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True trnn.slation filed with the post-mastei* ai Chicago, III. April 10, 1919 o s reąuired by Ihe net of Oct. 6, 1917

A. Smetona Lietuvos prezidentas
Franci ja gaus Saar 

kasyklas
67 žmonės žuvo viešnioj

Generalis streikas Berline ir Ryme
ANTANAS SMETONA LIETU- 

VOS PREZIDENTU.

WASHINGT()N, bal. 9.
Ipilddmojfi 'J arty b a 

šiandie po piet gavo kablegra- 
mą iš Berno legacijos. kad bu
vęs Lietuvos valstybes tarybos 
prezidentas Antanas Smetona 
balandžio I d. tapo išrinktas 
Lietuvos respublikos preziden
tu.

(Antanas Smetona yra kleri
kalas ir buvęs klerikalu laikraš- t c

ėio ^‘Vilfi.^’ redaldojJus. .Ii 
prezidentu išrinko, matylį ne 
Lietuvos žmonės, bet didžiumoj 
iš klerikalų susidedanti taip va
dinama valstybės taryba, kuri 
taipgi yra išrinkta ne Lietuvos 

žmonių, bet atskirų grupių, ar 
partiją. Socialdemokratai ir 
noviji lietai 1 i.i įtOSnfn'ksi i ' vurgiai I 

dayvauja taryboj, išėmus gal to-1 
kilios Šleževičius. kurie visuo
met buvo artimi klerikalams.

Tino Iranslation filed aiIIi ihe p<»st« 
inasler at Chirngo, III. April 19, 1919 
a> icųuircd by Ihe aut of Oct. ii, 1917

KAIZERIS BUS 
TEISIAMAS.

Vokietija turės atlyginti visus 
nuostolius.

PARYŽIUS, bal. 9. — Vokie
tijos kaizerio atsakomybė už 
karę ir budai patraukimo jo tei
sman vienos iš talkininkų vald
žią. galbūt Belgijos, tapo galu
tinai nutarti tarybos keturių.

Tas sekė po galutiniam nu
sprendimai sąlygų ^lyginimų 
už nuostolius, sulig kuriomis 
Vokietija turės užmokėti $5,- 
006,(MW),(M)0 bėgyje dviejų seka
mų metų ir talkininkų komisija 
nustatys mokėjimą likusių nuo 
stolių per 30 metų, pradedant su 
gegužės I d. 1921 m.

Tekstas atlyginimų sutarimo, 
kaip galutinai užgirius tarybos 
keturių, pažymi, kad priešo ša 
lįs turi pripažinti atsakomybę 
už visus nuostolius talkininkų 
ir susivienijusioms valstybėms 
ir ją pi liečia ms, padarytus ne
teisingu užpuolimu.

Vokietija turės užmokėti vi
sas išlaidas komisijos ir jo šta
bo per 30 metų, kol nuostoliai 
bus išrenkami.

True tninslation filed with the post- 
nuister at Chicago, III. April 10, 1919 
as re(|iiired by Ihe act of Oct. (>, 1917

1ŠRISĘ SAAR BASEINO
KLAUSIMĄ.

Francija gaus anglis, bet 
negaus žemės.

PARYŽIUS, bal. 9. — Speci- 
alė ekspertų komisija šįryt iš
dirbo išrišilną Saar baseino pro
blemos. Jis yra įteiktas didiem- 
sietms keturiems ir, pasak pre- 

mlero Clemenceau, yra priim
tinas Francijai.

Tuo paskutinė svarbi proble
ma kliudanti parašymui taikos 
sutarties tapo pašalinta. Tik 
mažesni klausimai pasilieka iš
rišimui ir rašymas sutarties gal
būt prasidės pėtnyčioj ar suba- 
toj.

Sulig dabartine sutartim Fra- 
ncija gaus kasyklas Saar basei
ne, bet neaneksuos nė vieno co
lio žemės. Streikai vokiečių 
angliakasių ateityj bus regu
liuojami specialiai paskirtos ko
misijos. Išrišimas Saar klau
simo užbaigia visus Vokietijos 
vakariau rubežiu klausimus.* c

63 ŽMONĖS ŽUVO 
VIESULOJE.

Viesulą siautė Teras ir Okaiho- 
ma valstijose. Keletas mies
telių sugriauta.

DALLAS, Texas, bal. 9. — 
Kaip praneša atskiros žinios, 
virš 60 žmonių žuvo didelėj vie
šnioj, kuri siautė pereitą naktį 
šiaurinėj dalyj Texas ir pietinėj 
dalyj Oklahoma valstijų.

Viesulą sutraukė telefono ir 
telegrafo vielas ir žinių patvir
tinti negalima. Daug miestelių 
viesuols kelyj visai sugriauta.

Žinios paduoda sekamą skai
čių žuvusiųjų:

Durant, Okla..................... 6
Denison, Tex..................... 4
Wood paviete, Tex.......... 2
Ector, Tex......................... 2
VVinsboro, Tex................... 14
Tundra, Tex..................... 8
Mineola, Tex....................... 13
Walter, Okla....................... 12
Belo daug žmonių sunkiai su

žeista, iš kurią, daugelis mirs.

67 žmonės užmušti, 300 sužeisti 
viešnioje.

FORT WOBT1I, Tex„ bal. 9. 
Vėliausios žinios parodo, kad 
Texas ir Oklahoma siau tusioj 
viešnioj užmušta 67 žmonės, o 
sužeista 360. Kada bus gauta 
pilnos žinios, manoma skaičius 
užmuštųjų pasieks 100 žmonių.

Viesulą ėjo ne nuolatos, bet 
pertraukomis, peršokdama my
lią, ar dvi, o paskui vėl niisileis- 
luina viską ardydama. Kartu 
su viesulą siautė sniego ir lie
taus adra.

SNIEGO AUDRA 
KANSAS.

TOPEKA, Kas., bal. 9. — čia 
gauta žinių, kad vakarinėj dalyj 
Kansas valstijos šiandie siaučia 
didele pavasarinė sniego, lietaus 
ir lijundros {indra. Audra taip
gi persimetė į Colorado ir New 
Mexico valstijas. Vietomis snie
gas sustabdė traukinius. Kai- 

kur sniego prisnigta nuo 4 iki 6 
coliu, c

PASIMIRĖ GARSUS 
AKTORIUS.

NEW YORK, bal. 9. — čia 
šiandie savo namuose po trum
pos ligos pasimirė garsus akto- 
rius-komikas gyvosios scenos ir 
kru taniųjų paveikslų, Sidney 
Dreve, 51 m. amžiaus. Jis susir
go pereitą savaitę Detroite, kur 
jis su savo pačia lošė veikale 
“Keep ber smiling.”

True Iranslation filed \\ ith Ihe post- 
miister ai Chicago, III. April 10, 1919 
as rcųuircd h.v Ihe act of Oct. (i, 1917

ANGLAI SULAIKĖ VVILSONO
KABLEGRAMĄ.

PARYŽIUS, bal. 9. - Kable- 
grama, duodanti paliepimą Ge
orge Washington laivui sugrį
sti į Franciją, buvo suailkyta 
“diiei neišaiškinamos 'priežas
ties” Londone per dvi dieni. Tai 
paskelbė čia šiandie Amerikos 
kvatiera.

True tianslation filed wlth Ihe post- 
mastei at Chicago, III. April 10. 1919 
as reųiiired by the acl of Oct. 6, 1917

25 VALANDŲ STREIKAS 
RYME.

RYMAS, bal. 9. — Generales 
darbo federacijos Rymo taryba 
nutarė paskelbti 25 valandų ge- 
neralį streiką. Streikas prasi
dės ketverge 6 vai. ryte.

(Jokių žinių neatėjo iš Itali
jos, kurios parodytų priežastį 
tokio demonstratyvio streiko, 
kokis yra pranešamas Rymo ži
niose),

True tianslation filed wilti Ihe post- 
inaster at Chicago. III. April 10. 1919 
as reųuircd by the act of Oel. 6, 1917

GENERALIS STREIKAS 
BERLINE.

PARYŽIUS, bal. 9. — čia gau
tos žinios sako, kad generalis 
streikas tapo paskelbtas Berli
ne ir Spaudau priemiestyj.

Apgynimo ministeris Noske 
esą turįs sutraukęs prie Berli- 
no vartų 30,000 lojalių kareivių, 
vartojimui jų atsitikime keblu
mų.

True ‘ranslation filed vilu ihe posf- 
inaster at Chicago,-lll. April 10, 1919 
as reiiuired by the act of Oct. (i, 1917

SPARTAKAI LAIMI
MAGDENBURGE.

LONDONAS, bal. 9. — Iš Go- 
penhageno pranešimui, kad spar 
takai Prūsijos Saksonijos sosti
nėje Magdeburge, užėmė gele
ži ūkelį, telegrafą ir knisą.

Atakoje utarninke ant polici
jos stoties daug žmonių tap už
mušta ir sužeista.

't rue Iranslation filed with the post- 
nuister at Chicago, III. April 10, 1919 
as re<|uired by the aęt of Oct. (>, 1917

BAVARIJOS VALSTIEČIAI
MARINS BADU NAUJĄJĄ

BAVARIJOS VALDŽIĄ.

BERN, bal. 9. — Pasak čia 
gautą, žinių, Bavarijos valstie
čių unijos išleido manifestą 
prieš Municho sovietų valdžią, 
paskelbiantį viso maisto bloka
dą prieš Munichą ir Augsburg. 
Jokio maisto nebus siunčiama į operuojamų elevatorių^

tuos du miestu kol naujoji val
džia nepasitrauks.

Sovietų tarybos tapo išrink
tos Regensburg, 67 m. į šiaurry
čius nuo Municho ir Fuerthe, 
šalę Nuremburgo, didžiausios 
pramonės miesto Bavarijoj.

True Irunslidion filed \v||h Ihe posl- 
nuister ai Chicago, III. April 10, 1919 
as rc(|uired by the act of Oct. 6, 1917

SVEIKINA VENGRIJĄ.

BERLINAS, bal. 8. — Šio rv- v 
to sovietų kongreso posėdyj 
nepriklausomieji socialistai įne
šė dvi rezoliucijas, sveikinan
čias Bavarijos ir Vengrijos so
vietų respublikas. Buvo labai 
gyvus svarstymai, ypač kaslink 
Bavarijos. įnešimas atidėtas 
po neprielankaus svarstymo. 
Pasveikinimas Vengrijai priini-

True Ii anslation filed v, ith Ihe pnst- 
master at Chicago, III, April 10, 1919 
as reiiuired by Ihe act of Oct. (i, 1917

LENINAS PASIŲS 150,000 
KAREIVIU I VENGRIJĄ.

PARYŽIUS, bal. 9. — Rusijos 
bolševikų premieras Nikolai Le
mu pasiuntė Samuelli iš propa
gandos mokyklos Maskvoje, 
kaipo delegat, ąį Bielgradą. At- 
einančios į Paryžių žinios sako, 

kad Samuelli pranešė Vengrijos 
užrubežinių reikalų niinisteriui 
Belą Kun, jog bolševikai pasiųs 
armiją iš 150,000 kareivių Ven
grijos bolševikų pagelbon.

Ti ue tianslation filed wnh Ihe post- 
master ai CJneago, III. April 10, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

JUGO SLAVAI NEIS PRIEŠ 
VENGRIJĄ.

BELGRAD, bal. 9. — Jugo
slavijos valdžia atmetė talkinin
ke, prašymą, kad jugo-slavų ar
mija kooperuotu kariavime su 
bolševizmu Vengrijoj, kadangi 
talkininkai formaliai nepitipal- 
žįno jugo-slavų valstybės.

True Iranslation filed \vitji the post- 
master ai Chicago, III. April 10, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. (i, 1917

Bulgarai malšina graikų 
sukilimą.

SALONIKAI, bal. 9. — Bul
garų kareiviai tapo pasiųsti į 
Strumnicą, numalšinti irriden- 
listų graikų sukilimą.

