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Debsas išvežtas kalejiman
Japonai skerdžia 

korėjiečius
Mūšiai Vokietijos miestuose

200,000 kas mėnesį numiršta iš 
bado Rusijoj

EUGENE V. DEBSAS IŠVEŽ
TAS J SUV. VAUSTIJŲ KALĖ

JIMĄ \VEST VIRGINIJOJ.

CLEVELAND, O., bal. 13.
Eugene V. Debs, daueglį kartu1 
buvęs socialistų kandidatu į 
prezidentus, pasidavė federaliai I 
valdžiai čia šįryt ir už kelių va
landų liko išvežtas į federalj ka
lėjimą Moundsville. W. Va., ly-j 
dint valstijos maršalui Charles 
\V. Lapp, kad pradėjus 1(1 metų Į 
kalėjimą už peržengimą špiona
žo įstatymo. Jis atvyks į Mound- 
sville vėlai šiąnakt, jei bus gau
ta laiku traukiniai.

Debsas buvo rastas kaltu ir 
nuleistas 10 metų kalejiman fc- 
deralio teismo jury rugsėjo 2 ■ 
d. už peržengimą špionažo ak
to. išsireiškimais prieš valdžią 
jo kalboje mieste Canton, O.

sinie atakų ant kareivių po piet 
dar 17 žmonių liko užmušta.c

True translalion filed \vilh Ihe post- 
niasler at Chicago, III. April 11. 1919 
as re<|iiire<l by the act of Oct. (J, 1917
200,000 ŽMONIŲ MIRŠTA KAS 

MĖNESĮ RUSIJOJ.

Sako Hoover. Svarsto apie 
siutimą maisto 

Rusijon.

PARYŽIUS, bal. 12. — Mais
to administratorius llerbert C. 
Hoover išleido pranešimą kas 
link maitinimo Rusijos. Prane
šimas sako:

“Kaslink gandų apie maisto 
pašeipą Rusijai, p. Hoover pa
sakė, kad daugelis projektų iš į- 
vairių šaltinių tapo jam persta
tyta maitinimui žmonių dides-

Ti ne translalion filed villi il.e post- 
inaster at Chicago, III. April 1 I. 1919 
as rripiired by Ihe act of Oct. <>, 1917
JAPONAI SKERDŽIA BEGIN

KLIUS KORĖJIEČIUS.

1,000 korėjiečių išskersta į tri? 
valandas.

r. i uose Rusijos miestuose Dr. 
Nansen (viršininkas Norvegijos 
maisto misijos Suv. Valstijose) 
ir kiti žymus neutralai atvyko į 
Paryžių tūlą laiką atgal su pa
siūlymais pašelpos (praleista
žodžiai) iš pirmos eilės ir todėl

Francija priešinasi maitinimui 
Rusijos.

Paryžiaus pranešimai pelny
čius naktį sakė, kad Dr. Nan- 
sen ir kiti tarėsi su prezidentu 
Wjlsonu, llooveriu ir kitais na
riai talkininkų šelpimo tarybos 
kaip sudarius maitinimą dides
niuose Rusijos miestuose, ypač 
Petrograde ir kad prezidentas 
Wilsonas ketverge padavė pa
siūlymą tarybai keturių pasių
sti maišą į Rusiją, jei bolševikai 
sustotų kariavę.

rėčiaus šis pienas susilaukė 
didelio pasipriešinimo, ypač iš 
Francijos tuo pamatų, kad tas 
reikštų pripažinimą sovietų val
džios.

True translalion filed with ll.e post- 
mastei’ at Chicago, III. April I I, 1919 
as re<|uired by the act of Oct. 6, 1917

ITALIJA BIJOSI BOL
ŠEVIZMO.

GENEVA, bal. 11. — Iš Inns- 
bruck pranešama, kad Italijos 
komanduotojas Tyroliuje palie
pė uždaryti Bavarijos rubežių. 
Tas padaryta delei baimės, kad 
bolševizmas gali prasiplėšti j 
Italiją.

PAKĖLĘ ALGĄ GELE
ŽINKELIEČIAMS.

\VASHINGTON, bal. 11.

Tritr frnnshdion fllrd vvilh Ihe post- 
nuistcr id Chicago, III. April 14, 1919 
as iequired by the art of Ori. 6, 1917

338 ŽMONES KRITO 
DUSELDORFE.

Bavarijos sovietų valdžia 
esanti nuversta.

nalės valdžios, gali pagimdyti 
krizį.

Ministeris išaiškino savo rezig
naciją tuo pamalu, kad jis ne
galėjo kooperuoti su kabineto 
sočializacijos programų.

True translalion filed with Ihe post-mastei’ ai Chicago, III. April 14, 1919 
as recpiired by Ihe act of Ocl. 6, 1917

SAN ERANCISCO, bal. 12.
Korėjos nacionalė asociacija ga
vo kablegramą nuo tūlo jų kri
kščionio kunigo, kad japonai 
pradėjo skerdynę Korėjos sosti
nėje Stoni laike demonstracijos 
kovo 28 d.

Daugiau kaip 1,000 beginklių 
žmonių liko išskersta į tris va
landas.

Nuo to laiko dar keli įtiksian
čiai liko išskersti.

