PARK daug metų atgal 
už mažų kainų . Tai yra 
priežastis dol ko mes ga
lime parduoti juos dabar 
už pusę jų vertės.

Tai yra teisingas pasaky
mas.

EXTRA -

Atsivesk pačių ir 

rankpinigius, j tisų bankinę 

knygutę ar

A LIBERTY BONDS

Mes priimame bondsus už

>m.i mini HM... .m■ -................ ■m. , m

Virš šimtas tuksUmy 
darbininkų dirba apieitn- 
kės dirbtuvėse.

ją vertę.

Statymas naujų dirbtuvių 
padaro šituos lotus gerus 
pirkimus dej gyvenimo ar 
pelno.

TOM SIOOURNEY
Pradčtojas judėjimo “Buk savininku savo namo” tik kų sugryžo iš Francijos jr 2 vai. ĮVy J 
po ptet Kalbės temoje: “Kų aš mačiau Fruncijoj” — \ K “ I iwll

» ............................. '"o1
.... " ...................... "■ ............. ........................ i ■ i i ........................................................... i i,............................................................................ ■

MES PASKOLINSMA JUMS PINIGU DEL PASTATYMO NAMO
Jau yra pabaigta keli gražus na mėliai dėl Jūsų ant pardavimo, ; ■

Pribukite
Street karų ir persimainykit ant 95tos 
Stret karų ir persimainykit ant 95tos 

• gat. tiesiog j Verno* Park, išlipkite a»t 
95 ir St. Lawrencc Avė.

R——     I !»■ ■! I.IR I miiiiii į

Musų Ofisas ant vietos .

LEO KARWOWSKIS, Manager

, PatHtevifVaa p k*- i 
<9 yąrl. ry-

• Hb aii >Qfi»ab aLflafjMt. 
vakarais dėl pa-

i aitaninąif.
. ( kjiahitc šį .pac- 

^davimų.
*

""" —  ' '' ' ................................................................... I I , ... ,1,1!,

JUS GAUSITE DEEI) NUO CHICAGO TITLE AN|) 'HtUST CO. 
...............  IWII   ■■■  .............................. . —   ■■■   I— ■  ......................m u i        ——

ŠIS TAI YRA TEISINGIAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS LOTŲ IŠPARDAVIMAS CHJCAGOJE.
■ ibb*



pu
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$6.90

$9.50
pakelti, extr:i

na

Mes turime daug 
lietuviu pardavėjų

Springsai •— kilpuolos, da-
bnrhklui $6.90

Springti — i 
gerų kilpų iš- C 1 1 £|j 
dirbtas kaina

Lietuvių Rateliuose.

progreso

NORTH SIDE

Jei Norite Baby Carriage

Carriage,

r

!

2Mlt«KS

Kaby 

pilno 
žiai

Mat Gtasburgo firma buvo 
remiama minėto banko.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

—Well, aš manau, kad reikės 
daug darbuoties, 
šimtų..

Springgai — 
pos, daliai* 
už ..............

kol gausime
Kam čia taip skubiu-

(Apgars.) . (T«sa ant 740 1>US|1’')

Dr. Leo Awotin 
Gydytojas, Chirurgu, ABrolorla 
1t2t So. HalatU SU Chicago 
Kalba lietuvi*k ai. latrinei 1» 

rusiškai.
Valandos: 10-13 ryta:. H-f va
karu. Tai. Ganai 4M7.

NEPAVYKUS UŽPUOLIMAS.
l>u jauni banditai Bcrwyne

apiplėšti. Įėję jie paliepė jai 
iškelti rankas, bet toji vieloje 
kėlus rankas augštyn šoko ant 
jų, paki ldama trukšmą ir tie iš-

niais ratais, g 
ažaus darbo

$27.50

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepnrtyvi- 

šką laikraštį; tik $1.00 metams, 'tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
farmos. Blokinė 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite . . .

“Amerikos Ūkininkas
Box 96, Hart, Michigan.

Vėliau buvo svarstyta, kad 
visus tuos, kur bus su unifor-

Baby Varreages - ne
ndres viršus ir apačia, 
graČia, gražiai numu
šta, didli durtiniai ra- 
[;;;,ikhli $32.50

Vyriškų Drapaną Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyru ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkaulai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siūlai ir overkutai $15.00 iki $28.00.

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaiki; siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus daliai’ pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
laidos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande- 
Į nežymiai vartotu siutų ir over- 

kutų $8.50 ir aukščiau.
Full dress, tuxedo, frock siutai, 

ir tl. $1.0.00 ir aukščiau.
Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 

Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Chicago, III. 

[steigta 1902

12th STREET 
Tel. Kedtlr 8902.

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

CHICAGO, ILL

American c r Vindex npe- 
cial siuvama Mašina, ge
ro išdirbimo, musų kai
na yra 
liūtai ....
Pasirinkimas Eldredge C. 
Imiiroved Seamstress, ar 
Fldredge Srwiiw Maelv- 
ne gvaran- rn
iilola .... I n W

Eldredge Rotary siuva
ma Mašina —1 mašina

; $42.50

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

C H. HAIR M. D
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122.

Prieš North American Cafe 
39 So. State St., Kampas Monroe.

Ekzaminuvimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

BRIDGEPORT
“Milžiniškas massmitingas.”
Seredoje, birželio 4, lietuviš

kojo vaisko pirmasai regimen- 
tas turėjo milžinišką massini- 
tingą, kuriame dalyvavo apie 
trįsdešimts asabų ir mane pri- 
skaitant. Iš jų, rodos, šešioli
ka padavė kam reikia visą savo 
paėjimą, idant tai skambėtų ga- 
zietose taip, kaip kad skambės 
tas lietuviškas “lyberti varpas” 
Auditoriume.

Beto, Mr. Bagdžiunas užreiš- 
kė, jogei jis tikisi sudaryti lietu
višką armiją net iš tūkstančio 
galvų. Kitas “geras tautietis” 
tečiaus užginčijo Mr. Bagdžiu- 
nui:

kų “seimą.” Pažangios dr-jos, 
kurios eina su socialistais, laiko
si nuošaliai. Tautininkų “sei
me” jos nemato jokio išgelbėji
mo “tėvynės Lietuvos,” kaip 
kad reklamuojasi tūli musų tau
tininkai, bet kaip tik priešingai. 
Nes tie, kur “seimą” rengia ir 
jame dalyvaus yra tokie jau 
žmonių laisvės bei
priešai, kaipir patįs klerikalai. 
Tatai pažangiųjų draugijų na
riai sako: “Well — tegul jie 
paseinutvoja, o mes prie pirmos 
progos surasime kitokių įmo
nių kovotojus už Lietuvos lais
vę paremti.” Tikra tiesa!

N AUJIENOS, Chicago Subata, Birželio 7 d., 1919

Didžiausias Rakandu Išpardavimas!

U CROC 
zoua srs > 
ORT AVĖ

, šių metų pas Klein Bros

Prasidės Panedello Rytą, Birželio Sta 8:30 v, Ryte
Būtinai čia Atsilankykite

Geriausi rakandai koki galima gauti ant lengviausių išmokėjimų — tai yra musų pasiuli- 
mas šiame dideliame išpardavime. Mes pilnai aprūpiname namus ant lengvų savaitinių ar 
mėnesinių išmokėjimų. Ateikite ir peržiūrėkite musų didelį rakandų pasirinkimą.

Bet greitai susigriebta ir visa 
liko po senovei. Mat, bijotasi, 
kad kartais ištiesų nesusirasiu 
apie tūkstantis tų, kur daritebe- 
vilki rudines, nes tai labai už
kenktų bizniui. Bet svarbiau
sia, tai bijotasi, kad tarpe tų. 
kur su rudinėmis, gali būt yra 
daug bolševikų... O jeigu taip, 
tai netik bizniui, o ir viskam 
butų kaput.

Besvarstydami - bemitinguo- 
dami “broliai tautiečiai” labai 
susimaišė. Leist “už fry” butų 
didelis onaras, bet kas su bizniu, 
kaip su bolševizmu? Iš keblu
mo juos išgelbėjo tik Mr. Drau
gelis. Girdi, nereikia fulyt sal- 
dotus: jeigu, ne duok die, pub
likos prisirinks labai-labai daug, 
o mes pažadėję įleisti juos “už 
fry” imsime ir neištęsėsime, nes 
nebus vietos? Tada jie jausis su- 
fulintais. Tegul geriau nusiper
ka tikietą, tada tai bus ant šiur.

Nieks jam nė nebesipriešino, 
o kad nebesipriešino, tai taip ir 
Tiko, liko taip, kad “draugai sal- 
dotaji” turės pasini] {i n t nusi
pirkt “gerinusį tikietą”...

— Gvaizdikas.

Naujienų šeimynėlė nuolatos 
auga. Kiek laiko atgal “brolių” 
tautininkų ir klerikalų “kein- 
|m~s” buvo bepradedi) džiaugtis, 
kad dabar tai Naujienoms busią 
kaput: bolševikai jas suvalgysiu 
be duonos ir druskos... Esą v 
menševikai jau visai nebeturį į- 
te'kmės ir 11. Vargšai, apsiriko. 
I'iesa, kad “bolševikai” ir “men
ševikai” dažnai gal ir perdaug 
aštriai pasirokuoja. Bet tai y- 
ra jų pačių reikalas. Pasiro- 
kavę, pasibarę jie ir vėl skaito 
savo dienraštį, ir platina jį tarp 
savo draugų darbininkų. Tuogi 
tarpu “brolių” klerikalų ir tau
tininkų lapai visai nušunta be
gulėdami ant “stendų”... Laimė 
tik, kad jų apiekunai susipran
ta, kad reikia pasiimti atgal tą 
savo “štofų” ir padėti ten,, kur 
jo nieks nebemato.