JANE ADDAMS IŠPLAUKĖ 
I BERNĄ.

NEW YORK, bal. 9. — šiam 
die Holand-American linijos lai
vu Noordam išplaukė p-lė Jane 
Addtims ir Dr. Alice Hamilton 

z

iš liuli House, Chicago. Jos y- 
ra tarp Amerikos delegačilii, į 
tarptautinį moterų kongresą, 
kurs įvyks Berne, šveiaerijoj ir 
tęsis nuo gegužės 5 iki 12 d.

zijos, arba vidurines turtingos 
ir įtekmingos klesos.

Galbūt kad tokiame manyme t
nėra nė krislo tiesos, bet darbi
ninkai po raudonąja vėliava 

se sustreikavo, šiandie parėmi- J daugiau ar mažiau tam tikėjo.

STREIKUOJA.

TAMPA, Fla., bal. 9. 3,000
cigarų darbininkų 22 dirbtuve- 

mui reikalavimų streikuojančių Nedėlios parodos paskelbtu tik- nimu taikos svarstymų? Ar tas 
klerkų. Pastarieji streikuoja siu buvo nunešimas j Jaures na- j pranaušauja puolimą ministe- 
vieną savaitę ir reikalauja įve- mus gėlių vainikų ir raudonvė- rijos, kuri buvo didele karėje, 
dimo visose dirbtuvėse elektra 1 liavė demonstracija prie jo mo- bet kuri neteko darbininkų už-

Tlue translalion filed wilh Ihe posl- 
Į nuister at Chicago, III. April 10, 1919 
as rciĮiiircd by Ihe acl of Oct. ii. 1917 

Raudonoji Vė
liava plevesuo

ja Paryžiuje
Jos pasirodymas milžiniškoj 

demonstracijoj išgąsdino 
kapitalistus ir diplomatus.

Pereito nedėldienio milžiniška 
Pjjryžliuje darbininkų demons
tracija pagerbimui atminties 
užmušto socialistų vadovo Jean 
Jaures mhtyl, išgąsdino kapita
listus ir ten sėdinčius diploma
tus. štai su kokia paslėptji bai
me {įprašo tą demonstraciją 
Chicago 'Tribūne Paryžiaus ko
respondentas Spearman Le\vis:

PARYŽIUS, bal. 7. Rau
donoji revoliucijos vėliava 
nerimavimo, sovietų, socializ
mo bite kokio protesto, kaip 
jus jį ne vadintume! pasiro
dė vakar be pasipriešinimo Pa
ryžiaus gatvėse.

Paskui ją, sale jos, priešakyj 
jos, maršavo vyrai ir moteris 
< 11<: > i m l iilcNtiuicMų. Nuo
gatvių daugelio bulvarų ir ma
žesnių gatvių kiti šimtai tuks
iančią franeuzą vyrų ir francu- 
zų moterų atvirai užgirė mar- 
šuotojus, ar siuntė jiems pasyvę 
šypsą užuojautoj.

Skriedamas liuosai ir širdin
gai iš maršuotojų krūtinių plau
kė “Internacionajlas,,” pasaulio 
garsi daina komunisto žmo
gaus, kuris pripažįsta visus dar
bininkus broliais ir nepaiso ru- 
bežių valstybių ir tautų. Kada 
jie pavargdavo dainuodami, jie 
šaukė paniekinimus Clemence
au, “tigrui” išgelbėtojui Fran
ci jos.

Žandarai tylėjo.

Tyliai žandarams žiuriunt, 
prirakintiems prie šalygatvių 
augštesniųjų, kurie greitai nu
jautė minių lipą, tie tuksiančiai 
išvaikščiojo nepaliestais didelę 
dalį Paryžiaus nedėlioj po piet. 
Išmintingi žmonės sėdėjo dau- 
gelyj kampų nedėlios naktį ir 
panedėlyj ir darė viską, kad už
dėjus ant to mikroskopišką stik
lą ir suradus šaltinį iš kur tas 
paėjo.

Inspiracija buvo nepaprastu 
dalykų amerikiečiui Paryžiuje, 
bet franeuzui, kurio širdyje 
smilksta iirotcstas daugelio var
gingų metų, proga susidėjo 
nužudyme Jaures, vadove socia
lizmo. Jo užmušėjas nesenai 
buvo išteisintas. Daugelis mar- 
šuotojų nedėlioj, beabejonės, ti
kėjo, kad Villain ištruko nuo gi
ljotinos, kadangi teisėjai susi
dėjo iš neapkenčiamos buržua

num.cnto toliau Henry Martin sitikejimo taikoje? Ar tas ei- si 7:26 valandą.

gatvėj. Abu dalykai išpildyti. | na giliau prie valstybės pama- 
Ir tai darant pirmą sykį senai tų?”

užmirštuose metuose raudonoji Į Visi jaučia, kad atsakymas
komunos vėliava plevėsavo iš
didžiai ir drąsiai Paryžiuje.

Pirmą sykį ilgai užmirštuose I 
metuose Francijos kareiviai u- 

■niformose - paprasti kareiviai, 
kapitonai, komanduotojai, pul
kininkai maršavo atvirai Pa
ryžiaus gatvėse ranka rankon 
su iiviliais žmonėmis, ir eilėse, 
virš kurių neplevesavo trispal
vė (Francijos nacionalė vėlia
va). Vienatinė vėliava buvo 
raudona vėliava — ir policija 
nedrįso pakelti ranką.

Pirmą kartą nuo neužmiršti
nų 1870 metų — Paryžiaus gat
vėse skambėjo “Internaciona
lo” giesmė. Ji buvo bandoma 
pirmiau, bet visados užpulda
vo kavalerija, daužydama gal
vas ir kapodama kardais nuga- 
garas. Bet nedėlioj maršuotojai 
dainavo, kiekviena eile — ir 
šaukė paniekinimus Clemence
au.

Tas dėjosi Paryžiuje, kur sė
di taikos konferencija. Tas dė
josi šalyj, kur mažiau kaip sė
si mėnesiai atgal allorai buvo 
budavojami “Francijos tigrui/’

Prie Jaures durų stovėjo ke
turi žmonės. Jie buvo redakto- 
rini trijtj soe-irilistų liiilc-
raščių Franci jo j. Ketvirtas, aš 
prisiekiu, buvo mano bazdasku- 
tis.

< Bendru susitarimu paroduo- 
tojai neišėjo iš bulvaro artimiau 
šioj prie Jaures namų vietoj. 
Komitetas nunešė vainikus.

Prieš paminklą.

De la Henry Martin plcciuje, 
kur stovi Jaures biustas, dide
lis susigrūdimas ištiko. Jo mar
murinis biustas buvo palaido
tas raudonose gėlėse, kurias tai
pgi buvo prisisegę kas du iš tri
jų tarp buvusiųjų bulvare žmo
nių. Musų automobilius, kuria
me buvo du amerikiečiai pulki
ninkai, lieutenantas, taikos ko- 
misionieriaus sekretorius ir du 
fotografai nesusilaukė didesnės 
atidos nuo maršuotojų, ar žan
darų, kaip kad mes būtumėm 
tupėję namie. Mintis maršuo- 
{ojų buvo atkreipta į kitus daly
kus.

Diplomatai nesupranta.

Esant didžiausiam susigrūdi
mui pilnas besivažinėjančių a- 
merikiečiu kareivių sunkusis 
automobilius įrėši per minią. 
Vienas kareivių nuoširdžiai at
sikreipė į musų šoferį ir pa
klausė jo: "Kas pekloje čia de
dasi?” ir musų šoferis atsakė: 
“Paruliu, ar aš žirniu.”

Ir tai yra tikroji išraiška min
ties šiandie Crillon vie.šbutyj ar 
Quai d’Orsey ar kur tik sėdi tie 
keli, per kurių rankas slenka 
ploni likimo siūlai. Jie nežino 
ką las reiškia ir kaip atsakyti į 
tai.

Jie atvirai sako:
“Ar tas reiškia vien tik pro

testą prieš teismo verdiktą? Ai
tas reiškia pirmą sumurmėjimą 
atviro neužsiganedinimo vilki- 

bus greit parašytas. Raudonoji 
vėliava tapo išskleista psisiiulio 
sostinėje. Ar tas buvo pažymė
jimu praeinančio protesto, ar 
persergėjimas rytojui, pasilieka 
išmintingiems žmonėms atspė
ti.

Vaizdžiausiu mano atsimini
mu parodos buvo jos užbaigoje. 
Užpjikalyj mus per mylias siū
bavo juoda upė maršuotojų.

“Žiūrėkit,” sušuko žmogus 
pašokęs ant šalygatvio geres
niam užmatymui, “šiandie mes 
parodome save, savo spėką; se
kamą kartą mes pavartosime 
jQ-”

Prieš darbininkus
VAkSTIJOS LEGISLATURA 

NENORI SUVARŽYTI
“INJUNCTION’Ų.”

SPRINGFIELD, III., bal. 9. — 
IliiiHvis valstijos atstovių butas 
šiandie atmetė darbininkų įneš
tą bilių, kad teismų išdavinėji
mas “injunction’ų” prieš strei- 
kierius butų suvaržytas. Bilius 
liko atmestas republikonų bal- 
ss«is. Bilitj pnHtrotrr KO
sui, prieš 51.. Priėmimui bi- 

liaus reikėjo 77 balsų.
Unijos buvo sutikusios, kad 

jos nereikalaus dabar įvedimo 
valstijos apdraudos, jei suvar
žymas injunetionų bus priim
tas. Ir las jiems buvo prižadė
ta. Bet kaip paprastai, kapita
listų politikieriai juos apgavo. 
Svarstant bilių nieks nekalbėjo 
prieš jį, bet balsavime pasiro
dė kitaip.

O ryto čia prasideda Illinois 
darbo federacijos konvencija ir 
keli šimtai atstovų Illinois uni
jų buvo mieste, kada jų reika
laujamas bilius tapo atmestas.

Tas turėtų, nors sykį atidaryti 
Amcirkos juristams akis, kad 
jie praragėtų, jog jie negali tu
rėti nė mažiausio užsitikėjimo 
kapitalistais ir jų įstalymdavy- 
stėmis ir priversti juos jieško- 
ti kitų kovos būdų, negu mal
davimu be kepurių prie kapita
listinių atstovų durų. Bet var
giai tas įvyks, nes tokie dalykai 
jau ne pirmą kartą pasitaiko, o 
iš to unistai nė kiek nepasimo
kina.

T'iie h-anslalion filed with Ihe post- 
m.isler ai (’.hicauo. III. Aoril Ih, 1919 
as reijuii-eil by Ihe acl of (><*t. •». 1917

VĖL RIAUŠĖS CAIRO.

Kareiviai nušovė 9, sužeidė
50 žmonių.

CAIRO. Egyple, bal. 9. — 
“Laike vakarykščių sumišimų, 
kareiviai keletą sykių šovė į mi
nią, užmušdami 9 žmones, o 50 
sužeisdami,” sako oficialis pra
nešimas. “Daug žmonių sužei
sta šeimininkais, kurie nedorai 
šaudė į minią.” šiandie Cniro 
buvo ramu.

ORAS.

Galbut lietus šiandie; šalčiau 
po piet ar vakare.

Saulė teka 6:17 vai., leidžia-
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ulTHUAfMVAN DAILY NEWf 

Publiahed Daily ezcept Sanday by 
the Lithuanian Nawa Fub. Ca^ Ine.

1739 SO. UALSTfiD ST, 
cmUAKO. IIJJNOTS

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienins. Leidiia Naujienų Ben
drovė 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Ui. — Telefonas: Canal 1506. 

Uisisakomoji Kaina:
Chlcagoje — pačtu:

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

Chicagoje — f>er neilotojua:. 
Viena kopija ..................

Praeitą panedėlį vienuose na
muose' sprogo bomba. Nenuken
tėjo niekas. Policija kaitina 
stivikierius, buk jie tą bombą 
taikę streiklaužiams.