Tinę hanslation filed wnh the post- 
master at Chicago, III. April 14, 1919 
as re(|uired by the act of Oct. (>, 1917

REVOLIUCIJA SERBIJOJ.

BUDAPEŠTAS, bal. 12. - 
šiandie pranešama, kad Serbi
joj prasidėjo revoliucija. Ži
nia nepatvirtinta.

Veikianlįs su talkininkais už
imtose Vengrijos dalyse, Serbi
jos kareiviai broliaujasi su Ven
grijos raudonąja gvardija.

True translalion filed with Ihe post- 
mastei’ at Chicago, III. April 14, 1919 
a> rcųuired by the act of ('et. 6,1917

38 ŽMONĖS UŽMUŠTI
CAIRO.

CAIRO, Egypte, bal. 11.
Dviejų dienų riaušėse užsibai
gusiose ketverge vidurdienyj, 
38 žmonės liko užmušti ir 100 
sužeista, sako ofirialis praneši- 
nuis. Minios riaukiuusia .ižpul- 

dinėjo armėnus, iš kurių 7 žmo
nės užmušti.

tapo atiduoti tarybai keturių, 
kaip tik jie iškįlo.

200,000 miršta kas mėnesį.

šelpimo administracija vedė 
plačius tyrinėjimus apie tikrą
sias maisto sąlygas Rusijoj. Bai
sumas situacijos negali būti per 
dėtas. Labai konservalyvis ap- 
skaitliavimas parodytų, kad da
bartinėj valandoj virš 200,000 
žmonių miršta kas mėnesį tie
sioginiai ar netiesioginiai delei 
maisto trukumo ir situacija ga
li pablogėti sezonui progresuo
jant.

“Sulig aštriai pildomos sovie
tų valdžios išdalinimo sistemos 
didesniuose miestuose vaikai tu
ri pirmenybę prie maisto iš

tekliaus per suteikimą maisto 
mokyklose, kurios yra atviros 
visų klesų vaikams. Raudonoji 
gvardija ir darbininkai turi ant
rą pirmenybę, o buržuazinės ir 
inteleklualės klesos gauna liku
sią dalį.

“Musų raportas parodytų, 
kad vaikai, kurie lanko mokyk
las. yra vidutiniškai aprūpina
mi, kad raudonoji gvardija gau 
na užtektiną porciją, bet kad 
sunkumas trukumo puola ant 
vidurinės, augštesniųjų ir inte
lektualių klesų ir grąsina žymų 
jų išnaikinimą iki ateinančios 
p jutęs.

“Lenino ir Trockio socializa- 
cijos procesas gaminimo. taip 

suardė, gaminimą ir išdalinimą,

Generalis direktorius llines pa
skelbė apie pakėlimą algos 100.- 
000 geležinkelių inžinierių, peč- 
kurių, konduktorių ir kitų trau
kinių darbininkų. Pakėlimas 
algos siekia $65,000,000 j me
tus ir veikia nuo pereito sau
sio 1 dienos.

Vokietijoje
True translation filed with Ihe post- 
n.aster at Chicago, III. Anril 14, 1919 
tts rtquircd by the act of Oct. 6, 1917
DRESDENO MINIA UŽMUŠĖ

^AKSONUOS KARĖS
MINISTERĮ.

Sužeisti kareiviai įmetė ministe- 
rį į Elbe upę.

COPENHAGEN, bal. 13. -- 
Saksonijos karės minist. Neu- 
ring tapo užmuštas vakar Dres- 
dene įšėlusių kareivių, kurių 
ministeris atsisakė išklausyti. 
Karės ministerija lapo paimta 
šturmu demonstrantų kurie iš
vilko Neuringą ir įmetė į Elbe 
upę, kur jį nušovė, kada jis ban
dė priplaukti prie kranto.

Dresdeno žinia sako, kad su
žeistieji pacientai Dresdeno li- 
gonbuviuose susirinko Teatro 
pleciujc kad užprotestavus prieš 
Neuring išleistą patvarkymą, 
jog sužeistieji ateityje gaus tik 
taikos laiko mokestį,

Apgulimo stovis tapo paskel
btas Dresdeno.

Penki žmones liko užmušti 
va ka ryk šči uose su m i ši muose, 
bet gabaus demonstrantai išsi-
skirstS pMinulcitj ministeciiii pri
žadėjus deputacijai, kad visi ka-

1 kad sutvėrė bado stovį šalyje, reivių reikalavimai bus išpildy-
Nedėlios ryte Aleksandrijoj kuri pirmiau daugeliu prisidė- ti: — senoji alga ir užtektina 

riaušėse užmušti 3 žmonės, o tę- davo prie maitinimo pasaulio.” maisto porcija. *

COPENHAGEN, bal. 12 
Berlino Z\velf Uhr Blatt prane
ša, kad 157 žmonės liko užmuš
ti ir 181 sužeisti mūšiuose tarp 
kareivių ir streikierių Dussel- 
dorl’e iki pereito vakaro. Smar 
kiaušis mušis išliko kada strei- 
kieriai bandė atkirsti vandenį,

Berlino Nortdeulsche Allge- 
meine Zeitung sako, kad sovie
tų respublika Muniche tapo nu
versta pėtnyčioj ginklų spėka.