— Bokse—Menšė.

LIUDIJA PRIEŠ SUBRANKRU- 
TIJUSĮ BANKĄ.J

Teisėjo Crowe’o teisme, kur 
dabar eina nagrinėjimas bylos 
buvusių bankininkų brolių 
Krank J. ir Balph R. Graliam, 
kaltinamų.priiminėj imu banku n 
pinigų, kada jau tasai negalėjo 
išmokėti,/vakar Saul I. Ginsburg 
Marslia’rf Ventilated Mattręss 
kompanijos prezidentas buvo 
pirmu liudytoju prieš juos. 
Ginsburg pasakė, kad jis atme
tęs Franko Graliam pasiulini- 
iną lapkrityj, 1918 m. daugiau 
kaip už melų po subankrutiji- 
inui, paskelbti dalybas, iš kurių 
ji 15,000 atidėti į šalį “neapseina- 
monis lėšoms” ir jais dviem 
broliam ir Ginsburgui pasida-

Čia yra musų lietuviai pardavėjai, klauskite jų. Jiems bus malonų patarnauti Jums: Wm. 
Buishas, No. (i; Julia Slankus, No. 15; Charles Puiris, No. 102; Bose \Vhile, No. 82; Mario Lekeroski, 
No. 35; Sophia Kaminski, No. 67; llatlie Nulowc, No. 116; Conslaiice Schukas, No. 156.

Klein Bros Stapmos 
Dykai su pirkiniais

Nauji 3-jy dalių Parlor setas. 
Poloniai 3-jų dalių Parlor se
tas stambaus išdirbinio, ąžuo
lo, riešučio ir maliogany, ap
mušti I paniška sk ira 

:!±\. $110.00

Kieto medžio Ko
moda.

Arzuolo su dideliu 
veidrodžiu

$16.75

Valgomojo Kambario Salas, 
išsitraukia 5 pėdas, gerai pa
dirbtas, aržuolo nudirbimas

,ikliU $14.85
Ant lengvų išmokėjimų

Lovų setas, stambaus išdirbimo, plieno lova, Ja
jai geros smendžinos, geras valos matrosas

..................... $24.50

Duofotd, tikro arzuolo arba 
maliogany nudirbtum, apmuš
ta tikra ispaniška skūra, atila- 
dai'a padaro pilno didžio

$37.50
Lc’rtįh’l išmokėjimai

i t. 9* M * rf* 1
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Komodos, geras veidrodis, di
dli stalčiai, aržuoleo, mnbo- 
gany ar klevo £H
nudirbimo ....

Supamasis Krėslas, ge
riausio aržuolo arba ma 
hoganv užbaigtas, geriau

$4.90
Lengvi išmokėjimai

Misingines lovos, e.x- 
Ira stambaus išdirbi
mo, 2-jų colių kampai 
1 *4 rolių stulpeliai 
švisiai ar tamsiai nu- 

$33.50 
‘iinru t 

Lengvi išmokėjimai

7-daIiŲ Period Valgomojo Kambario setas, 
puikinus išdirbimo stalas, Wtn. Mary ma
dos, aržuolo, gražus viršus su stambiom 
kreiptum kojom, krėslai pritaikinti tan
kiai numcgsli. nendrių užpakaliai, tikros 
skuros apačios
tiktai už ............................................ ■ V-OU

U

Krėslai dru 
tai padirb
ti tikro ar
žuolo, po

ni rimtos a- 
paečios, a- 
kšlas užpa 
kaljs kaina 

vinas

$1.45

Kombinacijos Knygų Šė
pa, tikro sritinio, dide
lis rašomasis stalelis, 
didelė vieta dėl knygų 
sp persimainoimims jen- 
lynoms 
liktai už $24.50

Tautininkams nesiseka.
Gal niekur kitur tautininkų 

poltika nėra taip nusibankruti- 
jusi, kaip pas mus, Northsidėj 
Kuomet kitose dalyse miesto 
jie turi šiokį-tokį show’ą, tai čia 
veik jokio. Vidos draugijos 
Šičia priklauso tik dviem sro
vėm socialistų ir klerikalų. Ki-

pasidalinusios į atžagareiviškas 
ir pažangiąsias. Atžagareiviš- 
kos draugijos kontroliuojamos 
klerikalų, o jie, savo politiškais 
išrokavimais, visomis keturio
mis stoja prieš “brolių” tautiniu

TRISDEŠIMTS MAŠINŲ 
GESINO UGNĮ.

Gaisras, kuris galėjo pasiekti 
baisių proporcijų užvakar gimė 
Armstrongo maliavos ir li kerio 
dirbtuvėje pu. 2502 So. Pauli
na g. Už pusės valandos po da
vimui gando suvėlavo 30 gesi
namųjų mašinų ir liejo vande
nį tarytum be jokios pasekmės.

Eilė ekspliozijų atsilikusių lai 
ke gaisro padarė gesinimų labai 
pavojingu darbu, antra vertus 
kartus ir aitrus aliejų durnai 
neleido gaisrininkams arti pri
eiti.

400 darbininkų, tarp kurių 
buvo ir kelios dešimtįs moterų, 
visi išbėgo nuo gaisro laimingai.

Taikų Lova, ilgi 
nuleidŽ'ami šonai, su gerą 
sprdenžina, tamsiai arba 
hadai nudirbta, snpria’ė 
dabartinė 7C
kaina ........... 4> f ■ f O

Matrasas — vatos viršus ve-

$3.35
Matrasas — vatos viršus ir 
apačia, visokio 7£ 
didžio ............... 4^. IV

Pilnas vatos matrasas — 45 
svaru, gražiai nndirbias,
spėria $12.75

Kefrigrators, su pakeliamu vi r 
šunį, aržuolo, extra spėriai 
dabartinė kaina
tiktai po ............... 4>O-VU

Lengvi išmokėjimai
Kefrigerators —- balto enamel 
nudirbtas, diillė vieta dėl le
do, permainomos CIO Efi 
lentynoms.......... 4> I V.VU

Lengvi išmokėjimai.

GREITA PAGELBA NUO 
UŽKIETĖJIMO.

Nusipirkite dėžutę pagarsėju
sių Laxcarin plėškelių. Jos yra 
giriamos tūkstančių. Laxcarin 
yra gerai žinomas visuomenini. 
Laxcarin plėškelės neturi savy
je kalomelio, liet gydančias, pri- 
iinnes daržoves, liuosuojančias.
Svarbiausias dalykas, kad šios | bandė užpulti J. Nowakienę jos 
gyduolės negriaužia vidurių. Jos 
priverčia normaliai veikti žar
noms ir kepenims. Jos niekuo
met neverčia nenatūraliai veikti.

Jei jus turite rudą skonį burnoje, 
blogą kvapą, nuovargį, jaučiatės nu
vargęs, galvos skaudėjimą, sunkius 
vidurius ir užkitėjimą, jus rasite 
greitą, tikrą, ir tiktai malones pasek
mes nuo vienos arba dviejų mažu 
I.axcarin plėškelių paėmus einant 
gultų.

Tūkstančiai ima vieną arba dvi 
kas vakaras dėl sveikatos.

Pamėginkite.
Laxcarin neparduodama aDtiekoi- 

se, kadangi mes norime užtikrinti 
Laxcarino vartotojus, kad jie visuo
met gauna gerus šviežius vaistus. 
Ganėtinai pilnam gydymui pačiuo

se atsitikimuose, šešios bonkutės 
penki doleriai, viena bonkute dole
ris. I
Laxcarin Products Co., Dept. L-2.1 
Pittsburgh, Pa.

apmuštas 
s gumi-

Kambario Didžio f“ 
Divonai

Ant lengvų išmokėjimų

Tapestry Brussels Divonai
Medallioti ir kitokiu n 

eini dėl šių G?"
išpardavimo ........... 4*1

Ant lengvų išmokėjimų
Aksominiai Divonai — 9x12 pėdų 
didžio, be siūlės, visokiu mad” '• 
spalvų, dabartinė 
kaina tiktai ...........

Ant lengvų išmokėjimų

šis Pagarsejas Pianas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Pianas jūsų ant lengvų 

išmokėjimų

$600 Kerzheim Playcr 
Piano su pastatoma lem
pa, suolu, uždangalu ir 
20 volų, (laharlinū kai-

'1 $485.00
Klein Bros. Piano Store

2027-2!) SO. HALSTED STREET

VAŽIUOJANTIS AUTOMOBI
LIU NUŠOVĖ PĖSČIĄ.

Vakar ties 52 ir Halsted gat
vėmis važiuojantis automobiliu- 
mi mažne užvažiavo ant būrio 
žmonių. Kada pėstieji ėmė rū
go! ant važiavusio, tas sulai
kė savo automobilių, išsitraukė 
revolverį ir paleido šūvį į juos.

-Tisse-'i'''

K _______



batą, Birželio 7 d., 1919

(Tąsa nuo 6-to puslp.)