Streikuose, kaip žinia, dažnai 
atsitinka istorijų su bombomis, 
bet paprastai tos bombos pasiro
do ne streikuojančių darbinin
kų darbas, bet samdytojų ap
mokamųjų agentų, provokaci-

.. $6.00 

.v. 3.50 
... 1.85 
... 1.41 

7»

02
Savaitei .................................. lį
Mėnesiui .....................................  50

Suvienytose Valstijose, ne ChkMgoj, 
pačtu:

Metms........................................W.0(
Pusei meto
Trims menesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesini

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
/■ ■ ■ . u.»u—.

bombai, kapitalistų tarnai ver
čia kaltę ant streikininkų ir turi 
priežasties reikalauti ir pavarto
ti aštresnių priemonių strei
kuojantiems darbininkams nu
galėti.

pa- 
au- 
tu- 
ir

Nedarbas

3.00 
1.65 
1J5 
. 65

sprogusioj! bomba greičiausia 
tos pat rųšies — provokacijos 
bomba.

Nedarbas didėja.
Chicagoj, tame didžiuliame 

pramonės centre, daugybė alga- 
pelnių negali gauti darbo.

Paleidžiamieji iš tarnavimo 
kareiviai bastosi po miestą už
siėmimo jieškodami, bet randa, 
kad darbininkų visur m dau
giau negu reikia.

True Iranslation filed with Ihe post- 
iniiMer at Chicago, III. April 16, 1919 
įis rc<|uirvd by the act of Oct. 6,1917

Apie Padėjimą 
Rusijoje.

Specialė Frazier Hunt koresp.
The Chicago Tribūne

(Copyright 1919 by the Tribūne Co.)

Vietos laikraščiai skelbia, kad 
andais daugiau kaip keturi šim
tai paleistųjų kreipęsi į vieną 
darbo prirodymo biurą. Iš jų 
betgi tik ketvirtai daliai pasise
kę darbas surasti, o daugiau 

kaip trįs šimtai tų jaunų vyrų, 
kuriuos ką-tik krikštyta didvy
riais, turėję vėl slinkti gatvėmis 
ir medituoti apie savo, kaipo 
“didvyrių”, nuopelnus ir gauna
mą už tai iš visuomenes atlygi
nimą.

Miesto gatvėse pasirodo jau 
ir tokių demonstracijų: didelia
me vežime prisilipę važiuoja bū
rys paleistųjų, dar uniformuo
tų vyrų, o abipusiai 
deli transparantai 
“Mes norime darbo! 
laujame darbo!”

vežimo di- 
a n įrašais: 

Mes reika

agitacijąLaikraščiai veda
kad nedarbui sumažinti reikia 
urnai pradėti įvairių įvairiausių 
statymo darbų. <

Statymo ‘darbams betgi rei-

parūpinti? Kas turėtų pradėti 
statymo darbus, privačiai žmo
nės, privačios korporadjos? Ar 
miestai, valsti jos Ir valstybė?

Petrogradas, kovo 28 dieną.
Žiūrint pagal atvirus pasikal

bėjimus, kokius aš turėjau su 
sovietų vadovais o jie bega
lo atviri, — aš tikras, kad jie 
yra pasirengę daryti didelius 
nusileidimus pasauliui. .lik* daris 
fizinius iiiisileidiinus kas dėl 
žemės, drbtuvių, išnaudojimo 
ir Rusijos skolų mokėjimo. Jie 
padauis nusileidimus patįs sau. 
Viename (tik dalyke jie nenusi- 
cis: jie jokiu Ibudu nešauks 

naujų visuotinų rinkimų. Jie 
mato, kad sovietų valdžia yra 
<altinama už visas baisias sąly
gas šalyje, kubinei po teisyln'i 
jų išmėginimai, paklaidos ir ne- 
Įstengimas buvo lik dalimi da 
bartinių sąlygų priežasjties.

Jie paėmė lapkričio revoliu
cijos laiku sulaužytą šalį, suiru
sių dirbtuvių griuvėsius, sunai
kintus gelžkelius, kada ūpas ir 
viskas buvo dingę^ Jų įbačių 
straikai, sabotažai ir propa
ganda, vedama Kerenskio laiku, 
prisidėjo prie to. Jie paėmė su
naikintą valstybę bet jie pradė
jo ardyti ir pasilikusį visuome
nės sąstatą. Jie išspardo užvei- 
zdus iš fabrikų, direktorius iš 
gelžkeliij, oficierius (įsi karuo- 
menės ir bandė visa tai atsitatv- v ' 

ti įsnauja is savo svajonių su

jie sutiktų su kuo nebūk lyy tikmas pamokų vaikams ir nier-< 
pasilikus galėję iki jie Itą pri- 
parodys.

Raudonieji sutiks daryti net 
tokius misileidimus, kurių jie 
pAtįs’ nci'š<lrįsta išpažinti. Jei jų 
’nenušhios alka nok, nepateni- 
kintos minios staiga užsidegę 

vieku traukimo ar taultinės ne
apykantos, — nes reikia neuž
miršti, kad šitų vadovų didžiu
ma yra inteligentai žydai trem
tiniai, o žydų neapkenčia rusai, 
— tai jie tikrai nusileis.

Jie nusileis laukutiniam 
saulini, kaimiečiams, kurie 
gina jiems maistą, klesoms 
rinčioms gabumą, mokslą
sugebumą 'perdirbti ir užlaiky
ti jų suardytas dirbtuves ir e- 
konominį gyvenimą, ir jie nusi
leis palįs sau.

Naujosios rųšies komunistų 
vadas yra praktingas kietagal- 
vis žmogus. Jis žino, kad no
rint įvykinltii naują sumanymą 
reikia padaryti išimtybes ir 
nusileidimai. Jis yra padėjęs 
savo viltį pasaulio revoliucijoje. 
Kuomet jis pamatis, kad jo ši
ta viltis nesipildo, tai jis taiky
sis su pasauliu.

Jau dabar jis nusileidžia 
toms klesoms, kurias jis l>ande 
išnaikinti. Jam reikia tureli 
gabumai, smegenįs, mokslas ir 
sugabumas jo dirbtuvėms, gel- 
žkeliams ir valdžiai vesti. Jis 
staiga išvys save labai praktin- 
gahie, dideliame, sunkiame pa
saulyje. Kaipo revoliucionie
rius jis griovė, bet dabar kaipo 
valdžios žmogus jis turi staty
ti ir palaikyti veikime.

gaitėms, idant jie gautų suprati
mą htsakomysės, / spėkos bei 
šaunumo linlk naujos geresnės 
žmonių giminės.

•Pirmoje gentkartėje kūdikių 
gimimas kiek susimažintų, bet 
užtai gimusieji Ihutų kur-kas 
išltvkresni kurtu bei -dvasia, ir 
mirtis netajp dažnai skintų 
juos. Antroji gentkartė turėtų 
geresnę kokybę: butų tyresnio 
kraujo ir protiškai toliau prasi
siekusi. Gi trečioji gentkartė 
lengvai galėtų pakilti iki to laip 
snio civilizaciljos, kuris šiandie 
mums išrodo stačiai utopišku.

Bet visa tai reikalauja iš mo
terų naujo, kitokio veikimo.

Kad atstačius šį pasaulį ir pa
darius jį geresniu kartą ant vi
sados mums reikia geresnių vy
rų. O kad padarius genesniais, 
Imtinai reikia geresnių moterų. 
Tos moters jau čia. Prie jų mes 
turime kreiptis, idant aplaikius 
tą nhują pasaulį. Jos turi pa
sitikti gyvenimą iš visai naujo

Protestas prieš Lietuvos 
Laisvės Banio Šmeižėjos,

Jų apgailėtinas ‘padėjimas

WATERBURY, CONN.
■ M 'ii .1

\Vht»-btirio DidMiVių PrtJgrel 
šyvių Draugijų Sąryšis savo 
sirinkime, atsibuvusiame kovo 
|28 dieną, 191*9, visapusiškai ap
svarstęs, nutarė uŽĮirotestuoti 
prieš LSS. I Rajono išleistus la
pelius, kiųr šmeižiama Lietuvos 
Laisvės Fondas. .. «<

1) Kadangi Lietuvos Laisveę 
Fondas yra kontroliuojamas A. 
merikos 1 Jėttivių DarMrtirfką 
Tarybos, kuri su buržuazija jo
kio bendro neturi;

2) Kadangi Lietuvių Laisvės 
Fondas ikišiol jokios buržuazi
jos iK^šclpė, ned nėra jokio pa
mato manyti, kad minėtas fon
das šelps buržuazinę sriovę;

3) Kadangi! Watci4burio Lie
tuvių Progr. Drtmgijų Sąryšis 
įsteigė foridą ttio pačiu varthi, 
Libtuvių Laisvės Fondą, ‘ todėl 
minėti lapblihi labai užkenkia 
ir vietiniam fondui, ir

4) Kadangi minėti Fondai 
kaip vienas taip ir kitas šelpš 
Lietuvos darbininkus kovoje 
nu buržuazija, tddėl

LSS. bmo Rajono 
s šmeižiarttįs 1 ^|inčtus 
kaip tik pasitarnauja buržuazLt • • > I
jm.

Progr. Draugijų Sąryšis pa-

jos viršininku yra V. Šatov, ku
ris buvo vieiiu organizatorių 

Pasaulio Pramonės Dailininkų. 
Keikia pasakyti, kad komisaro 
Šatovo žvaigždė užlaiko puikią 
tvarką Petrograde. Jis nesa

ko prakalbų, nesVajija, jis pra
leidžia dienas ir naktis betverda
mas gerą, pajiegią policijos jie-

Jie atmainė seną tvarką. Da- • • Xbar jie bando maitinti žmones, 
vesti dirhluvcs ir rišti klausi
mus. Jie atsimainė. Jie daro 
nusileidimus, patįs to nežinoda
mi. Tarp Šatovo amerikinio 
straiko vedėjo ir draugo Šato
vo Petrogrado miesto policijos 
viršininko yra didelis skirtu
mas.

Charlotte Perkins Gilman.

Moters užduotis link 
ateities.

dos turi būti iHTkeistas. Kaltes
nės gentkartes negalima tikėtis 
iš paliegusių vii^jų ir tanlaiT. 
čių mortinų.

Tos permainos neduos ne pa
sigailėjimo verti radikalai, ku
rie įsivaizdina, kad davęs va!i'»' 
toms pačioms senoms moterų j 
silpnybėms — vyrai visada pa- našių lapelių leidimą vadina 
geidauja tų silpnybių motery- provokatoriškų žygiu, kuris klai;

dina darbininkų minias ir truk-» 
do tokį svarbiu darbą.

Paskelbimo komisija:
P. Plečkaitis, i

• F. Dapšis, i
K. Ramanauskas. U

lu poliai 
fondus

reikalingi. Bet juos papildis 
kalbėtojai randami valstijų ir 
lokalų organizacijose. Kiekvie
nas socialistas ir socialiste, ku- 
rie gwli kalbėti, bus ant pagrin
dų tų dienų. i

Tffip pat bus spccialė rinklia
va nacionalei partijos raštinei 
padengimui lėšų milžiniško gar
sinimo darbo, kuris žada suloš
ti savo rolę paliuosavimui visų 
politinių ir pramoninių kalinių.

Kad išgarsinus visur 5,000 
susirinkimų, nacionalė partijos 
raktine išsiuntinėja dešimtis tu
ksiančių dvejopos rųšies iška
bų vietinei vartonei. Ant vie
nos yra didelis Dėbso paveiks
las, o ant kitos, paveikslas pa
rodantis «i?ika®ingunią (organi
zuotis, norint paliuosuoti šalies 
politinius kalinius.

- — - - ■ .

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
«

S. S. Darbininkui, Gary, Ind. 
— Rašinėlis “Trįs keliai išardy
ti” spaudai netinka. Bandykite 
rašinėti šiaip žinučių apie vie
tos lietuvių veikimų.