Bevietlinė žinia iš Municho, 
atėjusi per Berliną sako, kad. 
smarkus mušis ištiko Muniche J 
pereitą vakarą geležinkelio sto
ty j ir kas valandą laukiama 
sprendžiamo mūšio.

Kilos žinios iš Municho pėt
nyčioj sako, kad susitarimas ta
po pasiektas tarp centralinės ta
rybos ir komunistų nurodantįs, 
jog nuosaikesnieji elementą lai 
mėjo viršenybę.

Komunistai užreiškė savo pe- 
sirengimą prisidėti prie centra- 
linės tarybos kaipo patarėjai.

Pasak Lokal Anzviger, sovie
tų respublikos valdžia tapo nu
versta Amberge, Ansbache, In- 
golsladte, Fuerth ir visame vir
šutiniame Palatinate.

True Iransln’ion filed >viih Ihe post- I 
mastei’ at Chicago, III. April 14, 1919 
as reqtiircd by the act of Oct. 6,1917

PRANCŪZAI LAIKYSIS 
GRIESHEIM.

FBANKFORT, bal. 12.
Maršalas Foch atsakydamjis į ( 
vokiečių protestą užreiškė, kad j 
jo nuosprendis yra galutinas ( 
kaslink užėmimo Griesheim, 5 
mylios j vakarus nuo Darms- 
tadl sostinės Ilesse-Darmstadt.

(Griesheim yra neuaraliame 
zone ant rytinio kranto Reino 
upės. Keletą sykių anglų ir
franeuzų spėkos buvo įėję į tą 
zoną, kad numalšinus sumiši
mus, ar gręsiančius sumišimus 
Friemsheim yra priešais fran- 
cuzt’i okupacijos zoną. Nebu
vo žinių, kad talkininkų karei
viai butų užėmę tą miestą).

'rime translalion filed \vith Ihe post- 
master at Chicago, III. Anril 11, 1919 
:retpiircd by the act of Ocl. 6, 1917

PERGALĖS PASKOLA.

VVASIHNGTON, hafti 13 — 
Pergalės Laisves paskola, kuri 
bus pasiūlyta Amerikos publi
kai balandžio 21 d. susidės iš 
dviejų rūšių trumpo laiko notų, 
nešančių 4% ir 3 :i/i nuošimčių 
ir bus išleista sumoje $4,500,- 
000,000.

'I’riic transhdion filed v.ith Ihe post- 
nuisler at Chicago, III. April I I, 1919 
as retpiircd by Ihe act of Oct. 6, 1917
BAVARIJA NEBUS PAŽYMĖ

TA TAIKOS SUTARTYJ.

Talkininkai taipjau neduos jai 
maisto.

BERL1NAS, bal. 12. — Spe 
cialės žinios iš Bamberg į Vos- 
sische Zeitung sako, kad Vokie
tijos valdžia paskelbė, jog talki
ninkų valstybės pranešė jai, kad 
Bavarija bebus pažymėta daj- 
rant taiką ir kad bus griebtųsi 
priemonių nedaleisti talkininkų 
maistui pasiekti Bavariją.

Vokietijos nacionalis suvažia
vimas įsteigė komitetą iš 21 
žmonių kuriems bus pavesta 
vesti laikos tarybas.

Tmc Ininslation filed wi.h Ihe posl- 
inaslor at Chicago, III. April 14, 1919 
as reųtiired by the act of Oct. •», 1917

GALI ĮVESTI SOVIETŲ 
VALDŽIĄ.

WEIMAR, bal. 12. — Skaito
ma esant galimu, kad Saksoni
ja bus antroji Vokietijos valsti
ja, kuri paskelbs sovietų vald
žią. Kiek žinoma, nepriklauso
mieji socialistai rengiasi prie 
tokio žingsnio.

eGneralis streikas lapo pa
skelbtas Zvvickau ir Lugau ang
lių apygardose.

'i ria Ii’iinsinfion fih*d v'ith ipo pnst- 
master at Chicago, III. April 14, 1919 
as i cųiiired by the act of Ori. 6, 1917 
BIJOMASI NAUJO KABINETO

KRIZIO VOKIETIJOJ.

BERLI AS. bal. 12. Wei- 

mar žinia j Tageblatt sako, fi
nansų, ministerio Dr. Schitler 

rezignacija iš Vokietijos nacio-

True translalion filed \vi h Ihe post- 
master at Chicago, III. April 14, 1919 
as retpiircd by Ihe act of Oct. 6,1917

DARBO MAŽUMOS 
RAPORTAS.

PARYŽIUS, bal. 12. — Taikos 
konferencijos susirinkime pėt
nyčioj prieš priėmimą interna- 
cionalės darbo įstaiymdavystės, 
Belgijos darbo delegatas Emile 
Vanderviltle padavė kaipir ma
žumos raportą.

Jis ragint) priėmimą į inter- 
nacionalę darbo konferenciją 
delegatus iš tų šalių, su kurio
mis karės stovis tebegyvuoja, 
nes jis jaučia, kad kitaip gali 
įvykti antra konferencija, ku
rioj visų šalių proletariatas bus 
atstovaujamas ir kuri gali pasi
daryti daug galingesnė, negu 
konferencija, kuri įvyks atei
tį spalį VVashingtonc.