Clark gatvės miesto teismo kler
kui Henry Baum ir tas tuojaus 
krito negyvas ant vietos. Kol 
kiti spėjo suprasti, kas dedasi, 
automobilninkas paleido savo 
mašinų ir pranyko už gatvės 
kertės.

LAISVĖS KONVENCIJA.,
Chicago  j liepos 3 dienų keti

na įvykti Amerikos Laisvės kon
vencija. Visos laisvos organiza
cijos yra kviečiamos dalyvauti 
toj konvencijoj.

Konvencijos rengėjai apreiš
kia, kad konvencijos tikslai yra

Šalie st., Chicago, III.
Konvencijoj gali dalyvauti 

visos ekonominės politikos ir 
kitokios organizacijos, kurios 
nubalsuos paremti augščiaus pa
minėtus konvencijos tikslus.

CHICAGOS SANKROVOS PRA
ŠO KONGRESO PANAIKINTI 

MOKESČIUS PER
TEKLIAUS.

Atgauti ir palaikyti Amerikos 
pilietiškas ir civiliškas teises — 
žodžio laisvę, spaudos laisvę ir

departamentinė sankrova ir ke
lios dešimtis mastinių prekių

etnose kreipėsi į kongresininkus 
nuo Ulinojaus valstijos, prašy
damos, kad Suv. Valstijos panai
kintų pertekliaus mokesčių įsta
tymų. Šitie mokesčiai, esu pa
daro visuomenei ir verteiviams 
(langiaus keblumo, negu jie 
duoda valdžiai įplaukų.

Tuojaus payiuosuoM visus 
žmones, kurie yra persekiojami 
ir laikomi kalėjimuose už jų po
litiškas nuomones, jų pramoni
nį veikimų ir jų tikėjimiškus į- 
sitikinimus.

Konvencijos rengėjų skaičiuje 
yra daugelio socialistų. Tarp jų

R. M. Lovett, Dtincan MacDo- 
nald, Eilėn Gatės Stare, Scy- 
ni(Hir Stedman.

Konvencija yra šaukiama var-

POPIEROS PIRKĖJAS NU
RAUSTAS Už PAPIRKIMĄ. 
Jacob Estovich, popieros pirk

lys bandė papirkti Federalio 
Atsargos Banko sargų James F. 
WeTls, įkalbėdamas jam parduo
ti tris tonus išmetamos popie
ros vieno tono kaina. Wells pri
ėmė nuo jo pinigus ir perdavė 
Estovilchų fcdcraManis agen
tams. Teisėjas Carpentcr nu
teisė Estovicbų šešiems mene
siams į Bridewillę.

Užvakar miesto tarybos teis
minio komitetas atklausė pako-

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupirks! labai gražų 8200.00 vertis 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

— jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė nlata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
Jetz augštos klesos 

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

pratuštinti vietą
Mes taipgi turime 
8650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai 

tęs, kuri mes parduosime už 8325. 
JEI GYVENATE UžMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

kiemą kabini ainis palĮuosuot'i, 
(National Leaguc for the Re- 
leasc of Politieal Prisoners), ku
rios ofisas randasi 25 So. La

Dr. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA 

GYDYKLA CHICAGOJE

Galvos, Akių, Ausy ir Gerklės 
Reumatizmo, Paralyžiaus, Nervišku

mo, taip ir kity visokių ligų.

kalaujantį iš perkraustytoj ų, 
kad jie praneštų policijai apie 
visus persikraustymus tuoju tik
slu, kad sankrovininkai žinotų, 
kur persikelia jų kostumeriai 
I aČmtįsieji daiktus li&ndkestin 
ir galėtų juos surasti. Keli al- 
dcrnianai pasipriešino šitam su
manymui, sakydami, kad jį pri
ėmus policija virs privatine šni
pinėjimo ir skolų rinkimo agen
tūra privatiniams reikalams.

Roseland, Chicago, III

PARODA IR EGZAMINACIJA

DYKAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 9 vakare
Nedėlioinis nuo 9 iki

1107 Milwaukee Avcnue
CHICAGO, 1LL.

i po piety.

Tel. Pullman 90

Detektyvas John Quinn ir Ed. 
Powers metė kaltę užmušimo 
miesto teismo klerko padėjėjo 
Henry Baum užvakar ant 
Halpho Lauriola, 914 So. Hals- 
ted g. Jie suareštavo Lauriolų, 
kurį pažino Thonias Einright.

CKieiio, Iii.

AKTAS PRIVERTIMUI 
PRANEŠTI APIE PERSI

KRAUSTYMUS POLICIJAI.

ĮTARIAMASIS BAUMO UŽMU
ŠĖJAS SUAREŠTUOTA.

atsvie

| Dr.A.R. Bliiminthil I

Važiuokite Ant Tyro Oro

(20).

Jus

(10.

vinrek kad nereiktų daktarotSSmokčti už visus j., atsilaiikyinus ir turite

visokių bėdų, j«'i'.ills ./į7s"ly|i sistemų ir prašulinti

nrbiausias daiktas kiek-

T01“ 1—•
IŠVALYDAMI SAVO KRAUJĄ 

tuoj vartojant garsias PaHohvs'sistemų 

kaipo geriausios kraujo - > nol.nlillį upelių, gerą sveika-
utnaujįs jūsų organizn Į. ■ ■ J kendes einant gulti,
tų tai'njs 1 ‘ X $ SS. *5'(HL Klekvic’

Didelė dėže l’arb los &1.1KI, “ Užsisakyk šian-
„anib name turi rastis visuomet 1 arlolos. > .

apteka partosa,
160 Second Avė., Dep. L. 1.

Nėw York City.

Karščiai jau užėjo,*tai geriausia vieta yra išvažiuoti į Morgan Park ir tenai po pui
kiais medžiais ant gražios žydinčios žolės šventų dienų praleisti, kur paukščiai čiulba 
ir oras kvepi, tai yra geriausia viela dėl praleidimo laiko. Taipgi galima gauti šviežių 
užkandžių kaip tai: šviežio pieno, stirio, kiaušinių ir kitų dalykų, nes aplinkui dauge
lis Lietuvių gyvena, pas kuriuos galima visko gauti. ‘

Saugokite Savo Akis

■' f

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimų, kuomet raštas susibėga į 
krūvų, kuotnet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks Jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akių, ausų, no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P. A. Gravcs specialisto. U- 
tarninkais ir pėlnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago.
Kampas 18-tos gatvės, 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekus 
Tėmykite j mano parašą.

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

U BPECIAUBTAŠ
Dykai

vyksta regėjimą.
Mes vartotam 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland av. karnp. 47 et 

Telephone Yards >117 
Boulevard 6417.

r■ - N . . . : .w "■. < I

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lieta via Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
h* ofisui: Pullman 842, 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.L KLEIN FURNITUB CO

11300-02 So. Michigan Avėnue.

vėliausios

čia, šutau-

tiktai ..

t arime 
giminių

rriage, tvirtų nendrių nu-

Taipgi turime ir pigesnių

tais, kaina .. $32,50
dirbtas, su gmuiniaiis ra-

Gvarantuotas PENI^J- 
SULAS GASINIS

PEČIUS
$45.00

MAUOYKLOS ATSIDARIS 
IPRž. 14 D. JEI BUS ŠILTA.
Jei bus šiltas oras tai yicšijr 

jįj'darbų komisininko padėjė
jas Burkhard prisakis atidaryti 
penkias miesto maudyklas birž. 
1 t <1., o ne sekančių savaitę. Ap
žiurėjus maudyklas nutarta iš
dėli $10,000 jų pagerinimui.

Morgan Park tai yra viena iš arčiausių vietų, kur galima išvažiuoti ir kur už 5c ga
lima nuvažiuoti iš visų (kilių miesto. Važiuojant Halsted karais reikia išlipti ant 112-tos 
ir Vincėnnes Avė. ir tenai pusė bloko paeiti į rytus, lai lenai atrasite bUTį Lietuvių. Ne
lik praleisite linksmai laika bet ir pamatysite Lietuvių Bendroves puikų subdivizinų, 
kur dabar pigiai lotus pardhVoja, nuo atydftrymo minėto subdivizino, nors yra labai 
trumpas Jaikas vos tik 3 savaites laiko, o jau4apo išparduota daugiau negu šimtas lotų. 
Minėti lotai visiems labai patinka, kuris tik pnmulė tas pirko ir jau daugelis pradės bu- 
davoti sau namus. Dabar dar lotai labai pigųš, siu $25.00 įmokėjimo gali pirkti ir i>o 
$5.00 ant menesio.

ATEIKITE į musų ofisų Nedalioj, nuo 9 ryto iki 1 po pietų, o mes su savo auto
mobiliais nuvešime jus ir jųsų šeimynas į Morgan Park, kur galėsite linksmai laikų 
praleisti ir pamatysite puikų lotų subdivizinų

Taipgi 
mados 
pečių, 
pysite pinigų.

Puikus aržuolo valgomojo 
kambario stalas, stambaus 
nudirbimo apačia, 51 colių 
viršus. Specialė kalina

$33.50 1CE BOXIS IR 
REFRIGERATORS

Visokio didžio ir išdirbys- 

tės refrigerators, didelė vie-

ta dėl padėjimo maisto ir 

ledo, tvirtos sienos ir sani-
tariškai nudirbtas vidus, 

$22.50 vertes, pardavimo

kaina........$14.50

-F* ' Ui!

r -f

Vėliausios mados Baby Ca-

NAUJOS TELEFONO 
KAINOS.