šventakupriai, I larrisiburg, 
III. —'Dedame anksčiau prisiųs
tų. Butų gerai, kad prisiųstuniėl 
iškarpų iš angliškų laikraščių, 
kurie jau apraše ar dar aprašys 
los asabos žygius.

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lota *r formų? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiurai abstraktus?

Kreipkitcs prie 
A. PETRATIS |

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
/ Chicago, III.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietų • vakarais seredo- 
mis ir sukatomis nuo 6 iki 8 vai

Liberty Bondsus 
dal| išmokstą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothlng Store, atdara vakarais iki 8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10e 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-»a GATVfiS

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigan
Avė., Roseland, 111.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

Privačiai žmonės stato įstai
gas, jeigu jiems jų būtinai rei
kia, arba jeigu iš jų mano pelno 
turėti, o ne tam. kad kam darbo 
suteikus. Taigi užsiėmimo ga
lėtų parūpinti tik miestų ir vals
tijų administracijos, pradėda
mos statymą įvairių viešųjų, vi
suomenės naudojimus įstaigų. 
Bet jos užimtos kuo kitu: musų 
ponai, sėdintįs administracijose, 
užimti svarbesniais reikalais — 
galvojimu apie suradimą aštres
nių priemonių kovai su darbi
ninkų įiepiisitcnkiiiiiiiu, su įsi
vaizdintu bolševizmo pavojum 
ir kibtis gidais.

Tuo tarpu nedarbas auga, plė
tojus, o su tuo auga ir darbinin
kų nepasitenkinimas.

pasaulis, kurio atstatymu 
taip užinltcresuoti, susi, 
s pats savaimi, jeigu sa-.

mes .atliksime

Gavę laisvę, ir teįises po*, 
kinej organizacijoj, našumo

Pasilieka pamatyt, kur jie nu-j mes 
eis, bet jeil norime būti bent Į tvar 
pusiau teisingais, lai turime iš- vo perversmus 
sykio pasakyti, kad talkininkų ! deramu bodu, 
atšilo vai čia varė smarkų, ne
dorą, negirdėtą kontrrevoliuci
nį darbą leisdami milijonus į teisingumo savo žygiuose, tyrą 
tam, kad sovietus sunaikinus.! apšvietą, užtikrintą užsiėmimą 
Jų uostai buvo uždaryti prie- ir deramą atlyginimą už darbą 
šunis išvidaus ir-iš lauko pusės, — visa iluo mes sugebėsime pa
jų šalies rubežiai buvo sulaužy- veikti kitą palyginamai trumpu

Latfrence ’o 
bomba.

nimo lliikas. Jie neįstengė pa-Į Bet jus, turbūt, sakysite, kad 
traukti didžiumos užsitikėjimo'šitam reikalinga naujų tikslesnių 
ir dabartinėj valandoj jų gale i žmonių. Suprantama, kad taip, 
ant jų pačių darbo žmonių Ištikrųjų šilas būtinai reikalin- 
sprusta iš jų — išdalies dėl jų ga.
pačių, iš dalies dėl laukutinių 
priežasčių.

Bet 'šitie milijonai nemato 
šitų fa'ktų tikroj šviesoj taip 
kaip ir pasaulis, todėl yra tikra, 
kad, jei raudonieji' pavertų savo
dalyką visuotiniems rinkimams,' 
tai alkani miestų žmonės, įnir-1Audėjų streikas Lawrencc, 

Mass., tęsiasi jau dešimta savaip, 
te. Kova su išnaudotojais eina 
aštri.

Kaip paprasta^, samdytojai 
savo pusėj turi visą valdomo
sios jiegos mašiną — įstatymus, 
teismus, policiją, betgi darbinin
kai laikosi tvirtai, nežiūrint, po
licijos brutališkumo ir areštų.

Mums reikalingi geresni žmo
nės, būtinai reikalingi, ir tuo- 
jaus.

štai kame moterų užduotis. 
Tai jų reikalas.

Moterįs yra svarbiausioji žmo 
uijos dalis, kadangi jos, kaipo 
motinos, turi daug atlikti pate

lę augštesnėsės klesos ir nepa-• balinimui! žmonių gimines. Jei- 
sitenkiliusLeji kaimiečiai nu-’gu šįlą galę jos suprastų aiškiai, 
verstų juos. Jie žino geriau ir teisingai pavartotų, jos galėt 
negu kas nors kitas kad jie bu- tų perkeisti žmonių giminę į 
tų sumušti dabar, bet jie mano, tris gentkartes.
kad jei jų teorijai bujtų suteiktai Pirmiausia privalo būt griež- 
tinkama pivga, tai jie įstengtų j tai draudžiami a parvedimai tarp 
priparinlyti, kad jų visuomeni-1 sergančių «ir išsigimėlių. Paš
ilė tvarka yra teisinga; todėl kui hpoMus ir ritiodugnus teiki-

se - daro ką tai naujo.
Moterįs yra sutvertos nepasi- 

linksminimams, neigi tarnavi
mui vyrams.

Jos yra stilvertos rtlsiekimui 
visų žmonijos sanlikių dailėje, 
moksle, industrijoje, apšvieti
me, valdžioje — kiekvienoje for 
mojo draugijinio veikimą. Boto, 
kaipo moterįs, jos yra sutvertos 
— kaip ir visi kiti tos ‘lyties gy
vūnai — pagerinimui savo gi
minūs.

Khipo gvnltkarčių budavoto- 
joims, moterims pViklauso teisė 
pasirinkti sau sandraugą ir pa
statyti meilę augštesnio laips
nio, negu kad jų pasekėjai ga
lėtų sau prisistatyti.

Tokia permaina moterų atsi- 
nešime reiškia daugelį permai
nų gyvenimo tvarkoje.

Mes sakome, kad šeimyna y- 
ra 'draugijos vienutė, 
kome, kad šeimyna 
namais. Mes sakome, 
mai reikalauja, idant

Ti tie Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Apčil 10, 1919 
as rčųtlired by the act of'Oct. 6,1917

Partijos žinios.
Miliojonas darbininkų lankiš 

5,000 ąugtrįnkirtiŲ thrptttirtL 
'nėj gegužio dienoj.

Mes sa- 
remiasi 
kad na- 
moteris

dalykaiBet, padėkime, tie 
stovi kitaip.

Asmuo yra draugijos vienutė. 
Mes gemani, kaip ir visi kitų 
prisilaikydami vienpatystės, gy
vūnai, į šeimynas

CHICACrO, III. bal. 9. — Pen
kis tukstančins susirinkimų ap- 
lankis mažiausiai ‘ l$00,’()00 

darbininkių vyt*ų ir motetų 'tą 
pačią'diedą tubju tikslu, kad iš- 
gellbejns/tEugenij^ Dcbsą *nuo 
ėjimo kalėjimai! dešimčiai nie+i 
tų!

Tai yra didžiausias parengia
mas Tarptautinei Gegužio Die
nai, gegužio 1 d. pienuojamas 
tarptautinės Socialistų, partijos, 
kuris atrado širdingą pritarimą 
100,000 Socialistų Partijos na
rių, mokančių narines mokestis.

“Tai yra pirmutinis kartas S.

šeimynų

draugija, 
narna is, 

nes visokios namų industrijos 
išaugo į fabrikus. Jeigu tėvas 
miršta, tada šėltnynai gręsia su
irimas, jeigu motina neįstengia 
gauti užsiėmimą kitur.

Namai nilekad ndbįus saugus, 
užganėdinantįs, mums visiems 
naudingi kol motina neišeis i,š 
jų ir nepradės alllikineli savo 
užduotį visiems namams apla
mai į vietą saumylingo rupinio 
mosi tik savais.

Naminė industrija dideliai di
džiumai moterų reiškia apriibe- 
žiavimą veikimo ir. padaro jas 
tik namų tarnaitėmis.

Visos moters turi iškilti aug- 
ščiau šito!

šeimyna remiasi
■ji jau nustojo remtis

A. M. ’Kaitienė.

Kažimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krindnatiikitose 
'taip ir'ttviliikuost t^Snuume. Daro 

visokius dokumentus irpopieras. ,
. Namų Ofisas:
31231 Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drovar 1310

•MNMKMMAaMMkas*

Miesto Ofisas:
I# N; Detrborii SI.' 

UlbUUnityBMg. > 
‘I«j. Central 4411

'■..................

PRIŽIŪRĖKITE SAVO 
REGĖJIMĄ

; Duokite apžiūrėti savo akis 
dykai pas

PeTer a. miller 
įgijęs mokslišką laipsni

Expertas Optikas 
Kreivos akis ati
taisomos,

• njait;
"1128 W- 22nd St., Chicago 

Užgnnčdinimas gvarantuotas.
Phone Canal 5838

Skyrius: 4906 W. 14 St., Cicero

Tol. Boulevard 8329

DarboZmonių
Knygynas

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

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip thi: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
gija, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius Ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
^Kardą”, “Dilgeles” ir “Moterų Bal-

Sustokite!
Žiu rėkite! 

Skaitykite!

Pasinaudokite 
šiuo stebėtinu 
Velykiniu pa- 
siulijimu. Mes 
duosime dykai 
10 ant abiejų 

pusių 12 colių 
Columbia rek
ordų su kiekvic 
na musų kalba
mųjų mašinų, 
perkamų prieš 
Velykas. Mes 
turime skyrių 

augštos rųšies kalbamųjų mašinų 
raudonmedžio ir nužibinto ąžuo
lo. Ateikite išanksto ir pasirinki
te. Lengvi išmokėjimai, visiems 
taip žemi, kaip $1.00 į savaitę, 

Atdara iki 9 vai. vak. Nedčlio- 
mis iki 4 vai.

SOUTH WEST MUSIC 8HOP 
3804 S. Kedzie Avc.,2-ras augštas. 

CHICAGO.

torijoj, kur visa organizacija 
rengiasi veikti tą pačią dieną 
tuo patim tikslu,” pasakė orgar 
nizavimo ir propagandos vedė
jas socialistų partijos naciona- 
lej raštinėj, Alfrcd Wagen- 

knecht, kuris veda šitą darbą.
O^iciidis ^pukyjetimas šaukti 

susirinkimus buvo išsitintinctas 
1();(MX) laiškų socililAlIų loka
lu ms ir skyriams visoj šalyj. 
Taiip pat buvo išleista 10,000 egi 
žeinplidrių “BullVtin o,” b'fičia- 
lio mėnesinio partijos leidinio.’ 
Jame riigihuma šiinkti protesto

lokalai.
“Jokiu bUdu jus neprivhlbtė' 

apsieiti be šušltiiklmo susirinki
mo,” sakoma htšfšmikimc. 
“šaukite jį kudir vieni partijos 
nariai. Pasisamdykilc svetai
nę, jei galėsite. .Bet jei negale- 
tumele ghuti svetainės, 'tai lai
kykite ąb^h^iiklmą !kur ^pas 
draugą ndhlūGtae. štfūkite Susi
rinkimą, vis viena, kur tas ne
būtų, šhukite. jį!”

Surihkti mažiausiai penkis 
Lukštą ličius kalbėtojų tai Vienas 
didžiaukių' klausinių, su kuriais 
partija kuomet nors -susidūrė. 
Visi ^aeionhliai pasižymėjusioji 
socialistų kalbėtojai 'bus tikrai

Reikalaujama Malnieriy 
. ir Krovėju.

Geri namai su geni vandeniu, ir 
elektros šviesomis; pigi randa, di
deli'daržai, gera ganykla dykai, ga- 
•linia laikyti karves, kiaides ir viš
tas. Geras kambarys ir valgis ne- 
vedusieiųs žmonėms.

Musų mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi “drift” ir “shaft” mai
nas, su 344 pėdų iki 4% pėdų ang
lių.

Mes nemokame transportacijos. 
Mes turime viską priviliojimui gerų 
vyru — geros darbo ir gyveninio 
sąlygos, ir mes nenorime tokios 
klesos žmonių, kurie nori mokėti 
trhnsportaciją.