Jis užbaigė sakydamas, kad 
klausimai kaslink įvedimo 8 va
landų darbo (dienos, vienodos 
mokesties dėl vyrų ir moterų ir 
įstatymdavyste apie naktinį 
darbą, turi bitti priimtais.

“Yra du budai atsiekiami to,” 
sake jis. “Vienas yra Rusijos 
būdas, o antru Anglijos meto
dą. Aš pritariu pastarąja!.”

MOTINA IR KŪDIKIS NUŽU
DYTI.

Anna Wiskopf, 18 metų ir jos 
pusantrų metų kūdikis William 
užvakar ryte atrasta nužudy
tais jų namuose pn. 3159 Walla- 
ce gt. Motina buvo užmušta, o 
kūdikis guzu nutrošlkintas. Visos 
gazo švirkšlės buvo atsuktos na
muose. Nužiūrėjimas puola ant 
nužudytos moters patėvio Tlio- 

mas Courney, kuris Paltnerhou-

Francijai atiduota 
Saar klonis

Bolševikai nori taikos

Paėmė du Krymo miestu
FRANCIJAI ATIDUOTA 

SAAR KLONIS.

PARYŽIUS, bal. 12. — Tary
ba keturių šiandie galutinai iš
rišo Saar klonio atidavimą.

Klonis bus atiduotas I'ranci-

natoriai spiriasi, kad taikos su
tartis ir tautų lyga suteiktų te
galės ir teritoriales gvarantijas, 
(reiškia duotų svetimų žemių) 
ganėtinai stiprias, kad išvengus 
ateities karių.

jai ant visados išnaudoti kasyk
las ii* kitokius turtus.

(Saar klonio problema buvo 
galbūt svarbiausiu klausimu 
prieš taikos konferenciją. .Ii už
veria didelius anglies laukus, 
taipgi svarbius geležies rudos 
shiogsnius.

Tuoj po paliaubos Francijoj 
išsivystė stiprus judėjimas, re
miamas niekurių ministerių, 
kad be Alsacc-Lorraine anek
suoti ir tą klonį.

Aneksionistai rėmė savo rei
kalavimą tuo, kad Francijos ka
syklos liko sunaikintos karės ir 
todėl vardan teisingumo Fran
cijai turi būti atiduoti Saar an
glių shiogsniai, kad išgelbėjus 
ją nuo suįrimo).

True translalion filed wd.h the post- 
nuister at Chicago, III. April 14. 1919 
as re<|iiircd by the act of Oct. 6, 1917

PASAULIO LYGOS 
PLENAS.

Francijai atiduota Saar klo
nis.

Moterjs laimėjo lygybę pa
saulyj.

Slaptos sutarljs uždraustos,
Vokietijos kolonijos .— bus 

valdomos įgaliotinių.
Japonijos rasinė linija pra

tiesta.
Turkijos valstybė bus valdo

ma tautų lygos.
Ginklavimas sumažintas su

lig sutarties.
Arbitracija visų ginčų.
Darbo sąlygos, baltoji moterų 

vergijos pirklyba, opiumo pirk- 
lyba, visuomenes sveikata ir 
Raudonasis Kryžius padaryti 
bendromis atsakomvbemis.

True trr.n.sInHon filed \vith the post- 
inasler at Chicago, III. April I I, 1919 
as rcųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
REIKALAUJA, KAD VOKIE

ČIAI UŽMOKĖTŲ VISUS 
KARĖS KAŠTUS.

300 franeuzų atstovų ir senatas 
reikalauja teritorialių 

gvarantijų.

PARYŽIUS, bal. 12. — 300 
narių Francijos atstovų buto 
pasirašė po manifestu, užginan
čiu senatorių ketverge priimtą 
rezoliuciją, /Kurioj išreiškiama 
viltis, kad priešas bus priverstas 
užmokėti pilną atlyginimą ir 
kad pilni kares kaštai Ims nž- 

(iėli “ant kaltininkų už didžiau-

True lianslation filed wit‘n Ihe post- 
ntaster at Chicago, III. April 14. 1919 
as rctjuired by the art of Oet. <i, 1‘J17
BOLŠEVIKAI NORI TAIKOS.

Sutinka sustabdyti terrorą, bet 
nenori šaukti įsteigiamojo 

susirinkimo.

PARYŽIUS, bal. 12. — Pasak 
čia gautų žinių, bolševikų Rusi
ja yra pasirengusi sutiktj/sus- 
labdvti žudvinus ir bandymus * ► * 
savo oponentų, jei bus snteiklti 
jai tavorų ir pripažinimas.

Jį taipgi sutinkanti sustabdyti 
kampaniją praskleisti bolševiz
mą ir nuversti esančią tvarką 
susivienijusiose valstybėse.

Tečiaus ji atsisakys įvesti de
mokratinius rinkinius ar sušau
kti steigiamąjį susirinkimą Ru
sijoj ir spiriasi už prjpažinimą 
jų “de faclo ir de jure Rusijos 
valdžia” ir priėmimo principo 
sovietų valdytuos kaipo dalį ko
kio nors programo tarybų.

Ar raportas apie Lenino val
džios poziciją, atvežtas Ameri
kos taikos komisijos atašė, ku
ris nesenai lankėsi Rusijoj, taip
gi padengia gvarantijas laisvės 
žodžius, spaudos ir susirinkimų, 
nėra patirta.