Visuotinasis pačtos perdėtinis 
Burleson vakar išleistu prisuku 
1 ido pakelti telefono kainas pri
vatiniams ir biznio namams.

Buto užlaikytojas, kuris turė
jo telefonų savo namuose užti
krinimu 5 centų į dienų, dabar 
turės užtikrinti, kad bus užmo
kėta i)o G’/o į dienų ir jei jis 
nevarios telefono daugiau kaip 
karių į dienų, tai jam bus dar 
piidėta ll/j cento į dienų.

Drauge su šituo pakėlimu kai
nų Visuotinojo pastos perdėti- 
nio prisakąs panaikina ištisines 
kainas ant linijų po keturis ant 
venos, kurios dažniausiai buvo 
vartojamos Chicagoje ir kituo
se mlėsluoše.

Biznio telefonams ištisinė kai
nų Visuotinojo pačtos perdėti- 
mokestis už antviršinį vartoj i- 
nlų panaikinta. Taippat panai
kinta telefonas po $1.00 į dienų.

Iš 525,000 telefonų vartotojų 
Chicagoje, tik 50,000 vartoja te
lefonus ištisinėmis kainomis.

Liberty Bondsus
dalį UnĮPfc&Gf bondjų« ir 
škdnga štampš nuperka, ui casb 
Erne! and Co.. 740 W. Itadison it, 
kampas st., kampas Halsted st 
Room 232, 2ras gugštaS, virš Pamoti* 
(Uothing Store atdara vakarais ik!
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Liberty Land & Investment Co.
Q IĮ g j < Q j (Ant Subdivizino ofisas po šituo niime

Ovvl O. nalsteu Oi. [merių, 11201 Vincennės Avcnue)

Pastaba Akinių Nešiotojams
Duok išegzaminuoti savo akis išnaujo, naujausiu elektrikiniu apa
ratu. Persitikrink, kad stiklai, kuriuos vrtrtoji, yra geri dėl tavo 
regėjimo.

1

i —

\ Kreivos akys 
gali būt
išgydytos

r

EGZAMINUOJA AKIS 
DYKAI

DR. EDMUND
CHMIEUNSKI

1174 Mtlwaukee Avė., 
Arti Division gatvės, 

YVAVieczorka Aptickoj
PRIIMAME AKINIUS PERTAISYMUI.

Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 12 vai. dienų.

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. AahlandL Avė. 

Vai. 0—41 a. m. 5—6 p. m.
Nedaliomis 10—12 a. ih.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

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

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th St

Phone Prospect 8585
. ,i, , l|ll,i, i i'ii 1 ”■ i ■■■Ji. — na

---- -----p—----  .. ...y ------ 1-------------- - -------------

Gerkite ir 
Gyvenkite!
BURDOS Arbatga išvalymui pa

prastai veikia ant organizmo virš
kinimo ir valo kraują. Tai yra pa
sekmingas, švelnus ir malonus va
lymo būdas. Greitai prašalina visus 
užkietėjimo atsitikimus, apsunkini
mas kepenų, dyspepsye, rūgštis vi
duriuose, triukšmų ir galvos suki
mąsi ir pletmus nuo veido.

BURDOS Arbata išvalymui pa. 
gintinu vaistu, gydymui peršalimo, 
kosulio, karščio arba vidurių kata
ro.

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

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

RYTO bus Naujienų Piknikas.
Visi rengiasi jame būti.

O Jus?

4

H

Telephone Yards 5032

Kr. M. štupnicki
31€» S. Morgan st. Chicago

VALANDOS'. Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vokai c

i

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 13 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą? 
Jr akušeris.

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

Otiars -r Laharatorija: 1025 W. 18th 
fit. netoli Fisk bt.

V AT.’AIJDOS: A'i’uo 10—12 pietų, ir 
^-3 v^’-.stn.ls. Tclerhone Canal 8110c 
Gi vENIMAS: ?412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8-4 ryto,{tiktai

Daktaras

John W. Sarpalius
Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofjso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vuk.

Telefonai
Ofisas Yards 254‘ 
Namai

Insteigta 1901 
Perkame ir Parduodame

LIBERTY BONOS
MOKĖDAMI AUGŠČIAUS!AS. 
KAINAS IR NUOŠIMČIUS

JULIUS MOLL&SM
Mortgages Bankers 

1319 Milwatike^ A ve. 
Kanų). Paulina St. 2rUs augštas

Jys busite išgydyti nuo kreivy akių
Mano patyrimas išvystė per 22 me

tu šiame speeiališkume ir neturiu 
užrašų neišgydytų nuo kreivų akių. 
Aš suteikiu patarnavimų kurį aš pri
žadu.

Nėra reikalo praleisti koletų sa
vaičių ligonbutyje. Aš atitaisau krei
vas akis savo ofise be skausmo ir 
ehloroformos.

Šie ligoniai lapo išgydyti — nuei
kite ir pasikalbėkite su jais: Miss V. 
Rogers, 5018 Laflin; Miss MeQuade, 
518 S. Marsbfield; Mr. Sindelar, 1715 
String St.; Mr. Matty Collins, 2159 
S. Bucine; Mario Zarnowski, 461 W. 
Uuron; Mr. Emil John. 4347 Lincoln 
av.; Mr. Riedi, 450 Root; Mr. Manus, 
3200 S. Donore st.; Mr. Stanley Slack 
motor mechanic, 2231 Gault av.; Chi
cago; daughter of Geo. Kilbie, Chi
cago fireman, 605 S. Albany avė.

Visi įžymus žmonės
VISI IŠGYDYMAI UŽTIKRINTI

Ateikite į mano offsų. , 
Nebūk kreivomis akimis. Sulaiko 

jus visai aptiksite. Gadina jūsų iš- 
veizdų.

FRANKLIN O. CARTER, M.D. 
Akių specialistas ir chirurgas.

120 S. State St., Visas antras augštas 
Valandos: 9 iki 6 vai. vak. Ncdėlio- 
mis 10 iki 12 dienų.

Rez. 933 S Ashland Btvd. Chicago
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS G i DYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

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

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

| Telrphon* Yards 1814.

į S r. P.6. Wiegner
■ Priėmimo ▼filandot aae 8 lld 11
13 |0 ryto <r nuo 7 Iki I vaL v*k.
3 5325 Kc. Riilated St, Chleage.

Br. M.T. STRIKOLIS
Lietuvi* 

Gydytojas ir Chirurgai
1757 W. 47 St Chleago, Ui. 

Ofiso Tel. Boulevard 168 
Bez Te! Seeley 420

D R. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenirtias Ir Ofisu 

1149 8, Morgan SU kerti H < 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyrišky 

Taipgi Chroniškų Ligi 
OFISO VALANDOS:

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakarė, No- 

dėlibmis nuo 9—2 popiet
Telephone Yarda 887

———   ■—■III .!

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Mlchnlewicz
Baigusi Akušerijos ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pcnnsylvanijos 
hospitalėse ir Pasek
mingai patarnauji 

prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms.
3113 So Halsted Si r 

(Ant antrų luhq|) 
Chicago

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vfllf vak



Subata, Birželio 7 d., 1919

Atsiimkite Pinigus
Buvusių Miko Tauatievičiaus 

banko depozitorių doniai mus 
prašo paskelbti sekamų:

“Po to, kada tapo užbaigta 
reikalai su užsidariusiu Miko 
Tananevnčiaus Įninku pas trus- 
tisus randasi sekamų depozito
rių čekiai: Liudvikietūs, Martie- 
jaus Arčiuno, Izidoriaus Wols- 
kio, Helen Krupšas, Frank Kau
lio, Mykolo Karzo, Antaninos 
Kazakevič, Joseph Jastrzewskio, 
Mikolinos Garaliavos, Kleofo 
Burinskio. Kastanto Barovskio, 
Tarno Chingo, J. J. Angorio, Ka
zimiero Andrijono, Antelės Sta- 
siirtis. Tarno Szezaczasz (?), 
Willcm Dameikos, Jono Gri
ciaus, Wm. A lėtino, Z. Zemle- 
ckitės, 1). Zdanavičiaus, Valio 
Linkio, Marės Jakutienės, Vin
co Šimikaus, Petro Pnulikonio^ 
Jurgio
kienės, Jurgio Melulio, 
Keršulio.

Visii čia suminėti asmens pra
šomi kreiptis į p. Paul Pilkį. 
729 W. 18 gatvėj, ir atsiimt 
jums priklausančius pinigus-čc- 
kius. Priešingai pinigus pasi
ims savo žinion fitleralė val
džia. Washingtonr.“

. AVaukegan, III. — Birželio 8 d. 
kaip 9 vai. iš ryto jvyks Liet. Lais- 
i'ond. 4) kp. susirinkimas, Liuosybės 
švininėj, X01 — Xth St.

Draugai nariai ir norintis tapti 
jais malonėkite atsilankyti pažymė
tu laiku. — Org. J. Motiejeitis.