Del platesnių informacijų alsiša- 
uktie arba rašykite.
NEW RIVER COMPANY

MACDONALD, W. VA.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vcrlžs 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

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

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

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

parduosime už $325.les, kurj mes
JEI GYVENATE L’ŽMJESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAMI-: UŽ DYKA.

WESTERN STORAGE 1IOUSE 
2810 W. Harrison St. Chicago, Iii. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

— i ■ —...
Tclephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, III 
——*iii    i i« ■ ■ m

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison it.
Suite 600—612

Phone Haymarket 2561 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St 
Phone Canal 4626

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldieniais tik Madison sL 
ofise.
Rezidencijos telefonas

West 6126.

DESTROYS ANY

ŠALIN SKAUSMAS!
Būdamas sveiku, darbe rasi smagumą, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butą.

Kiekviepo priederme yra saugot savo nuo Ilgu. Turint Salti ir nebandant 
ji prašalint, gali išstvystyt 1 pavojinga ligą. Menkiausia inksterejimas J/ 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

P AIN - EXPELLER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Išgydymui Šalčio krutinėję, skausmu donose ir nuga
roje, ruuiatizmą ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Pain-Expeller ira gerinus, s.
Neįiptdgnuk pirkdamas pigius vaistus dideles* bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Expeller, persi- 
tlkrlnk-ar yra IKARA. valshsženklts nnt baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 85 centui ir 65 centai už bonkutę. 
G alinamos visose nptiekOse ar tiesiog is laboratorijos.

F. AD. R1CMTER & CO., ‘
74—80 Washlngton SL, f/

New York. ZHUi
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KIEK TAI PA
LENGVINIMO 

TOJE MAŽOJE 
DĖŽUTĖJE.

TOM HOEKSTRA THEODO RE WERNER J.J. STONKUS

Chicago ir Apielinke Theodore Werner & Co
Sergėkite savo akis

Lietuvių Rateliuose.
saldainiais duoda tiek 

pairngs inimo dėl galvos skaudėjimo ir dvi užkie tėjimo vidurių. 
Pabandykite persitikrinti. Paimkite 3 saldainius Partola šian

die, o rytoj turėsite savo vidurius geriausioje tvarkoje.

tas kaip galima greičiau. Prieš 
šaukimų seimo ne vienas narys 
neišreiškė priešingos nuomones, 
vadinas visi jam pritaria.

{ žinių padavėjus.

Tūlas laikas praėjo, kuomet

Neprivalo būti lietuviško na
mo, katrame nesirastu Parto-

Jeigu norite būti sveikas, tu
rėti jiegas, sveikus vidurius, 
norą prie darbo — vartokite sa
ldainius Partola.

VELTUI.
Graži ir naudinga dovanėlė 
prisiuptusiam užsakymą ir 
sykiu su tuo pagarsinimu, 
ir užsakymus adresuokite

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

New York, N. Y. Dept L. 1

kožnam 
pinigus 
Laiškus

pos apie 4 korespondentai, ku
rių pareiga yra pranešti spaudo
je kiekvienų svarbesnį kuopos 
veikimų bei akyvesnius nuoti- 
kius iš abelno lietuvių gyvenimo 
Cieeroj.

Bet dėl nesusi ta rimo tarp ko-

davusi savo aukų Lietuvos lai
svei atsiekti. Pinigai atiduoti 

lautos Fondo 59 skyriui. Apla
mai, draugystė sidig savo išga
lės remia visokius naudingus 
sumanymus. Draugijos viršh 

įlinkai yra: Jonas Teakšelis — 
pirmininkas ir K. Liauda n skis 
— nutarimų raštininkas.

•MIA
GERBIAMI DRAUGAI

Men’s Clothing
and Furnishings

Neužsitikėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, a n k šori ui ar keliau
jančiam pardavėįui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

AŠ turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysimu, 

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago, 
Kampas 18-tos gatvė* 

1-čios lubos, virš Platt’o aptiekoa 
Tė m y kitę | mano parašų 

Valandos nuo t-to* vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

11140-11144 Mlchlgan Ava 
Chicago, III.

Telephone Pullman 514
akinius tikrai. Darbą at-

Dėžutė kainuoja 1 dol., 6 dė
žutės už 5 dolerius.

Wladek Zbyszko
risis sekančiose dienose: Pėtnyčios 
vakare, Balandžio 14 dieną, pradžia 
8:15 vai. vakare. Big Ashland Te
atre, 1858 So. Ashland Avenue. Su
tintos vakare, Balandžio 12 dieną, 
8:15 valandą vakare, CHOPIN’S 
IIAI.L, 19-ta ir kampas Leavitt Sis. 
Nedėlioję, 13-tą dieną, pradžia 8:15 
TOMASZIAVSKIO 
Commercial Avė.

Michkevvich švet., 
St.
rislikų. Tikietai 50c, 75c,

bių ir pilnai vertų paminėti 
spaudoje dalykų tapo visai ne- 
pasltebėtais. Tatai koresponden
tai apsvarstę plačiau šį reikalų 
rado naudingu dalyku įsteigti 
žinių biurų Cieeroj. Vieta yra 

paskirta Ciceros Naujienų Slo 
tvj — 1409 So. 49lb Avė.

Naujienų skaitytojai ir žinių 
padavėjai nuo šios dienos yra 
prašomi nepatingėki įžymesnius 
atsitikimus iš Cicero miestelio 
priduoti tuojaus į viršminėlų

BRIDGEPORT
Girta pramoga.

Nedėlios vakare, taip apie 10

vienas žmogelis, gyvenus 'ant 
šaut Halstedstryčio. Radęs na
miškius bemiegant, jis užsima
nė savo pači ulei iškrėsti šposų: 
privedė paipą prie miegamojo 
kambario, kuriame pačiute gu
lėjo, ir atsuko gesų, o pats pa
laikė atsigulti, po stalu. Kada

Mes pasiūlom šventoms Velykoms puikių rankomis darytų 
siutų, naujausių modelių, jauniems vyrams ir konservatyvių mo
delių dėl suaugusių vyrų. Mjusų siutai yra padalyti iš grynų vil
nų, žalio flanel, mėlynos serge, worsted ir puikių casemers.

Taipgi užlaikome pilnų rinkių visokių reikalingų vyrams 
pasirėdymui dalykų, kap skrybėlių,1 kepurių, kaklaraiščių, marš
kinių, pirštinių, pančiakų, skalbinių, grožnų ir tt.

Mes parduodame lik geriausius lavoms. Tik tokius par
duosime ir Juiys. Jus norėtumėte Imli tikri, kad ką Jus perkate 

yra tikrai teisinga ir kad tas tęstųsi ir tolinus Jųsų užganėdini- 
luui.

MBMSNRkMMSHMMMMMMSMSMMNKMMMMjk

| OrLA. B. , Blumthil į

svetainėje), 8801 
Balandžio 14-tą 

3212 So.
Taipgi čia risis keletas

Morgan 
lietuvių 
$1.00 ir

l’žkviečiamc moteris ir merginas.
Tom Rolevicž, Mugi*.

t i Naujienoms apsiėmė drg. V. 
Shileika.

Žinias galitte priduoti žodžiu 
arba raštu.

Pasislcngkime draugai ir 
draugės, kad Cicerus lietuvių 
judėjimas, kiekvienas jo žing
snis butų pastebėtas ir pažy
mėtas Naujienose.

— Korespondentas.

(Seka ant 4-to pusi.)

Svarbios Prakalbos
Paminėjimui įvykusios socia

lūs revoliucijos Hungarijoj
Rengia L. S. S. 4 KUOPA

PĖTNYČIOJ, BALANDŽIO 11.
MILDOS SVETAINĖJ,

Reikalauja visuotino lietuvių 
seimo

Šio Banko Parankumai
iiigumui depozitų. Atkreipiama grei- 

Progresyvė ir taupi, dargi drąsi 
i.

ir dėt “checkinf ac- 
del pasirinkimo jūsų inveslihčhtt)*—"dM’ fliSsIhfgojiifio’ 

Šie visi

Didelės sumos pinigų 
ta domu prašantiems paskolos, 
apsaugojimui kostumierių interesų visų-pirmiausiai 

Sis bankas yra kaip dėl taupymo taip 
counts 
jūsų nuosavybes, — dėl apsaugojimo jūsų brangenybių, 
parankumai yra paskirti jums noriai nuo The Commercial and 
Savings Bank.

EAST CHICAGO STATE BANK

laikė savo mėnesinį susirinki
mų nedėlioj, kovo 30 d., Žvibo 
svetainėje. Tarp kita buvo svar
styta į’, apie visuotinąjį Ameri
kos lietuvių seimų. Po apsvars
tymui kaip vienu balsu nutarta, 
kad toks seimas yra pageidau
jamas ir kad jisai butų sušauk-

Kalbės drg. V. Andrulevičius iš
Valparaiso, Ind., ir T. L.

Dundulis
Pradžia 7:30 vai. vakare

Darbininkai ir darbininkės, 
kad padarius reikšmingu pami
nėjimu Uungarijos daiibiniukų 
paliuosavilnų iš atginęs vergijos 
esate kviečiami dalyvauti visi.

-C

Mes perkame Liberty Bonds ir \Var Savings 
Stamps už pilną “Cash” v< 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
t larninkais, Ketvcrgais ir 
Subatomis 9—9.

Didelės

Prakalbos
J. G. SACKHEIM & CO.

1113 M1LWAUKEE AVĖ. 
arti Girard St.

su programų

Tokis yra musų supratimas pardavimo teisingų prekių ir už- 
gaučdiniino.

Mes užganėdinome tuksiančius kostulnierių, užganėdinsime 
ir Jus koki ne butų Jus reikalavimai, tečiaus jei pasitaikintų, kad 

musų tavorai dėl kokios nors priežasUics Jums netiktų, mes link
smai gražiname pinigus.

i
Už tai mes norime kad kiekvienas musų viengentis brolis 

Lietuvis butų gražiai ir tinkamai jo nuaugimui drabužiais pasi-

Todėl ištiesiame širdingą pakvietimą į Lietuvius ateiti mu
sų Sankrovoj ir prisižiūrėti musų Siutams, mes pritaikinsime 

Siutą Jūsų individualini nuaugimui.
Musų sankrova pripildyta naujausios mados, geriausio dar- 

ir gražiausios materijos Siutais, nuo $20.00 iki $65.00.

Geri Tavorai — širdingas Patarnavimas.
J. J. STONKUS.

bo

STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE —

£* Rjį Įįfl UA11IE1 CUflIAI \ Kasdien du ayk 2:15—8:15 vHlfl nVIVEi dnUIV Kainos 25c. iki 75c.
Moterįs ir merginos gali lankytis kasdieną.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra | 
tuščias, kada pra | 

A nyksta regėjimą. 1 
Mes vartojam.

pagerintą Oph- k 
thalmometer. Y- n 

__ patinga doma at- Ę, 
<__________ kreipiama i vai- £

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. į 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. ;
4649 S. Ashland av. kam p. 47 st K 

Telephone Yards 4317 
BouleVard 6487.

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

1149 S. Morgan SL, kerti II M. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

daliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards 697

Telepho : 5032 i

Hoffman Prirengiamoji Mokykla
Mis išmokysime jus skaityti, rašyti ir angliškai kalbėti į la

bai trumpų laikų. Mes taipgi prirengsime jus į kolegijų ir uni
versitetų. Musų mokytojai yra progresyviai ir draugiški. Atei
kite ir pasikalbėkite su musų mokiniais lietuviais, kurie viską 
pasakys apie musų devynių melų pasekmingų karjerų. Musų 
lietuviai mokiniai suorganizavo draugystę, kurioje po vadovys
te i>-no J. Laukio mokinasi lietuvių kalbos ir literatūros.

Ateikite pasikalbėti su prof. llolfman, musų principalu. Jis 
jums pagelbės jūsų moksle.