Tečiaus žinantįs raportą žmo
nes sako, kad bolševikų valdžia 
sutinka veik viską pripažinti a- 
part sušaukimo steigiamojo su
sirinkimo dcmq|kratinių rinki
mų pamatais.

True trnnshdion filed \vith Ihe post- 
inasler at Chjcago, III. April 11, 1919 
as rcqttircd by Ihe act of Oct. 6, '917 
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ KRYMO

SOSTINĘ.

LONDONAS, bal. 12. Pa
sak Rusijos bevielinio praneši
mo, Ukrainos sovietų spėkos 
paėmė Ukrainos sostinę Simfe
ropoliu ir Eupatoria, ^8*-niylios 
į šiaurvakarius nuo Simferopo
lio, kartu su daugybe grobio.

Simferopol yra apie 50 mylių 
į šiaurryčius nuo Sevastopolio.

GENEVA, bal. 12. — Laikan
tis Sevastopolį franeuzų karei
viai kaip sako Bucbaresto žinia, 
lapo sustiprinti ir jiems įsaky
ta ginti miestą kiek tas nė kai
nuotų gyvasčių.

ORAS.
Apsiniauk šiandie; lietus va

kare ar ryto; ncdielele permaina 

temperatūroj.
se viešbutyje patarnauja kaipo sį nusidėjimą istorijoj.** Saulė teka 6:11 vai.; leidžia-
legaminų priėmėjas. Rezoliucija priduria, jog sc- si 7:30 vai.
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Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

Chicagoje — per neilotojm 
Viena kopija ..............
Savaitei ..............................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu: _____

Metms................................... B5.00
Pusei meto  ..............   • • • • 3.00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui v......................65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45
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Tt tie fi anslation filed xvith Ihe poM- 
nui.ster at Chicago, III. /April 14, 1919 
as rcųiiired by the act of Oi t. 6,1917

Butų jau laikas 
viržiai paleisti.

pa-

jie pradeda vesti 
stipria agitacijų svetimšaliams 
nuo išvažiavimo sutaikyti.

Amerikos bankininkų asoci
acija pora dienų atgal išsiunti
nėjo speciaij atsišaukimą Vi
siems šios šalies taupom iem- 
siems bankams, kuriame sako
ma:

“Del bolševikų propagandos 
(dabar mat taip'yra, kad jeigu 
kam ir uodus įkando, tai kalti 

bolševikai.), iš keturiolikos 
milijonų čia esančių ateivių 
daugybė atsiima savo pinigus 
iš Liukų, parduoda savo liberly 
bolidus, stivo namus ir mantą,

Yorko muitinės valdininkai 
.skelbia, kad tie, kur dabar iš 
šio uosto išvažiuoja, kiekvienas

dviejų iki trijų tuksiančių do
lerių į)in,igais. Apskaitoma, 
kad nebus budo, kaip sulaikyti 
nuo išmžiavimo apie pusantro 
milijonui svetimtaučius ir jie 
išvažiuodami išsiveš su savim 
visa apie keturis milijardus do
lerių, arba keturis penktada-

peržiurinėja- |jus visų pinu karės kursąvu- 
polilinės bylos žmonių, ku- šiųjų Suvienytose Valstijose pi- 
ulig drakoniškais špionažo nigų... Apskaityta, įkad jeigu

Justicijos departamento 
tvarkymu, dabar 
mos 
rie j

įstatymais teismų buvo pasmer- nebus pavartota energingų prie 
kti aštrioms ilgo kalėjimo ir ka
torgos baudoms. Keletas tokių 
dėl politikos dalykų pasmerktų
jų tapo jau paleista, ka {-ku
riems baudos Sumažinta.

. monių, tai tie piktos propagan
dos suagituotieji ir i užsienį vi
liojami svetimš;diai išsiveš su 
savim daugiau kaip šešis mili
jardus Amerikiks pinigų.*’

Skaitlinės apie milijardus.
mentus išleido įsakymą paliuo-1 kuriuos svetimaliai išsigabensią 
šuoli daugiau kaip dešimtį tuk-1 Europon, be abejo, perdėtos. 

Tie svetimšaliai čia didžiumoj 
vargo žmonės, darbininkai, o 
juk išnaudotojai, kuriems jie 
dirbo, neleido jiems turtų su
sidėti, kad kiekvienas jų galė
tų |M) tris-keturis tuksiančius 
dolerių išsigabenti. Bet kad 
minios jų prisirengusios, ir va
žiuos į savo gimtąsias šalis, a- 
iK’jnti negalima. Ir tam, kad 
jie važiuotų, nėra reikalo kam 
nors nė dagi “piktiems bol
ševikams” juos agituoti. Iš
naudotojų ir kilų sferų apsiėji
mas čia su svetimšaliais, ypa
čiai paskutiniaisiais laikais, yra 
pakankama agitacija, kad jų

Staučių taip vadinamų enemy 
aliens, t. y. priešų šalių valdi
niu, kurie kares laiku, ir iki 
šiol, buvo laikomi atsarga ir 
kaucija.