REIKIA DARBININKŲ |
REIKALINGA moterų perrinkti 

bulves. Atsišaukite gatavai j darbą.
Petcr Fox Colis Co.,

168 AVest South AVater St., Chicago.

PARDAVIMUI NAMAI-žEMe

I.SJL. 1-inos kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks subatoj, biržleio 7 
d.. Aušros svet., 3001 So. llalsted 
St. Pradžia X vai. vak. Visi nariai 
malonėkite susirinkti laiku, nes yra 
daug reikalų aptarti.

— Valdyba.

Lituvių Laisvės Kliuho pusmetinis 
susirinkimas įvyks subatoj, birželio 
7 d., 7:30 vai. vakare. Jono Maze- 
hinsko svet., 3959 So. Union Avė. 
Taigi visi nariai kviečiami atsilan
kyti j pusmetinį susirinkimą, nes 
bus daug svarbių dalyku apkalbėji
mui. — Valdyba.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PUIIESKAU draugo Kazimiero 

Lnc’ko, paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Naumiesčio miesteli h 
Jis pats lai atsišaukia arba kas ži
note praneškite jo adresą.

S Količias, 
4600 So. Marshfield Avė., Chicago.

Pajieškau savo švogerio Antano 
Gi liūdėto, paeina iš Kauno gub. 
ši:m'in pav., JoniŠkės parapijos 

Morkaus, Marcelės Laba- Sinkaičių kaimo. Kitą syki gyve- 
lono * levclande, Ohio. Meldžiu nt- 

I sišaukti arba kas žinot pranešti šiuo 
Įhdresu, už ką busiu dėkingas.

A. Pozarskas,
477 Bromhvayi Blue Island, 1’1.

Pajieškau giminaitės Kaziunės 
K; iraičiutės (po vyru Yaldžienė), 
Kauno gub., Telšių pav., Tverų par., 
Riiškilėnų kaimo. 6 metai atgal bu
vo Šcrnntone, Pa. Ji pati ar kas 
žinantys malonėkite duoti žinią.

Juozapas Iždanavičla.
208 AV. Main St., AVesIvilIe, 1'1.

Ar Jus turite nesveikas ti

kis. arba palvos sopėjimų ”
Jeigu taip a 

telkite pas Dr.
A. M. SMAR 

GON, Optoine- 
t ristą, kuris 
per daug metų 
buvo L. Klein

Dcpt. Sankrovoje, dabar apsigy 
veno prie 1401 So. llalsted si., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
įkiš su didžiausiai galimu alsai 

gurnu ir mažiausiu įkyrumu. O 
tiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. PCtn. ir Nedėl. mm 
9 ryto iki 12:30 dieną. Subal. nuo 
12:30 dieną iki !> vai. vak. Res. o 
finas prie 3341 AV. 161h St. dėl va 
karų ir nedėk pagal sutartį. Tel. 
Didvsis ofisas Canal 222. Res 

ckwell 6112.

Pajieškau savo vyrą Juozapa Rim
kų. naeina iš Lietuvos, Kaimo gub., 
Ra einiu pav., Dirdiškio par., Vilo- 
tfo’o kaimo. Jis apleido mane pradžioj gegužio 1914, palikdamas su 4 viūl ų. Aš kaR»o jo pati 
noti, ar nori 
tikrais vaikais 
šaukie patsai 
žino apie jj. 
dėkinka jums.

Julijona Rimkienė, 
1520 — 49 Courl, Cicero, III.

ži- 
pasiimatyti su savo 
ir su manimi. Alsi- 
arbn praneškite kas 
už pranešimą busiu

ĮIEŠKO DARBO
Pajieškau darbo už šoferį ant tro- 

ko. prie bučernės ar pakaimei ar 
tam pamišei ir pats susitaisau ma
šina

D. PF.TRAVIČIA, 
2943 So. llalsted St., Chicago, III.

Pranešimai
LMPS. 29 kp. rengia draugišką iš
važiavimą 15 d. birželio į Jefferson 
girią. Bus puikus programas, vi
sus kviečiame atvažiuoti.

) — Rengėjos.

JAUNAS lietuvis vaikinas, turin
tis knv gvedystčs, pardavimo ir 
koi espondencijos patyrimą, pajieško 
atsakančio užsiėmimo. Veiklus ir 
pažangus.

Juozapas Angelo,
1606 So. llalsted St., Chicago, III.

Roseland, III. — I MPS 24 kp. ren 
gia išvažiavimą j Bellwood Paiką, 
107, 104 gat ir AVallace gal. Vietos 
draugijų prašome nieko nerengti 
tą dieną. — 25 kuopa

l’AIIEŠKAU darbo esu dirbęs 3 
luptus fandrėj Crane Co. Galiu lar. 
naut bilc kur, fabrike arba saliune 

JUOZAPAS MARCINKFAVICZ1US 
18’.3 So. Slring St., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

Cicero. — LMPS. 43 kp. laikys sa. 
vo mėnesinį susirinkimą panedėiyj, 
birž. 9 d. J. GrigalaiČio svet., 4837 
AV. 141h St., Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visos narės malonėkite atsilankvti 
ir laiku. — Valdyba.

I Pajieškau kambario su valgiu 
prie laisvų žmonių Bridgeporto a- 
piclinkėje tarp 32 ir 35tos gatvių. 
Kas turite, praneškite greitai.

Jonas Liberis,
921 AVest 33rd St., Chicago, III.

RE1 KALINGA vyrų mokylies au
sti divoiKiis. Mes gerai mokame 
laike mokinimosi. Pastovus dar
bas. Gali uždirbti virš $25 į sa
vaitę po vieno mėnesio.

OLSON RUG CO., 
1508 AV. Monroe St., Chicago, III.

PARSIDUODA arba ant raudos 
štoras prie Union Avė., lietuvių ap- 
g\ ventoj vietoj ant Bridgeporto, 
tinkama bite kokiam bizniui. Atsi
šaukite laišku arba ypališkai į 
“Naujienų” ofisų, 1739 So. llalsted 
St., pažymėdami No. 17-tas

REIKALINGA—moterų prie tvar
kymo skudurų,, $18.00 į savaitę i 
NOKTU AVI-S I' SIDE JUNK SlIOPj 
2290 EJston Avė., ( hieago, III.

PARDAVIMUI gera pirmos klcsos 
keptuvė su 3 augšlų namu, apatna- 
mis ir atika, muro namas, garu šil
domas, visi parankumai Del plates
nių žinių atsišaukite į 1015 So. Hal- 
ted St., Chicago, III.

PARSIDUODA PIGIAI DVIEJŲ 
PAGYVENIMŲ muro naųias po I ir 
5 kambarius; viskas geram padėji
me; prekė grietam į 
$2000.00; galime priimti lota kaipo 
dalį įmokėjimo; namas randasi ant į 
Bridgeporto. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO., 
3114 S. llalsted St., Chicago, III.

FARM A

RUKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis. Atsišaukite, 
National r ''ed Co., 900 AA’. 1Xth St.,
Chicago, III

RUKI A antrarankio duonkepio. 
AVARNIS BROS.,

3838 So. Kedžie Av., ( hieago, III. 
Tel. MeKinley 5014

REIK ALINGI patyrę Cabinet ma- 
kers, prie taisymo rakandų, nuola
tinis darbas ir gera alga.

GLADMAN BROS.,
832 Maxwcll SI. Ganai 6188

, REIKALINGA maldelių dėl šildo, 
mų ir virtuvės pečių, pastovus dar
bas visa melą, nuo šmotu darbas. At
sišaukite j Missouri Mallcable Iron 
Co., Kast St. Louis, III.

Brighton Purk. — Lietuvių Briffh- 
ton Park Politiško Pašclpinis Kliu- 
bas laikys savo priešmetinj susirin
kimą ketverge, birželio 5 d., P. AVin-' 
gelewskio svet.. prie 4500 So. Tolman 
Avė. Malonėkite visi kuoskaitlingiau- 
siai susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų. — Valdyba.
y_------------------------------------------- ,

RFIKALTNGA I KEINIU DIHB-1 
TU VE KIŠENIŲ DIRBPJŲ, PIEčF 
R! U, STIČERIU IR SEGERIŲ PRH 
KELNIŲ.

THE ROYAL TAI LOBS, 
731 So. AVells St. <

PARDUODU rcstornnta, lietuvių 
apgyventoje vietoje. Biz.i 
tas per X metus. Priežasti.' 
mo patirsite ant vietos, 
llalsted St., Chicago.

Biznis išdirb- 
s pardavi- 

1619 So.

t TIKTAI ŠI MftNESl
Už $60 nupirksi puikų tikros sku

tos seklyčios, setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taijjgi pratuštinti daug kitų 
• cklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonu. 

I Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.
VVESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakami 

praleiskite šio burgeno.
ne-

..... .  ............... .. ....... - ..Jcus 
Plaser Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingą pasiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phouograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

I Re.sidencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago. 1 Chicago, III.

HEIKALINCA moterų prie tvarkymo skuduru.ATLAS RAG- and METAI. CO., 
910 So. Cangl St., Chicago.

REIKIA vyro dėl pakavimo siu
vimų mašinų, turi būt darbštus su 
plakiuku ir pinklu ir nesibi'jolų d i r. 
b:i. Gera mokestis, pastovus darbas 
atsišaukite .

MORRIS M. STARU CO.
815 W. Vau Buren St. Chicago, III

PARSIDUODA rakandui beveik nauji už visai mažą kainą. Kreipki- 
lės vakarais.
3044 So. Union Avė., 1 flat front.