As esmi speciali 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų 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 kreivaa akis, be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
219 S. Dearbom St. (Prieš pačtą). Chicago, III.

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

S. SOKALSKIS, 
lle, Room 336, Chicągo, III.

Bengia P. P. D.
Atsibus

STANČIKO SVETAINĖJE, 
Roseland, III.

BALANDŽIO-APRIL 10, 1919 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės K. Geležėlė iš Chica- 
gos ir kili. Dainuos V. Žemai
tis, deklamuos P. P. D. eiles Če- 
plinskiutė ir Katauskiutė. šiose 
prakalbose bus nupiešia viso 
pasaulio pramonės darbininkų 
kova prieš kapitalizmų už įvyk- 
dinimų pramoninės demokra
tijos. Užprašo KOMITETAS.

buvusi 4538 ant So. Marshfield 
Avė., Chicago, Ilk yra perkelta 
ant 1957 Canalport Avė., šalia 
W. 18th St., Chicago, 111. Pirmos 
mišios bus toj bažnyčioj Verbų 
Nedėlioję, Balandžio (April) 13, 
1919. Pamaldos prasidės 10 vai.

Religijos dvasiškus reikalus no
rintieji gali atlikti po jųjų liuosn lai
ku. Taip kaipo spavedne, krikštas, 
šliubus, pagrobus, kunigas atlieka 
norintiems ir jūsų namuose, ypač 
pagrabus norintiems kunigas laido
ja kūną iš namų stačiai į tautiškas 
kapines..

Seno Rynisko katalikų kunigas
S. B. K.

Buk vėl Sveikas
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, lai mes esame užtikrinti, jog 

mes galime palengvinti jūsų kentėjimus. Pavelykite mums išeg
zaminuoti jus — visai be jokių mokesčių už egzaminaciįą arba pa
tarimą. Peoples Dispenserija buvo uždėta su liksiu suteikti sergan
tiems žmonėms geresni ir modernišką patarnavimą.

EGZAMINACIJA ir PATARIMAI DYKAI.
Tai yra patarnavimas, kurį turi tik kelios apliekos ir tai yra 

būdas, vedantis prie ekonomijos.
MES SPECIALIZUOJAMAS PATENTUOTUOSE GYDUOLĖSE 

IR NAMINĖSE GYDUOLĖSE
VAISTINĖ TIKRO PATARIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI. 

Mes parenkame jas, žinodami jų gydančią verte nuo paprastų ne- 
sveikatingumu, Kiekvieni namai privalo buįi prisirengė ir visuo
met turi turėti po ranka gyduoles ant reikalo. Mes tikime, kad 
musų smulkmenos, toiletų daiktai, kvepalai ir kili yra geriausios 
rųšics ir tikrai užganėdins kiekvieną žmogų. Musų vaisiai ir ke- 
mikalai yra gryniausi, kokius tik už pinigus galima gauti ir nausų 
receptai yra pildomi tik regis;!motais vaistininkais.

ATEIKITE IR PAMATYKITE MUS.
Atminkite! Visai nieko neimame už Egzaminaciją ir Patarimą.

The PEOPLES 
DISPENSARY
PEOPLES THEATRE BUILDING

1616 WEST 47th STREET
Mes kalbame lietuviškai, , 4. .

LSS. 4 kp., Komitetas.

Bažnyčia!
švento Petro Apaštalo Lietuviu 

Tautos Katalikų Bažnyčia

n

't

Dr. WHITNEY
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniško, nervų, krauin. ska
ros arba komplikuotaj betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų 'arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojimą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 ' UIIIITMEV Nedaliomis 10 ryto
ryto iki 8 vakare. Mia ■R'lil I N Ei ■ iki 2 vai. dieną

422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, Iii.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Reipų ir Stogams Popiero

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

9003 '9039 S. Halsted SL, Chicago, III.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL 
Telephone Central 6399 

m Vakarais 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990 k,

DIDELC KRAUTUVE iyai*rių au
ksinių bei sidabrinių daiktų, kaip 
lai deimantų, laikrodžių, žiedų ir 
11. Parsiduoda senoviška kaina.

w/

Taipgi taisoma laikrodžiai, 
nėdinimas gvaranlnotas.

Pelcr A. Miller
2128 W. 22 St.,

Prone Canal 5838
Skyrius 4906 W. 14 st.,

Užga-

Chicago

Cicero

-4

3169 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo U iki 11 

ir nuL 5 iki 8 vaka.4
1

DR. M. HERZMAN Į
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą’ 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W I8th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų. JT 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110.
GYVENIMAS: 8412 S. flalsted Street 

VALANDOSC- t ryto, tiktai.
u

KtavldL 9X2 8. Ashland Blvd. Chleagf 
UayiMrkat SM4

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ffoaclalistaa Moteriški, Vyriškų, 
Vaiki ir visų chroniški Ugi 

Ofiaae: 8S54 8. Halelei SL, Cfateain
VALANDOS* 

7—B vakar*.

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas
1757 W. 47 SL Chicago, III.

Ofiso Tel. Boulevard 169
Rez Tel Seeley 420

VILNIAUS VALGYKLA.
3212 South Halsted St., netoli 32-ros

Šiandien, Balandžio (April 9-tą 
pilnai tapo atidaryta su naujaisiais 
įrengimais, išpuoliais, .dekoraci
jomis Lietuvos, kur atvaizdina musų 
gimtinį kraštą Lietuvą. Valgis yra 
gaminimas grynai Lietuviškas ir ge
riausiu šviežiausių produktų taipgi 
visokius užkandžius. Kaina visur 
prieinama pigiau kaip kitur. Su- 
patarnavimu priimniousiu. Yra kvie
čiami visi be skirtumo atsilankyti. 
Broliai ir sesutės, ateikite ir persi
tikrinsite, kad geriausia yra Vil
niaus Valgykla.

Kviečia širdingai. 
Broliai M. P. Malinauskai.

Vyriškų Drapaną Darganai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkolai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
$15 ir 25 dolerius,

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

Pilnas pasirinkimas kailių pa
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir mig&čiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va 
karais.

8. GORDON
1411 8 Halsted ste Chica<e, |U

T«l«ph«Ro Drsvsr *H> 
•—H ryta; 1—1 
N«d«Homto 11—11 4teaa.

■...—...... -............................. ■" 'I

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akaieris 
1920 So. Halsted SL, Chicage. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai.
Valandos: TO-12 rytą; 6-9 va
kare. Tel. Canal 4867.

J

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegncr
Priėmimo valandos nuo 8 11d 12

Jš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
325 So. Halsted St. Chicago. Į ►



kurs gulėjo arčiau prie atsukto

o nuo to — kaukti. Pačiutė pa
budusi puolėsi žiūrėti kas atsi-

smarvė buvo didelė.

gi spakainas putė sau po stalu. 
Tik šiaip trupirtį kažkuo dvokė.. 
Pačiutė Lėgo želuyu pakviesti 
kaimynus. Ka<la ii e atėjo, tai 
pamatė tokią sceną: vyras guli 
po stalu išsike|x?rsojęs, o šuny
tis tupinėja apie jį ir bučiuoja...

— Gvaizdikas

NORTH SIDE

šaukia viešą susirinkimą.
šiandie, bal. 10, šv. Mykolo

įvyks didelis viešus susirinkb- 
inas prakalbtos. Kalbėsiąs tū
las K. K. ir kun. N. Pakalnis. Su
sirinkimo tikslas — pasitart a- 
pie rinkimą parašų po peticijti
reikalaujančia Lietuvai laisvės.1

pirmiau huvusis susirinki
mas išrinko specpilę I valdybą, 
kuri jau parūpinus keletą vietų.

ten prasidės sekamų subulą, bal.

NAUJIENOS, UfilcSgO, TIV
KOMPANIJAI UŽDARIUS GA- st. Draugui prašomi ateiti lygiai Į 

Z A, VARTOJO ŽIBALA: 
ARTI MIRTIES

Ponanųniai kambariai 1 13(1
Chicago avė., pilni kariaus tvai-

DU

ne į šunį panašus šuo unkščia.
Henry ir Auna Kartz vakarv

slios. Trejetas jų vaikų Šv. Vin-

l'ėvai matomai pasišventė pa
lįs vaikus liegėlbėdami.

Trįs mėnesiai tam atgal Hen-

ant Tai buvo perbrangu už 
du kambariu ir jis 
nemokėti jos, kol 

neatitaisvs klaidos.
B>4|t kompanija

klaidos ir jam gazą uždarė. Kar-

nusprendė 
kompanija

neatitaisė

nimui ir virimui.
Užvakar vakare molina užde 

jo ant ugnies bulves t ilsinti dvie

Vandiii. Eddic 6 įmetu sėdėjo 
i kampe su šunim “Dollie”f

Jai bepripilant lempą nusilie-

Kužiais, norėdamas užli<|ti lieps
ną vietoj vandens kliūstelėjo ži
balo iš indo ir abu tėvai 
gė. Jie viinndk suspėjo

užside- 
išnešti

l)r. 1). S. Roscntbal, 63 f
Vieša jame Liet. Knygyne, 1822 'Ashland, kuris suteikė jiems pir-

vieltos bus at- $2,750,000 GAZO KOMPANIJOS
PAJAMŲ PER 7 MĖNESIUS

vai. vakare; nedėlioj nuo 8

žigunas.

DAUGIAU IŠEINAMŲJŲ VIE
TŲ RENGIAMA NEGERIA

MAM LAIKUI.

pajamų per septynis mėnesius, 
nuo rugp. 1 d., 1918 m. dabarti
nėmis augšlomis kainomis nuo 
6()O,(MM) Chicagos gazo vartolo-

Viešųjų darbų komisininkas viešojo patarnavimo komisi
jai jos pačios gazo inžinierius

statymui viešųjų , išeinamųjų

stočių laiptais. Šitie pagerinimai

raina, kuomet liepos 1 d. sinuk-

ORINIS PAČTAS TARP CHI 
CAGOS IR CLEVELANDO 
BUS MĖGINAMAS PENK

TADIENY.!.

nuomone turėtų 
maža išeinamoji

siuntiniais tarp Chicagos ir Cle-

dienyj. Partiniai lakūnai sustos

ROSELAND. — Ketverge, baian- 
. . n .... . . ... džio 1|) dieną, Stančiko svetainėjekaip 9:30 v. ryto, ir atsiveskite įv>ks didelės prakalbas. Rengia P. 
naują narių. / —yahly’ba.

Kenosha, Wis. — LMPS. 72 
kp. mėnesinis susirinkimas j-

P. I). unija. Kalbės K. Geležėlė, iš 
(’hieagos. Pradžia 7:30 valandą Va
kare. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA siuvėjų ir filterių prie 

moteriškų siutų ir prie abelno dar
bo. Augščiausią mokestis ir darbas 
visą jnelą.
1618 Vau Buren si., Chicago

- ..... - -..... - - -

......... .. -iL. ~ .

RAKANDAI

Ketvergas, Balandžio 10, ’19

Visos narės kviečiamos atsilan
kyti ir naujų allsivesti, turime

LSS. Devinto Rajono kuopoms J. 
Jukelis kalbės sekamose dienose: 
10 dieną balandžio Sheboygane, 12 
dieną •—- Mihvaukeej, 13 dieną — 
Karinėj, Ig dieną — Kenoshoj (L.

gkite gerai išgarsinti.
IX rnj. sekr. J. Marcinkevičius. dė

EXTRA BARGENA8.
$260 (hilniltų springsų Phonogra- 

fas, grajina visokius rekordus, para
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata, kaipgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gambario setas, davenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

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

Darbus užimu visose dalyse (’.bi- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis Žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shecl Metai Works
2106 W, 241h bl Tel Canal 4802

dančiais augšlyn į augštutimų 
kelią pletformas vidurmiescio 
apskričiuose ir mažesnis skait
lius pakraštiniuose a|xskričiuo- 
se. Patogumai bus įtaisyti vy
rams ir moterims.