Del karės laiko suvaržymų
u

dar tebekenčia. Karė jau pus
metis laiko kaip pasibaigė, ir 
tik dabar pradedama šiek tiek 4» 
tuos viržius liuosuoti. Bet taip 
nežymiai. Valdžios įstaigose 
yra tokių atžagareivių elemen
tu. kurie norėtu ne tik tuos ka- c. C

res meto viržius ir toliau, ka
rei pasibaigus, palaikyti, bet ir 
dar juos ' sustii)rinti. Ir tas 
stengiamos daryti, o kai kur ir 
padaroma.

Pačio cenzūra spaudai tebe
viešpatauja tokia jau, kaip ir 
karės melu. Svetinrkalbių laik
raščiai nuo varžymo paliuosuoti 
lik geltonieji — atžagareivių 
nacionalistų ir klerikalų. Dar
bininkiški ir šiaip radikalesnie
ji laikraščiai aštriai sekiojami 
ir vis dar, kaip kati kares metu, 
priversti nešti sunkų “true tran- 
slalion" žinių ir straipsnių 
vertimo jungą.

Suvaržymai buvo taikyti lik 
karės laikui. Karė senai pabai
gta. Priešai nuveikti, pavojaus 
nebėra. Kuriam galui gi šitie 

kam

True iranslation filctl wilh Ihc posl- 
ipaster at Chicago, III. April 11, 1919 
as ręųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Susirūpinimas dėl 
ateivių bėgimo.

Didelė daugybė šioj šalyj gy
venančių svetimtaučių esą pri-y 
si rengę urnai, kaip tik atsidarys

šalis. Jų esą milijonai, ir jie 
rengiasi iš anksto, tvarko savo 
bagažus ir ima iš bankų pini
gus, kiek kas jų buvo susitau
pęs ir Lankuose pasidėjęs.

šita aplinkybė labai surūpino 
šios šalies finansinius interesus, 
lie numato, kad milijonų žino- j 
rių alxisv(4kinimas su Ameri
ca ir išvežimas to turtelio, kū
jo kas sugebėjo susitaupyti’*kas bus pampinta 
irės skaudžiai atsiliepti į eko- Jiems mėiioriams;

čiausia vėl ten, iš kur kadaise 
atvažiavę.

True IranshiHnn filed wiih Ihe past- 
maslcr at Chicatfo, III. April 1 I, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Apie Padėjimą 
Rusijoje.

Spccialė Frazicr Ilunt korcsp.
;The Chicago Tribūne

(Copyright 1919 by thc Tribūne Co.)

Petrogradas, kovo 3(1 dieną 
— Sovietų valdžia rekvizuoja 
malkas taip kaip ir maistą ir 
paskui vėl pardavinėja žino'- 
nems. šiandien visas Pdrogra- 
<l«»s neapsildyias. Didieji apar- 
tamvnliniai namai, kurie turėjo 

| prisikrovę rietuves malkų, štai 
ga neteko jų. AL'iUiavo vai 
dž u ir nusivežė. Dabar jie gali 
nrsipirkti ir.ažams apstimis. 
SPas kuralo klausimas plačiai 
apima visą miesto gyvenimą. 
Dirbtuvėms trūksta kuralo, elek-

bar visomis jiegomis slengia- 
Imasi išrieti šilas klausimas.

(’enlralis Maskvos sovietas į- 
sakė visiems kaimiečiams gy- 
vrntojams šiaurėje pagcležinke- 
fiais per penkioliką mylių abi
šaliai gelžkelio pašvęsti visą sa
vo laiką ir per dvi savaites kir
sti medžius ir vežti malkas sa-

užteks ko
ne tik garve-

„.i..

kuralo nėra ko gero laukti.
Buvo sudkiryta karislkoji udn 

nijnisltracija, visa Lietuva bu-i

baisiai padidino pragyvenimo 
lėšas. Darbininkai1 savo keliu 
reikalauja ir gauna (hidesiies 
mokestis. šiandien išlavinti 
darbininkai dirbtuvėse gauna 
nuo 2000 iki 1000 į mėnesį ir 
gaudami liek jie sunkiai bcišsi- 
verčia. Išskiriant tuos daiktus, 
kuriuos jie perka valdžios san
krovose, visa ką kita perka ne
išpasakytai įaugštomis kaino
mis. ,

Darbininkų unijos koopera- 
lyvės sankrovos bandė pagelbė
ti tame darbininkams, bet joe 
negali gauti rcikaliuljanių pre
kių ir jiems parsieina mokėti 
tokios pat kainos kaip kitiems 
piliečiams. Perkant batus užr 

mokama nuo $50 iki $100.
Kaikuricnis iš antrojo ir tre

čiojo gyventojų skyriaus, turint 
iš ko, nekas butų nusipirkti, kad 
ir brangiai mokant, jei įįę galė
tų gauti; pinigus iš banko. Bet 
visi privatiniai bankai yra užda
ryti, o iš valdžios banko negali
ma išsiimti daugiau kaip 1,000 
rublių arba $100 į menesį kad ir 
1,000,060 rublių butų padėta.

Tas reiškia lai, kad turtingie
ji, kurie nėjo dirbti, ar neužė
mė kokių vielų valdžioje, ar 
bolševikų kariuomenžje už algą 
nuo $100 iki $200 į menesį, tu
rėjo pardavinėti visus savo dai
ktus rakandus, indus, |xivriks- 
lus, vilagus, pa rėdą lūs, čęvery- 
kus, graznas ir pirkti maistą 
pardavinėjamą slaptu bildu.