RANDAI

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav 
Paš. pusmetinių susirinkimas iv' ks 
ncdėlioi, biri. X d. Związek Polek 
svet., 1315 N. Ashland avė. 2 vai. po 
pietų. Draugai ir draugės, malonė
kite laiku pribūti. Taipgi norintieji 
prisirašyti j Draugiją turite pasku
tinę progą šiame susirinkimo —> į»- 
toti už $1.00 —Valdyba.

REIK ALINGAS ruimas dėl pavie
nes ypatus su valgiu ar be valgio 
Aš dirbu ant naktų, todėl norėčia. 
kad luitų rami vieta. Turinti ruimą 
tarpe llalsted, Ashland Av., Madi- 
son ir Lake St. Meldžiu atsišaukti:

Roseland. — SLA. 139 kp. mėnesi
nis susirinkimas bus subatoj, birž. 
7 d. 7:30 vai. vakare, Socialistu svet. 
11100 So. Michigan ava. Atsilankyki
te visi, nes turime labai svarbių rei
kalų apsvarstyti ir nubalsuoti.

— Už Rast. K. Kalnietis

Kensington. — LMPS. 67 kp pusme
tinis susirinkimas įvyks panedčlvj, 
birž. 9. kaip 7:30 vai. vakare. Auš- 
i.ros k u Garino^'10900*ĮMichi”an

542 I

CH.
1131 So. Clint

AVAIVOD.
on St., Chicago, III.

SIŪLYME
Atiduodam i 

dviems vaikiu 
vaikų. Atsiši 
J. Kulpis, 531.'

U KAMBARIŲ
•endon^vieną kambarį 
ams ar vedusiems be 
uikite nuo 6 iki 9 vak. 
i Maryland Avė. 1 fl.

Ant remtos kambaris, švarus ir 
šviesus dėl vieno ar dviejų vaikinų 
su valgiu ar be valgio.
38’5 S. llalsted St., 1 fl. Chicago.

RBJKIA DARBININKŲ
RIT KALINOA kepėjas pirmos ar-

ba antros rankos. Gera mokestis
K. NEITAS,

Chicago, III.
tarti

ir naujų atsivesti. Turime ap- 
daug svarbių reikalų.

—-. Sekr. U. Matikanienč
South Englewood. — LSS. 170 kp. 

mene inis susirinkimas jvvks neda
lioj, biržlio X. kaip 10 v. iš nto. S. 
Pečeliūno bute po No. 8463 Gilb rt 
Cort. Draugai, malonėkite pribut 
paskirtu laiku, nes yra daug svar
bių reikalų. — RaŠt. P. Kanačonaks.

REIKIA duonkepio prie duonos
11749 Michigan Avė., Chicago, III.

REIKIA antrarankio duonkenlo
11749 Michigan Avė., Chicago, III.WeMt Pult man. — AVest Pullmnno 

Liet. Drąugssčių Sąryšio mėnesinis 
' «n trinkimas Įwks ŠubatoVj, 7 d. 
birželio, Lietuvių svet.. 11916 So. pardavėjas, 
llalsted Str. Pradžia 7:30 vai. vak. gera mokstis dėl gero vyro. 
Visi delegatai malonėkite būti laiku, •''nokite, 
ns yra daug svarbiu r<»jl abi.

— S. Tilvikis Sekr. j 
Dr-slėa Lietuvos V A. No 1 »'!1S- 

mtinis susirinkimas įvyks nodėlioj, 
X d. birželio, kaip 1:30 vai. po^pielų 
Davis Sųunrc Parko svet., 45. ir 
Paulina gat.

Gerbiami draugai ir draugės, ma
lonėkite ’aiku nributi, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

— D. Motus.

•Pi'IKALING-'S stubos rakandu 
Turi kalbėti angliškai 

ALsi-

TELLER. 4547 S. Ash’and Avenue 
Phone Yards I21JI

I RFIKAI INGAS atsakantis bučkis 
turi kalbėti lietuviškai, angliškai ir 
lenkiškai, Užmokestis gera, darbas 
ant visados. Atsišaukite greitai 

Juozapas Strumskis 
1835 AVabansią Avė.

Humboldt 6499

REIKALINGI AGENTAI
metinis susirinkimas bus *uba*r»i« 
7 birželio, P. Pilihuiskio svet., 4512 
Harmitage Avė., X vai. vakare. Na
riai malonėkite atsilankyti I 
nes yra svarbių reikalų.

— Raštininkas.

GAIPTII PĄGFI BRTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS. IŠLYGOS J A- 

i nk*.’.’1 R u GEROS. KLAUSKITE PLATI-S- 
uuku’|N1U PAAIŠKINIMU PAS:

3301

PAAIŠKINIMU PAS:
LIBERTY LAN D AND 

INVESTMENT CO.
So, Halsted St

REIKIA vyrų ant burdo su vai 
giu ir kambariai yra dideli, gali gy- , 
vent po du ir pakeleiviams gera' 
viela rcrnnkvnti. j

LIETUVIŠKAS KOTELIS.
1696 So. Ilalsled St., ('hieago, III.

REIKIA moteries rinkti skudurus, 
at išaukite. 2917 So. La Šalie SI.

AVest Side Metei Refining Co., 
1447 So. Sangamon SL, Chicago.

Tel. Canal 1135. i

į Ant remtos flatas 7 kambarių, gra
žiai išlaisytas, remtos $12 į mėnesį 

. ranadsi [3X23 Parmd! Avė, Atsi- 
šaukite pX15 So. llalsted Street ,

NAMAI-žEMe

PARSIDUODA 80 akrų ūkė, AVood 
baro, Wis. 30 akrų apsėta javais. 5 
karvės, 5 kiaulės, geri arkliai su pa. 
kiūktais, 35 vištos. Naujos stubos ir 
l»arnės, labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo, Ahi draugai turime tą 
ūkę ir vienas norime važiuoti į Lie
tuvą. tai antrifs!'vienas negali apsi
dirbti. Atsišaukite laišku, tai gausi
te visas infornhirijas, nupirkę turė-

REIKALINGA inoterii lopymui pa
dėvėtų maišų mašinomis. P<1 1c. nuo 
maišo. Tik patyrusios moters lai at- site laimingų gyvenimą, 

i'-aukia. * 1 ■
1268 Blue Island Avė., Chicago.

.101- ZURBA ir L. CORA1TIS R.R. 1
Box 88 Rhinelandcr, AVis

RFIKALINGAS Vaikinas į “Gents • 
F’.irnishing Store” už pardavėja. Pa-1 
tyrimas nereikalingas. Meldžiame 
kripties:

YAKAS and GADAVEI L 
1818 So. llalsted St., (.hieago.

AUTOMOBILIAI
Parsiduoda pirmos k lesus auto

mobilius 191X, 7 pasaširių, mažai 
važinėtas, atrodo kaip naujas, par
duosiu pigiai ar mainau ant loto, 
jeigu neturi lota, parduosiu ant leng
vų išmokėjimo.

P. SIRUMSKY, 
3316 So. llalsted St. Chicago, III.

PARSIDUODA automobilius. 5 sė- 
dinioms, gražiausios išdirbystės Lo- 
komobil, 6 nauji roberei, naujai per- 
nentuotas, parsiduoda pigiai, alsi- 
šaukit pas L. Klein. 1» ir Halsted,
klauskite Juliaus Janeluno, po 6 vai., 
vakare arba nedėlioj atsišaukite, i 
3222 So. Halsted St.

1 z ........ — —

Parsiduoda 3 pragyvenimų mūri-, 
nis namas, cimenlinis beisemenlils, 
namas atrodo kaip tik naujas, par
duosiu už $2900. kas nori tą namą, 
pasi.skubik greičiau, nes paskui ga
li t)iit pervėlu. Namas randasi ge
roj vietoj, tarp 33 ir 32 llalsted St.

P. SIRUMSKY
3346 So. llalsted St., Chicago,III.

FARMOS.
Parsiduoda didžiausioj lietuvių 

kolionijoj, Michigano valstijoj, fnr-
I mos visokios, su gyvenamoms trio- j 
I boms ir sodais ir apsėtais laukais, 1 
galima pirkt ant lengvų išmokesčiii, ’ 
dabar geriausias laikas pirkt fnr- t 

mos. Platesniu žinių kreipkitės
per laišką pildamas štampą už 3c.

TONY ZABELA, j
P. O. Box 1, Peocock, Mich.

PARDAVIMUI 3 augštu namas ir 
įlotas su nameliu užpakalyj. $1900. 
11627 So. Morgan SL. Chicago.

PARSIDUODA 2 tonų jiegos nu- PARDAVIMUI pigiai pikcernė ar- 
loim.bilius (trokas) mažai vartotas l)a studija. Vėliausios mados įtaisy- 
parduosiu pigiai.
A. VENCKUS, 819. AV. 33rd Street

Atsišaukite

PARDAVIMUI

tnai. Gera vietn. Kręini itės į
K. JAMONTAS,

1739 So. llalsted St., Chicago.

FARMOS PARSIDUODA
BIZNIERIŲ DOMAI!