J)u mėginamieji skriejimai bus 
padaryti šešNadienyj. Kas nuo-

ta.

Pranešimai

enoįe

Musu gerasi

Gary, Ind. — LSS. 209 kp.
nedė-

West l’ullman. — LDLD. 38

North Sidės Viešas Knygynas ren
gia didelį piknikį nedėlioj, gegužio 
11 d.. Nailonai Grove darže ir šiuo- 

visų kitų draugijų šios a- 
nerengtų nieko tą dieną. 

KOMITETAS.

mi prašo 
pielinkčs

KLEIN RROS.
reikalauja 
prityrusių 

LIETUVIU PARDAVĖJU 
dėl abelno pardavoįimo į visus 

parlameni us.
Pasiūloma gera, pastovi viela, su 
gera mokestim. Atsišaukite tuojaus. 

KLEIN BROS., 
llalsted and 20<h Sis., (’.hicago.

neįskaitomas.

sus kviečiame a'lsilankvti.
O

i —Kon

tainėj llalsted

lio, kurie dar neužsimokėjo už
1919 melus. Visi bukite, nes

(lomai. — Vi«Ų tų chorų,Chorų
kur priklauso Susiv. Liet. Soc. Dai
nininkų Amerikoj, valdybos šiuo y- 
ra prašomos prisiųsti savo adresus 
naujai susivienijimo valdybai. Siųs
kite juos sekretoriaus adresu: F. 
Janilionis, 2526 W. 45 PI., Chicago, 
m.

TIKTAI ši MĖNESI
Už $55 nupirksi puikų tfkros ska

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios 
Taipgi pianas ir fonografas. 
SIUNČIAME UŽ 
Libertv Bonds.

VVESTERS STORAGE CO.
2810 W. Harrison st.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė
tomis nuo 10 iki 4 vai.

NAMAI-žEMe

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
J IEŠKAU draugų gyvenančių Du- 

nbar, \Vis. (svarbus reikalas), la
bai busiu dėkingas, jei kas nurodys 
adrisą ūkininko arba šiaip gyven
tojo iš apielinkės Dunbar Wiseon- 
sin, Marnette Co.

John Baris,
Mindcn, \V. Va.

REIKALINGAS PAMUŠALU STEI
GIU )T()JAS, 

UŽPAKALIO LSIUVĖJAI, 
STIČIUOTO.IAI

ir vėsoki kili darbininkai ant vyriš
ku bruslolų,. Aš moku augščiausią 
užmokėsi j. Atsišaukite.

L GOLDERG
1024 N. Wood St., Tel. Armitage 4854

Rox 135

PA.IIEŠKAU savo brolio Petro Ta
utkaus, kuris balandžio 1 d. išėjo 
nuo manys ir nesugrįžta. Jis pats 
arba kas kitas duokite žinoti, nes 
mums labai didelis nesmagumas, ka
dangi težinome kur jis randasi.

Kazimieras Tautkus,
1821 S. Btible st., Chicago, III.

REIKIA JAUNU MERGINU MO- 
KYTIES OPERUOTI ėLEKTRA SIU
VAMĄSIAS MAŠINAS, TEIPGI PRI
TYRUSIŲ SIUVĖJU ANT MAŠINŲ 
OPERUOTO.!U. GERAS PASTOVUS 
DARBAS. ATSIŠAUKITE i 
WESTERN BAG and BURLAP CO., 

250 WALLACE STREET

vėliausios stailės.
PRI-

DVKA. Priimsime

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

P. RIŠ KI S, 
2837 So. Emerald Avė., 1-mos lubos 

iš priekio
PARDUODA naminius rakandus. 

Atsišaukite greitai. Galite rasti na
mie nuo 7 iki 9 vai. v;rk.
912 VVest H!)th st., Chicago

PARDAVIMUI didelės Victrola 
mieros cabinet Phonograph, graji
na visus rekordus, nebuvo vartota 
mėnesį laiko. Grajina 3 arba I re
kordus vienu užsukimu.
Š5I4 So. Green St., Chicago.

STOCK’AI—ŠĖROS
MES PėRKAMė Liberty komisus, 

mokame augščiausią mokestį. Ga
lima pigiai gauti graznų.

MAIDEN LANE JEWELRY CO., 
1440 Milwaųkee avė., Chirago

PARSIDUODA namas ir lotas la
bai pigiai. Atsišaukite
3340 So. Iloyne avė., Chicago

So. Englewood. — LSS. 170 MES TRIS švogeriai Jonas Doba- 
.... . . .... šinskas, Kazimieras Tamulevičia iri. susu i ilki mus įvyks nedeho- Simonas Mickevičia, pajieškome 

balandžio 13, dru. 1s. Peče- Juozapo Mickevičių, paeina iš Kau
no gubernijos, Raseinių pav., Medž- 
girio parapijos, Bebirvių sodžiaus. 
Pirmiau gyveno Kenosha, Wis. Jis 
pats arba kas žinote meldžiu prane
šti, nes turime labai svarbų reikalą.

J. Dabašinskas

Huno bute, 8163 Gilbert
court. Nariai prašomi siisirin-

rime daug svarbių reikalų ap- 1447 South 49-th Avenue, Cicero, III
tarti.

PA.IIEŠKAU savo sesers Atlietos 
AVenslovienės, Kauno gu., Kauno

vadinosi Kiaukukė iš Pagirnieriea. 
Girdėjau kad gyvena Indianapol, 

Indiana valstijoj. Prašau atsišaukti, 
i' /« n * , . i-m ... ar kas žinote pranešti šiuo adresu:i e, K. (d ikso svehiincj, !<)() n . ANTANAS KIAUKY

Noi^lhcote avė. Kulbės .L K. (le- 6004 Lafayette Avė., Chicago, III 
ležėlės. Draugės ir draugai

Kliubas rengia prakalbas nedė-i

REIKIA DARBININKŲ
Komitetas.

Roseland. — LSS. 137 kp. su

REIKIA barberio vakarais arba 
ant visados. Darbas pastovus, gera . 
mokestis atsakančiam darbininkui. 
Atsišaukite greitai.
3258 So. Morgan st., Chicago

lonėkite būti
Visi nariai ma- 
laiku, nes yra

BEI KALINGA šeimyninkė prie 
mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

OBEMUS CHEMICAL
LABORATORY

So. llalsted Si., Chicago, III.1718
Belo gausite knygas ir Musų 
l iesą. —Org. 1). K. S.

LSJL. 1 k p. generalė repeti-

bus pelnyčio}, bal. 11, p. Mi l
dažio svet., 2212 \V. 23rd PI. 
\Fisi lošėjai prašomi susirinkti

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku- 

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

-—Komitetas.

REIKALINGA mergaitė 
ir Ice Crcam store; gera 
Atsišaukite greitai.

Stanlev Toleik, 
So. \Vells st.
Phone Drover 418!).

kendžių 
mokestis.

•1851 rhieago

REIKALAUJA agentų visą laiką 
arba vakarais ir nedęldieniais i>n- 
adsidarbuoti sau didesniam uždar
biui, iš kur atrasi progą sau pasi
daryti gražaus extra pinigo — pel
ną nešanti propozicija agentams ir 
publikai. Adresuokite

National Land Investment Co.
Room 1328—220 So. State Street

PARDUODU serus Buck Run Oil 
& Refining Co., Kompanija tuos Še
rus dabar parduoda po $2.00, o aš 
parduosiu po $1.50. Mokama 5% į 
mėnesį. Reikalingi pinigai pirki
mui namo. GERA proga pasipelny
ti. Kas pasiskubins nupirkti iki 15 
d. šio mėnesio gaus dividendus $15. 
Moka kas tris mėnesius.

Mrs. Ona Ež>erinskicnė 
3338 Emerald avė., 2-ras fialas 

Chicago

JIEŠKO PARTNERIŲ

AUTOMOBILIAI
NORIU TUOJAUS PIRKTI su ke

turioms sėdynėms Fordą. Mokėsiu 
cash pinigus. Automobilius turi bū
ti gerame stovyje ir neperbrangus. 
Rašydami pasakykite kiek prekiuo- 
ja, tik nepardavinėtojai.

C. PEI'ERSON.
916 \V. 541h St.,. Chicago, III.

REIKIA žmogaus su $1000 arba 
$1500 į partnerius į biznį, užtikrin
ta neapleisti, kadangi aš turiu per
daug darbo. Ateikite arba rašykite.

Joseph M. Ažukas, 
3303 Auburn avė., Chicago

Iš PRIEŽATIES kito užsiėmimo 
esu priverstas parduoti, parenda- 
voti arba paimti gerą darbininką į 
partnierius ant/fanuos, kuri randa
si 2 mylios m/o miestelio, kuriame 
randasi agurkįi fabrikas, minini ir 
šloras; % mylios iki mokyklos, 10 
mylių ligi didelio miesto 18 mylių 
nuo ežero Michigan, kur iš Chicii- 
gos galima greitai ir pigiai nuva
žiuoti. Farma turi 40 akelių žemės, 
kurioje viskas gerai auga ir geriau
si agurkai ir agurku fabrikas duoda 
visą sėklą veltui. Taigi geras dar
bininkas užsodinęs didesnę dalį a- 
gurkais gali uždirbti 3000 dolerius 
gryno pelno i ateinančius 5 mėne
sius. Ant fanuos stovi 5i kambarių 
šluba ir kiti visi reikalingi bndin- 
kai ir Įrankiai dėl žemės dirbimo. 
Prie mano biznio man buvo labai 
reikalingi pinigai. Tai bunka pas
kolino $1,000 ant tos fanuos, ale 
dar man yra reikalinga $500. Taigi 
parduosiu farma su visais įrankiais 
už 1,500 dol. $500 tuoj, o likusius 
1OO() <lol. Į banką po $200 j metus; 
arba parandavosiu 2 metu už $500, 
arba 5 melus už 1000 dol. Taigi kas 
turite $500, tai galite likti savinin
ku šios puikios fanuos. Mane ga
lite matyti ypatiškai pėtnyČioj, ap
ril 11, vakare nuo 7-tos ligi 9 vai. 
vakare arba subatore, april 12. ir

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai mo

teriška drapanų dirbtuvė taipgi vi
sokių trimingų ir rakandų. Parsi- 
duos viskas sykiu arba atskirai. 
Pardavimo priežastis ta, kad darbo 
perdaug, o sveikatos nėra. Sąlygas 
patirsite anl vietos. Kas norite pir
kti atsišaukite po numeriu 
1730 So. Union avė., Chicago, III.

PARSIDUODA Express vežamas, 
arklys, pakinkymas ir visi reika
lingi prie to daiktai. Atsišaukite

St. Šlažas,
1907 S. ILdstel st., Chicago, III.

Tel. Canal 2452

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA 2 augštų puikus 

mūrinis namas po 5 kambarius, ra
mios neša $27 j mėnesi, kaina -1800; 
namas randasi netoli šv. Jurgio ba
žnyčios; tas namas turi būt parduo
tas i trumpy laiką. Atsišaukite pas 

Sirumskį,
3340 So. Halsted st., Chicago

PARDAVIMUI 2 augštų naujas 
paskučiausios mados mūrinis na
mas ir vieno augšto naujas medinis 
namas. Abiejuose sankrovos prie
kyje. Parduosiu abu arba pavieniui 
pigiai. Naujoje lietuvių apgyven
toje apiclinkėje. Pasimalykile su 
savininku ant vietos.

LOUIS EREL, 
2659 Wesl 43rd st., Chicago

nedėlioję, april 13, per visą dieną 
šiuo adrisu (Kas neturite $500 mel
džiu neklapatyti musų):

Smith,
219 So. Dearborn st.. Room 210 

Chicago, III.

FARMOS!

JI TIK NUMIRTI NORĖJO
“Aš nrohi tik numirti“, pasa

kė vakar graži, gražiai apsitai
siusi ir matomai gerai gyvenusi 
mergina, kenčianti skausmus 
užsinuodijimo gyvsidabrio hi- 
cbloridu apskričio ligoninėj. 