Li<\, kuris neturi pinigų, ne
parduotų graznų, (tariio ar svei
katos, nyksta ir nyksta. Jų vei
dai pamėlynuoja, pabala ir pa
pursi;!. Daugiausiai miršta nuo 
bado antrojo ir trečiojo sky
riaus žmonės. Jaisiais valdžia 
mažiausiai rūpinasi.

šita valdža teikia daug pragu
mų darbininkui nemokamus 
teatrus, popieras ir paskaitas; 
bet senieji maisto gyvenimo 
išlagų klausimai neišrišti, o tas 
ir yra svarbiausiu dalyku. Dar
bininkas supranta geriau negu 
kas nors ktas, kad šilas maisto 
ir kuralo trukumas ir visuoti
nas ekonominis sugriuvimas lik 
iš dalies gali būti primetamas 
sovietui.

Jis žino, kad sovietų valdžia 
panaikino sutrūnijusį ekomuni- 
nį sąstatą. Jis supranta, kad di
džiosios Rusijos klėtis tapo at
kirstos nuo ceutrales valdžios ir 
jei talkininkai atims savo para
mą iš baltagvardiečių grupes, 
tai raudonoji gvardija netrukus 
apvaldis visą Bušiją ir maistų 
sandėlius.

True translntion filed \vilh Ihe post r 
niaster ai Chicago, III. April t I, 191lį 
as rcųuircd by Ihc act of Oct. 6, 1917 

Vokiečiai Lietuvoje.

Rašo Vigantas.

(Sis raštas apie vokiečiu šci- 
įiMniiikaviniŲ Lietuvoj 
tas iš Lietuvos per lieti 
legacijų Paryžiuje. —

atsiųs*
,'ių <lc-
IlCfl.).

Užėmus vokiečiams Lietu
vą, vieliniai gyventojai tą faktą 
suliko gan ramiai, tikėdamiesi, 
kad nuo los valandos užsibaigė 
Lietuvoje Husų jungas. Lietu
viai manė, kad vokiečiai, kaipo 
kullluringesnė už rusus tauta 
nevarios lokių priemonių, ko
kių griebėsi rusai ištautlnimui 
ir išnaudojimui krašto. Bet pir
mutiniai vokiečių žingsniai 
Lietuvoje parodė, kad jų kultū
ra yra liktai paviršutinė, kad 
jie supratimo neturi apie pa
prastą mandagumą, širdingu-

Vokiečių administracija 
Lietuvoje.

kė Ir jodino auto pražuvusįnominį šalies padėjimą ir ypa- žiams, bet ir miestui 
čiai į /Amerikos biznį. Ir tai su- klausimas tuo tarpu bus išriš

tas.
Maisto ir kuralo brangumas vo sudalinta į kreisus, t. y. ap-

skričius, kas vienas apskritys Įdas. 
į amlus, o anitai j storaslystčs. 
Viršuje tų adiministrativinių vie 
natų buvo paskalyti oficierai, 
daugiausiiai bcšinlžiai augšta- 
nosiai, kurie žiurėjo ir elgėsi su 
vietiniais gyventojais, kaip su 
kokiais gyvuliais. Tik Storas
tos buvo skiriami iš tų pačių 
gyventojų.

Sutvarkę tokiu budu admini
straciją, visoje Lietuvoje vokie-

pamatę, kad iš bumas lavono 
kyšo didžiausias lašinių galia* 

Mat, niUkriaustieji
čia i pagavę 41 ptibruko pilnų!
burnų lašinių, kad jis nubliautų, 
ir įbruko po ledu.

Žinomus dalykas, nemalonu* 
•s

niŲ buvo daug aplinkiniams gy
ventoj alus, bet visgi kaltojo ne
surado.

Girių ir kitokių nuosavybių 
naikinimai.

Svečiai
J. Biliūno vaizdelis.

(Pabaiga)

ciukas, rodydamas į Antaną:— 
jisai ir carą keikė, jo vardą į- 
žeidė!

Antanas savo akim netikėjo.
—Meluoji! -

visiems gyventoj a ifrs išdavė 
tani tikrus savo pasus (už už
mokėsiu) su fotografijomis ir 
piršto autspaucty; užgynė važi
nėjimų iš vieno apskričio (krei- 
so) kitan be raštiško leidimo 
kreta) viršjtrinko /(kreisbaupt- 
mano); užginė pardavinėti gy
vulius, maistą, žemes; surašė vi
sus javus, gyvulius, netgi viš
tas; gyvenltojus apdėjo mokes
čiais nuo galvos (kopfsteur), 
pradedant nuo 6 markių per 
-pusmetį iki kelių šimtų markių. 
Miestų gyventojai buvo apdėti 
ir kitais mokesčiais, kaip lai 
mokesčiu nuo pelno. Geležin
kelių tarytą, kraaos įplaukimus, 
stempelines rinkliavas pakėlė 
daugiau negu 6-10 sykių, suly
ginanti su rusų valdžia.

Rekvizicijos ir egzekucijos.