PARDUODU pirmos klcsos bučer- 
nę ir grosernę su vieno aimšlo na
mu naujoje lietuvių apgyventoje vie
loje. Parduosiu už nebrangią kainą. ‘ męs apgyvendinome su 438 Lietuvias 

ANT0N PRAZSKY, Į. . .................... ..................
2856 Emerald Avė., Chicago •

PARDUODU geroje vietoje gro 
sernę 2002 Canalnort Avė, Apgv 
venta lietuvių ir visokiu tautu. Ge 
r >s biznis Kas norite Šitų vietą pa 
sis) ubinkite.

PARSIDUODA Bniernė ir Groser-; 
nė greitai, knygučių nėra, tarų vi-1 
šokiu tautų maišytų, geroj vietoj, 
randa $23 su pragyvenimu. Kas 
reikalaują tokio biznto geriau ne- 
"iius niekur. Priežastis pardavimo, 
kas atvažiuos pasakysiu. 595.3 So. 
State St., Tel. Englewood 3081

PARSIDUODA keletas gerų karvių 
su veršiais arba be veršių. Duosiu , 
pn-irlnkt iš didc'io būrio. Kiek vi e.- Į 
na karve ^vąrnnfunhi. Galite strvt-' 
’ nvpję ptvažiuoli už 5c. Galiu 
1-nrves 50 mailių tolumo nuo 
gos.

atveši i
CHIca-

JOHN AMBROS!

PARSIDUODA geri 2 pool riiimJo 
stalai sų visais įrankiais už prieina
ma kaina. Atsišaukite nuo 8 vai. iš 
rvto iki 8 valandų vakare.

Chicago, III 1^0500 Michigan Avė., Roseland, III.

NAMAI-ŽEMĖ--------- --------------------
PAMATYK GREITAI.

Sekantieji namai parsiduoda la- 
Kuriuos galima pirkti 

su mažu įmokėjimu, o likusius i.š 
. 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. Ramios 
neša 14 procentą. Parsiduoda už 
$1900, su $200 įmokėjimu, o likusius 
ramios išmokės.

PARSIDUODA 
medinis 
procentą.

PARSIDUODA 4 
sas mūrinis namas 
Ramios neša $40.00 
siduos už ..............

PARSIDUODA 6 
sas mūrinis namas 

PARSIDUODA 3jų • • • _ • •

pardavimui j bai pigiai.i/.t.. i-..:../. ■ su mažu i

FARMA.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mą ir būti neprigulmingu pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje JVllnosz” 
Vilas paviete, Wisronsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmą jus pirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agentd. 
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 neprigulmingu 
farmerių, rašykite minus lietuviškai 
dėl platesnių žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle Rivcr. AVisconsin.

80 AKRŲ labai geros kieto medžio 
farma ir vaisių žemė, Betsey River 
Orchard Companijos apielinkėj, 6 
mylios nuo Thoinpsonville ir Ben- 
lah ant Crystal Lake Michigan, yra 
antro ūgio medžių. Nesunku nu
valyti. Puiki vieta dėl aviu augi
nimo. Del pilnų informacijų, kai
nos ir išlvgu kreipkitės i savininką.

AVILSON C. BURNS,
450 Federal Bldg., Chicago, III.

PARDUODU bizniavą namą su 4 pagyvenimais geroje vietoje, arti mokyklos ir bažnyčios. Bandos ne
ša $71.00 i mėnesį. Tolesnių žinių 
kreikitės i savininką

M. Davis, 
2942 AVest 39th SI. Chicago, III.

PENKIŲ kambarių “Bungalovv” 
namelis, vėliausios mados basemen- 
las, 2 porčiai. 
mo Įtaisymas, 2 dideli lotai, 
ar ant išmokėjimų, $2900. 

TIKIMAS STACK,
1030 AV. 104 Plaee, Be veri.v 3399

Kalamazoo apšildy- 
Cash

PARSIDUODA naujos mados G 
kambarių “Bungalovv” Cement blo- 
ck stuceo nudirbimo. Naujai ištai
syta. Kieto medžio grindys ir ar
puoto užbaigtas viduj. Cemento ba-!
semenlas, išplisleruotas ir tinka-> 
mas vasarinėj virtuvei, Concrcte si- 
dawalk ir naujos tvoros, didelis ga-' 
ragas su 
kalyj. 
pigiai

7 404 AV

3jų pagyvcifimų 
namas. Raudos neša 16 

Parsiduoda už $2400.00 
pagyvenimu vi- 
po 4 kambarius, 
į mėnesį. Par- 
........... $3800.00 
pagyvenimų vi. 
už.... $7000.00 
j pagyvenimų 

visai naujas mūrinis namas su nau
jausiais įtaisymais. Neša gerą ren- 
dą Persiduos už ............ $6500.00

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas. 2jų melų senumo il
su visais naujos mados įtaisymais, 
’arsiduos daug pigiau negu kaina

vo pabudavoti.
Visi virš minėti namai randasi lie

tuvių apgyventose vietose ant Brid
geporto ir Brighton Parko. Visi 
bus parduodami su visai mažu įmo
kė ji m u.

Ateikite i musų ofisą, o mes Tam
stoms pririnksime namą, pagal Tam
sios norą, nes musų yra didžiausia 
Reni Estate firma Lietuvių Ameri
koje.

Kas norite parduot eni kokią 
nuosavybę, mes parduosime grei
tai, visiems tiems kurie tik paduos 
gerus bargenus, n.es mes parduoda
me desėtkus namų kas savaitė ir 
musu visi kostmneriai yra užganė
dinti.

Liberty Lend & Invesfment Co. 
3301 So. llalsted St., Chicago, III.

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

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

LITHUANIAN RED 
ROOF1NG CO, 

and Sheet Metai Worka
2106 AV, 24th bt Tel Canal 4X02

NAMALŽEMĖ
• PARDUODU mūrinį namą 2 pagy_ 
veninių. Elektra, gesas ir maudynės. 
Po 4 kambarius. Šalę didelis ir tuš
čias lotas. Barnė <kd karvių ir vištų, 
kurių galima laikyti kiek norima. 
Pievų yra ganėtinai dėl ganyklos ir 
visokių aplinkui dirbtuvių kur gali
ma nueiti pėsčias. Vidurmiestin ga
lima nuvažiuoti j 35 minutas. Parduo 
du už labai pigią kainą. Priežastis 
pardaviau) patirsite ant vietos. Ga- 

_*|lite pirkti su mažai pinigu. Paskui 
I pats namas išsimokės. Reikia įmo
kėti mažiausia tūkstantį ir daugiau. 
Savininką aidima matyt.

1.3009 AVest 53rd St., Chicago.

PASISKUBINKITE PIRKT FARMA
PARSIDUODA 80 akrų gera far

ma su gera stulia ir nauja barne, da
lis žemės yra pradirbta, o kita leng 
va pradirbti visa žemė gera ir ran
dasi prie gražios leįkos (ežero). 
Arti prie miestelio, ant gero kelio ’r tu visų parankamų. Parsiduos už 
$2500.00 ant lengvu išmokėjimų

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

Turime daugybe visokiu formų 
dideliame pasirinkime. Atvažiuo
kite o mes turėsime tokią farma, 
kokios tik Tamstos jieškote. Rašyk 
j Kent viena ofisą, o mes Tamstai 
prisiusime knygelę su paveikslais, 

' maną ir platesniais aprašymais apie 
i Lietuvių koliotiija.

Liberty Land & Inves'ment Co. 
3301 So. llalsted St. Chicago, III.

PARSIDUODA 2 kampiniai totai, 
. 'cash arba ant lengvų išmokėjimų,

cemento grindimis uzpa-1 prijimsiti mainais ką dėl nirmo 
Savininkas parduos labai pHynkent. Lotai randasi ant 55-tos ir 

, i Garfield Blvd. Atsišaukite.
JOSEF AVIPPEL, „, .... J. SALKAUSKAS............
63rd Place, Argo, III. 2731: w 33,^ p|ace> ant 2-rų lubų.

DIDELIS BARGENAS!
Gražiausioje lietuvių kolonijoje, 

Morgan Pąik ant 112 gatvės parsi
duoda 6 kambarių beveik naujas 
namas su “furnace heat” ir 10 lo
tų. Tai yra viena iš dailiausių vietų 
visam Morgan Park ir parsiduoda 
labai pigiai. Del informacijų atsi
šaukite laišku arba asmeniškai mu
sų ofisan kasdieną arba vakarais se
mtomis ir subatomis.

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

PARDAVIMUI 2 augštu medinis 
m inas. Kaina $1800. Lengvos sąly
gos.

BERNARD KLEIN.
3543 Lowe Avė., Chicago, III.

Pranešu Naujienų skaitytojam, 
kas norit pirkti Farmą, geroj vietoj 
ir teisingai tarp lietuvių Michigano, 
aš turiu ten I'anną ir mano tėvai 
gyvena. Kreipkite pas Naujienų a. 
genią, kuris jums nuro(lįs arba nu
važiuos drauge.

AVM. PILYPAS.
720 AV. 120 St., West Pullman, III.

Ant 2 pagyvenimų mūrinis namas 
po 6 kambarius. Viskas po šiai madai 
su beismentii. lietuvių apgvventoj 
vieloj ant Bidgeporto. Pirkti arba 
mainyti ant loto apie Crano dirbtu
ves. Kaina *5500.

GEO. WASLOVAS
2844 AV. 361h Street, MeKinley 4404

5 kambarių medinis namas ant 3 
lotų dailioj vietc'j. galima išmainyti 
ant biznio arba pirkti. Kaina $2900.