Nuo jos sužinojo lik, kad ji y- 
ra Margaret Kane, kad ji gyve
nusi pn. 1021 So. Caliiornia 

avė., kad luri 27 metus ir buvo 
buvusi telefono operatore.

So. Chicago, III. ♦ LSS. 155 LSS. 37 k p. mėnesinis susi- •

subaloj, balandžio 12, B. Ku
činsko svet., 8756 Houston avė., 
kampas 88-tos. Pradžia 7:3(1 
vai. vakare. Kalbės Kukulis. 
Darbininkai ir darbininkės yra 
kviečiami skaitlingai atsilanky-

linausko

sirinkti.

7:3(1 vai. vakųre, Ma- 
svet., 1813 So. llalsted 
nariai malonėkile su

neš bus renkami <k4e-

—Valdyba.

LSS. 231 kuopos extra susi-

Cicero. — Visuotinas Cicerus 
IHuvių susirinkimas reikale 
pasirašymo po peticija delei

žio 13 dieną, 1919 m. Draugai, 
mąlo.nėlkite alsiila^ikdlli būtinai 
Visi, nes šis susilrinkimas vra

REIKIA Darbininkų prie cukri
nių burokų. Vedusių arba pavienių 
ypatų. Augščiausią mokestis moka
ma Michigan. Dykai namas rendai, 

dykai kelionė su perki austymu. 
Kontraktas be atidėliojimo, kaip tik 
mes esame prisirengę prie ankstyvo 
darbo. Pasimatykite su musų agen
tais Chiragoje šiose vietose.
* as AL Weber’s name, 1642 Orehardd 
St, bile dieną nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas J. M Lopez 1724' W Harrison 
St., bile dieną nuo š ryto iki 9 vak. 
(’.has. Kassa^s ofise, 9328 Cottage 
Grove Avė., bile diena nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andrevv Mikek, 1114 W 
18th St., bile dieną nuo 8 ryto iki 
8 vakare. Pekete ir Sons ofise, 1957 
W. Gracu! Avė, Nedaliomis nuo 
iki 11 n to,MICHIGAN SUGAR Co.

Saginay, Mich

9

PARSIDUODA labai pigiai ,veži
mas, “bogė”, ‘^brička’ 3 setai pakin
ktų extra vienienai ir II. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. llalsted 
St. Chicago, III.

PARDUODAMA pigiai Ice box, 8 
per 10, Sample, Bucher Boy ir Sko
los (vogos). Daytoii computin, 
1053 S, Maplewood Avė.,

Tel, McKinley 5559

BUK LAIMINGAS ŪKININKAS!
Mes turime didelį pasirinkimą 

gerų farmų pardavimui ar tai iš
mainymui ant Chicagos properČių 
Wisconsin, Michigan, Indiana ir ki
tose valstijose su gerais budinkais, 
gyvuliais ir kitokiais farmų įran
kiais, Parduosime ant visokių iš
lygų kaip tik kas išgali. Atsišau
kite pas

A. GRIGAS & CO., 
3111 So, llalsted St, Chicago, III,

No. 21. 80 akrų farma su budinkais 
Kaina $2,000, $5()0 Įmokė!, o liku
sius ant išmokėjimo per 10 melų. 
No. I. 40 akiai farma su budinkais 
5 akrai dirbamos. Kaina $1,000; $100 
įmokėti, o likusius ant 5 melų išmo
kėjimui.
No. 5. 101 akro farma su budin
kais. 5 akrai dirbamos. Kaina $2,000 
$100 Įmokėti, o likusius po šimtą į 
metus.
No. 17. 40 akrų farma su bulinkais, 
4 akrai dirbamos. Kaina $1,200; įmo
kėti $40(), o likusius po šimtą į me
lus. Turime ir daugiau visokių 
farmų. Ateikite arba rašykite pas: 
No. 6. 40 akrų farma su budinkais. 
2 akrai dirbamos. 2 arkliai, 1 karvė. 
2 kiaulės ir 12 vištų. Kaina $800, 300 
dol. Įmokėti, o likusius anl 5 melų 
išmokėjimui.

C. GODLESKI,
1.22 So. Michigan Avė., Room 908

MOKYKLOS

PARSIDUODA aptieka geroj lietu
viškoj apielinkėj. VVest Sidėj; biz
nis yra gerai išdirbtas per 8metus. 
Parsiduoda iš priežasties nesveika
tos.

J. Mickevicz,
2342 So. Lcavitt st.,

PARDAVIMUI Čeverykų taisymo 
šapa. Uždirbama nuo $70 iki $90 
j savaitę. Parduosiu pigiai.
2911 VVest 381h si., Chicago

Nuxated
IRON

( Jeigu jus nesate tvir- 
į tas arba sveikas, jus tu

rite patįs padaryti seka
ntį bandymą: patėmykite 
kaip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus ga
lite nueiti be nuovargio. 
Tuokart paimkite du pe
nkių granų plėskeliu Nu- 
xated Iron tris syk die
noje per dvi savaiti. Ta
da ir vėl išmėginki! sa
vo stiprumą ir pastebė
kite, kiek jus pasitaiso
te. Daug žmonių pada-* * Y * • * *

penktadienyje, bal. 11 <1., 
re, v. Antano par. svet.

Pirm. F. StrelČiunas 
Kašt. — Pr. Zdankus.

vaka-

Sekr. A. Audickas

REIKALAUJAM inteligentiškų 
merginų į ligonbtilį lavintis būti 
nursėmis. Išmokinant į trumpą lai
ką. Labai gera proga.

Atsišaukite
Dr. G. M. Glaser, 

3149 So. Morgan st, Chicago

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černė ir grosernė su arba be namo, 
vienu augšlu naujoje lietuvių apgy
ventoje vietoje. Raitos spalvos j- 
taisymai. Parduosime pigiai.

ANTON PRAZSKY, 
2856 Emerald avė., Chicago

NEMOKĖKITE KITIEMS RENDOS!
Žinokite, kad už tuos pinigus, ku

riuos išmokate rendoms jus galite 
nusipirkti sau namą per mus pigiai 
ir ant lengvų mėnesinių išmokesčių. 
Mes parduodame ('hieagoje visokius 
namus lietuvių apiclinkėse prie pat 
gatvekarių ir nekuriose vietose ga
limą laikyti karvę, vištų ir užsiau
ginti visokių daržovių; nekurtuos 
namus turime su gasu, elektra, ma
udynėmis ir kitais palankumais; 
parduodame su $200 ar daugiau įne
šimų, likusius galima paimt anl len
gvų mėnesinių išmokesčių laip kaip 
rendą. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. llalsted St., (Jiieago, III.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
ri ison, 1850 N. Wells gt.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

MASTEI? 5Y5TEF1

Brighton Park. — Draugys
tės Lietuvių Vėliava Amerikoj 
No. 1 mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj. bal. 13 d., 1:30 
vai. po pietų, Davis Sųuare 
Park svetainėj, 45 ir Paulina

Dramatiško Ratelio hgi Dramos 
Draugijos narių susirinkimas įvyks 
pėtinvčioj ,alandžio 11, Meldažio 
svetainėje 2213 W. 2v-rd Place. Na
riui prašomi susirinkti lygiai 8 vai. 
vakare.

REIKIA lietuviško aptiekoriaus, 
kad galėtų vesti visą biznį, gera mo
kestis.

J. Mockevlcz,
2342 So. Lcavitt st., Chicago

PARDUODU barbernę. Priežas
tis pardavimo — turiu du bizniu.

Platesnes žinias patirsite ant vie
tos.
1117 West 31 si SI. Chicago

— Valdyba.

REIKIA 5 kriaučių prie moteriš
kų siutų. Gera mokestis. Pasto
vus darbas.
1018 Vau Buren st Chicago

siu stiprumu, pakantru
mu ir energija. Nuxa- 
ted Iron yra garantuotas 
suteikti užganėdinimą ar
ba bus grąžinami pini- 

Gaunama pas visus

nčkite susirinkti laiku, nes turi
me svarbių reikalų apsvarsty
mui. —Nut. Rast. D. Motuz.

Brighton Park. — LDLD. 104 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks ket
verge, 10 dieną balandžio, 7:30 vai. 
vakare 'I'. Maženio svetainėje 3834 
So. Ketlzie Avenue. — P. Gura

REIKALINGA moteris, 
tų valgyli ir apskalbtų, 
tuojaus

SIMON DALEY, 
1943 Ilumboldt Blvd.

kad išvir- 
Atsišaukit

Chicago.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
labai geroj vietoj. Biznis eina labai 
gerai. Į diena targavojama mažiau
sia už $100.06. Subalomis $200.00 ir 
daugiau. Biznis cjish — knygučių 
nėra. Priežastis pardavimo liga. 

Meldžiu atsišaukti greitai, bus par
duota už pirmą teisingą pasiulijimą. 
256 \Vest 51sl St.. Chicago.

rl'el Boulevard 4114.

BARGENAS, puikus 2 fialų anl 
gero loto, 5 ir 6 kambariai, randasi 
3543 So. Union avė., kaina liktai 
$2600.

Taipgi<2 fialų, 6 ir 
3422 So. " ‘ 
$2750.

Taipgi 
flatai, I 
lai 21l>0.

ERNIS E. FEENEY, 
603 W. 31 st St., Chicago.

0 kambariai, 
Union avė., kaina tiktai
2853 So. Union avė., 2 

ir 4 kamjiariai, kaina tik-

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moterišką ApTėdalf 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu j trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-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— 
diigią 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. Kannicka, Perdėtinia
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišauki! ant 4-to augštn

Cicero.
<p. mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, balandžio 13, J. 
Grigalaičio svet., 4837 W. 14

PARDUODU pigiai arba mainau 
2 namu, vienas ant 6 familijų, mū
rinis. antras ant dviejų medinis. 
Kas kokį norėsite Bridgenorto apie- 
linkėje. Mainysiu i bučernę arba

ĮVAIRUS SKELBIMAI
REIKIA MERGINU prie zig zag 

siuvamų mašinų stičiuoti kaulų fron
tus. Prityrusios merginos gali uždir-

RAKANDAI
ketverge, 10 dieną balandžio, Liuo- 

, 1822 r“ ‘
Avenue. Pradžia 7:30 valandą Vak. 
'V’ijii .malonėkite .su.si i*i ii k t i, ,
nes bus renkami delegatai i VIII j . .ihljono konferenciją. * REIKIA merginos dėl prosinimo

Rašt. J. D. Bendokaitis. Prie valymų ir dažymu, drabužių.
Sprausb Dv'e VVrok

------------- 4854 So. Wells St

REIKALE pilietiškų popierų. Kas
i Ketverge, tu turu 
sybfis svetainėje,

' Avnniuv Prn/I ✓ i n
VVah-insia ! hli *ki #25.00 i savaitę ir daugiau, 
undn vnk • A. LEVINSON and CO.

PARDUODU dviejų kambarių na
minius rakandus, 4 mėnesiai pirk- 
tos; vii'imiii iv kepimui M'esiniH pe- 
<xius. (ialima kūrenti ki<‘tomis ir 
minkštomis anglimis. Parduosiu ir 
atskirai. 2-rax aukštas iš užpakalio. 

Joe. Katauskas,
Chicago. 916 VVest 18th Pl„ CHICAGO

grosernę. arba ant keliu lotu, arba I a?‘ -a • *ena ?s va*,uo-?" ' vidurm.e- 
automobiliaus. Prašau atsilankvti St* ,r Į5imu Amerikoniškas popieras 
Visas nriežnstis patirsite ant vietos’• įHvn įmonėms. 1 aingi parduodu

Savininkas A. Jankauskas.
H11 So. Richniond si., Chicago
Netoli Crane Co. Tel. McKinley 2727

p R

viškai ir angliškai, 
o aš jums atsiųsiu 

Joseph M.
3303 Atiburh avc.,

knygute.
Ažukas,