GEO. AVASLOVAS>2844 AV. 3(>tli Street, McKintev 4191
EXTRA jeigu nori namo arba fa- 

rmą pirkti ateik pas mus, mes tu
rim daug hargenų, galite pirkti su 
visai mažai pinigų, likusius mokėsi 
kaip remia.

C. P. SUROMSKI, Real Estate 
3346 So. llalsted Street, Chicago

RARGA1N
Parsiduoda 5 akru farma, 7 kam

bariu namas, pernai statytas, didelė 
barnė, žemė visa užsėta, apie 100 vi
štų. karvė arklys, 2 kiaulės, apie 
25, žąsys, netoli nuo Chicagos, par
siduoda labai pigiai už $3500

GEO. AVASLOVAS 
2844 AV. 36th Street, MeKinley 4404

P ASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 
vestinimo j antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

II. O. ML’LKS.
Room 11F7 Henris Trust Bldg.

111 AV. Monroe St., Tel. Central 88.30

MOKYKLOS

FARMOS

PARSIDUODA fanuos Illinois 
Valstijoje kaip visiems žinoma žemė 
yrą (lerlingiausia,, žemė viršminėtoj 

I valstijoj susideda iš juodžemės, žvy
ro ir molio. Auga viskis ką lik sėsi 
nerasi geresnės vietos dėl gyvulių 

I auginimo. Vieta randasi pro put mie 
siu, kuriuose randasi bankus, b.iž iy- 

! čios. ligonbučiai, mokslalnės ir įvai- 
| ri( s krautuvės. Traukiniai eina kas 

10 milučių. Kas šj mėnesį piiks, tai 
gaus su javais ir fruktais.

50 akrų prie miesto, puikus budie- 
kai. rugiai, kviečiai, komai, dobilai, 

! avižos ir sodnas, $100.00 už akerį.
50 akerių su budinkais javais ir 

sodnu $75.00 už akerį.
150 akerių su budinkais javais ir 

sodnu, visa dirbama $60.00 už akerį.
65 akeriai, budinkai ir javai, męk- 

slainė ant fanuos $80.00 už akerį 
; 168 akeliai puikus budinkai, sod-

cher $2325 1,1as ’’ javai, arti prie įniršto, kaina
5144 So. Richmond 4 kambariai $4800.00.

.................................... į. 20 akerių visas sodnas, obels, gru- 
Šnės, višnios ir tt. visi medž/ai 1 eša 
vaisiu. Puikus budinkai, visos maši
nos, ir gyvuliai, visa ariama. Kaina 
tiktai $4600.00.

20 akerių arti miesto, dobilai ir 
javai. Kaina tiktai $1100.00.

92 akeriai, visa dirbama, puikus 
• budinkai, javai, gražus sodnas ir gy
vuliai, taipgi farmų įrankiai, visa ap
tverta ši farma yra pačiame mieste. 
Kaina $8400.00.

240 akerių, 200 akerių aremos, 40 
akerių sodnas, 2 mylios nuo miesto 
ant gero kelio 12 dvarišku budinkų, 
gyvuliai ir mašinos. $85.00 už akerį 

40 akerių ant upės kranto, tvoros 
ir budinkai arti miesto $1600.00.

5 akeriai ant upės kranto, geri 
budinkai, puikus sodnas, gražus ja
vai, mašinos ir gvVuliai, arti miesto, 
ant gero kelio, daržai, vištos ir an
tis? kaina tiktai $1100.00.

56 akeriai viso amui, bud»«ikn’.

TAUPYKITE ŠI SURAŠA 
Viskas Bargenai.

3314 Havne Avė. —♦ 4 kambarių. 
Kaina $1.500. $100 Cash. 15 mėnesiu.

4239 Campbell 8 kambariai. Kai
na $2000.

4126 Campbell 4 kambariai, viskas 
įtaisyta. $1850.

2463 AAr. 45th St. 6 kambariai, mau
dynė, gesas, elektra. $500 cash. 
$2400.

541,7 So. Nagle Avė., 4 kambariai, 
lotas 161X125. Pusė bloko nuo Ar-!

namelis, lotas 48X125. Pečiu Šildo
mas. elektra, eonerete apatnainis. 
$2950.

1835 AV. 31 PI. 6 kambariai. Muro. 
! $200 eąsh. $1.300.

4225 So. Artesian Avė., 4 ir 4 kamba
riai Vivi įtaisymai. $3000.

4209 So. Campbell 5 ir 5 ant muro 
Maudvnės ir visi įtaisymai $4100.

3634 Hermitage. Muro 7 flatų, 2 
metų senumo. $7500.
3357 Oakley. Muro. 6—7. Visi įtai
symai. $4300.

4548 Richmond 4 —i 4 $3600.
3569 Arebor Av«» Muro 6—6 Ce

mento apatnamis. Skalbyklos dūdos. 
Visi įtaisymai. $5200.

< MeDONNELL,
2630 AVest 38th St., Chicago.

Aplinką miesto Scottville, Michi
gan kui yra Didžiausia Lietuvių 
Farmerių Kalonija Amerikoje, kurių

Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvmėn iš Angllkų jų ge
ras Fannas kad Apgyvendhnus 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 
Icngvusių išmokėjimų, Ukes gyvu- ______ _______ _ .
liūs ir padarinęs. Neklausykite kurie ’ švh.^i seklyčia. Ąžuolu panuošbi. F- 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos lektra. 30 pėdu lotas. Apie $1800 
tai daro išpavido, nepirkit niekur cash. $6500. 
kitur Ūkius nusipirkęs gailėsis kad ] . .......
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo-1 2630 West 38th St 
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
tikiu kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievu, ir ga
li ievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerį. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
Kiictrržlname. duodamie dovanų 92S. 
dorelius kožnani už, kožną (>risiustn lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti

PARDAVIMUI, NAMAS VISUOMET. 
• 4524 So. Savvyer. Muro naujas 5-5,

MeDONNELI
Chicago.

PARDAVIMUI muro, j 4—f Visi i- 
talsymai. Arti MeKinley Park. Gera 

i transportacija. Lengvos sąlygos.
M-DONNEL1

2630 AVest 381h St., Chicago

PARDAVIMUI 3610 Union. Muro. 
$3400.
6 lomibnriąr. $1900.

5148 Union 6 kambariai. $2200.
ITnion 6 Vninbni'ini. Elektra, 

šildomas. Visi Ititisvmni. $2500 
IIT’K W. 3!Mh St. Mino. 5ir G. Elek-lietuvi kuris pirktu ūkę.. Norinti , 19‘^« W. 3.MI1 St. Muro.’5ir 6. Elek-

plfltesnlos žinios prisiekite už tie. iro Visi įtaisymai. Lengvos sijlvgos,
štampu gausite ūkių Kataloga ir $4000
iemlnpl Kolonijos Adresas. ^4 So. Lincoln. Muro. 4 ir 4

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building.

Scottville, Mich.
$2900.

2030 AVest
MeDONNELI.
38th St., Chicago.

HA5TER 5Y5TEM
Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

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

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. Kasnicka. Perdėtinis
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų
i---------------------------------------------- 4---------------------------------------

r VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella it.

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

SARA PATEK, PirmininH

Aušros Mokykla.
3001 So. Halsted St.

Dabar turi Šiuos skyrius:
23 akel iai sodno 2 mylios nuo miesto 1) Lietuvių kalbos, 2) Aritmetikos, 
$65.00 už akerį. a 13) Algebros ir kitų matematikų, 4)

Braižymo.
Mokytojai: Lietuviu kalbos J. T. 

; Vitkus, matematikos ir braižymo V.

, jb.uu uz aKcrj.
50 akerių prie miesto, puikus bu- 

(linkai, javai ir sodnas, $60.00. už' 
akerį. . ____ _T _______  ..

40 akerių prie miesto visa arema, Miszeika.
dvariški budinkal, sodnas, dobilai, | Mokinimas tęsis visą vasarą, die- 
avižos, komai ir kiti javai. Kaina i notnis ir vakarais. Mokytojai patv- 
$3590.00. i.'”’___ ‘

90 akerių visa dirbama, puikios maža. Prisirašyti galima visada.
X..l I

Mokinimas tęsis visą vasarą, dic-

I rę ir žinovai savo dalyko. Mokestis
• rūšies budinkai, sodnas, javai, šal-!

♦ 'nis, nrudas. nadargai ir gyvuliai. 
K:>’na $80 00 už nkeri.

AVisconsin 80 akerių uuikųs budi li
kai. sodnas, javai, mašinos; ir gvvu- 
lij.i. Si farma ^ir. ant . >;• -v i m o ur
bsi „minimo. Kaina $6000.00.

Michigan. 80 nkcriy, naikus tut- 
mai. gyvuliai, mašinos ir sodnas. 
Kaina $6900.09.

NATIONAL REALTY AND 
CONSTRUCTION CO.

840 W. 33rd St., Chicago,
7P

III.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
Męno«r»fijon. tvoe-vvrJtlnrt. nirlclvho# 
teisiu. Svi-v. Valstijų Išturi »»>«-!-
nns istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomuos, pilietvutės. d»iliarnAvs- 
te«.

Mokinimo valandos.* nuo R ryto 
Iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St., Chicago, 11L