Prasidėjo periodiškos ir sis-

javų ir abelnai valgomųjų daik
tų. Už rekvizuotus ‘daiktus 
buvo mokama viena dešimta 
dalis rinkos kainos. Gyvento
jai turėjo nešti vokiečiams kas
dieną pienų sulyg skaičiaus kar
vių ir kas savaitę kiaušinius 
nuo kasvienos vištos, neatsi*- 
žvengiant į tai, ar karvė duoda 
pieno ir ar višta deda kiauši
nius. *

Ypatingą domą voiUečiai at
kreipė į Lietuvon miškus-girias, 
kurių kaip žinoma, buvo dau
gybė — vis-viena ar tai valdiš
ki, ar tai privatiški. Geriausius 
miškus vokiečiai iškirto ir išve
žė. Kad jiems būt lengvinus tą 
atlikti, vokiečiai pervedė siau
rus geležinkelius (vagonetkas) 
miškų gilumon, pastatė tarto- 
kus. Į

Vielinius gyventojus varu va: 
rė prie darbo miškų kirsti, mo
kėdami ųž tai labai mažai. 'To
kiu budu iškirto maždaug visas 
didesnes girias, supjovė au' lar^ 
tokų lentomis ar kitaip ir išga
beno Vokietijon. Vicrtame vo
kiečių i, .krašlyj» buvp 
fa, kad vienų miškų iš Lietuvos 
vokiečiai išgabeno 'ant 26 m i Ii* 
jonų markių. i

Be išvežimo iš Lietuvos mai
stu, gyvulių ir miškų, vokiečiai 
daug blėdies pridarė 'įvairiais 
kitokiais budais. Taip, jie nu
plėšė nuo bažnyčių (Vilniaus 
katedros ir kitų) varinius sto
gus ir aįMlengė jas smaluotu po
pierių; nuėmė nuo bokštų pa
liktus rusų kariuomenės viny 
pus, kurių parapijonai nestisįgK 
jo sirkavoti; išplėšė dargi var
gonų dūdas (Vilniaus katedro
je), pakinkius, vilnonius daik
tus, surekvizavo namų darbo 
drobes ir kitus audeklus ir 11, 
ir tt. — Viso išrokuoti nėra ga
lima.

—A-a, kiškio, — atsakė 
tanas.
Atrišo maišelį ir, išėmęs iš tc- 

inai juodos kareivių duonos plu 
Itelę, perlaužė ją per pusę 
pusę ir padavė abiem.

—Nors juodas ragaišis, 
gardus, — gyrė tėvas.

|| —Iškur, tėveliuk, gavai? — 
paklausė vyresniasai.
• ■—Ogi ėjau per mišką —žiū
riu: tupi kiškelis po egle ir ra
gaišį kepa. -— Padek, Dieve, *— 

sakau, —- Dėkui, dėduk, — sa
ko kiškelis, — prašom padėti. 
— Na, tai ir davė ragaišio...

Vaikai iškėtę akis klausė.

An-

ir

bet

- suriko nesavu 
balsu, pašokdamas nuo vietos: 
— meluoji! Aš už carą kraują 
liejau! E tu!... Užmušiu!...

Ir kaip liūtas puolė prie Ma
ciuko. 'lik sargybiniai pasį)ė- 
jo jį atstumti. 'Tada nutvėrė 
nuo suolo kočėlą ir iš visos ga
lios paleido į duris. Kočėlas 
apsisuko kelis karius ore ir per
laikė urediiinkui uosiu: lasai 
visas krauju apsipylė.

—Imk tą galvažudį! — sušu
ko uredninkas, dejuodamas iš

ir tu su jais kar-

kaimyną su 
įtėmis: — bi-

— parodė pro duris j jok Dievo budeliams tarnauti!
Į Samulis susigėdęs nusisuko. 

Sunkiai primuštą Antaną pa-
— Įvertė ant žemės ir surišo užpa-

Nepasiduoįiiu! — rūke Anta- 
nas, purtindamas nuo savęs sar
gybinius: — jisai mano gyveni
mą suardė...

—E mes lėlytę turim, — pa- tu?! ■— nustebo pamalęs tarp 
sigyre mažasai.

— Kur? paklausė tėvas.
—Tenai, 

vaikas.
—•Bobutė broliuką mažutį j 

įminus atnešė...
tarė vyresniasai

-r-A....— sudejavo atsimai
niusiu batai Antanas ir pame
tęs vaikus, kaip galvon trink
tas, išbėgo pro duris.... Pirkio
je greitai sukliko, sukeikė vyro 
balsas, ir Antanas, kaip pablu- 
dęs, įbėgo atgal pirkaitėm nu
tvėrė pačią už plapkų ir parme
tė ją ant žemės.

—Kieno Itasai kūdikis? — šau 
kė nesavu balsu: — a, tu, raga-. 
na!... Nuo Maciuko gavai!?...

—Aaa!...— vaitojo susiėmęs 
galvą Antanas, sukos kaip kai-Į 
kilio įM) pirkaitę ir spardė ko- jun() namų vedantas: — buk 
jom cavo pačią. I laiminga su tuo savo... Vaikeliai

— Tėveliuk, tėveluk, nemušk Įniano> vaikeliai!...
Ant kiemo linksmai prie jo 

puolė Razb anas. Uredninkas 
sudavė batu šuniui, — ir šisai 
inkšdamas, paspaudęs uodegą,

Jo pati, su vaikais kertelėj 
sukumpusi, gailiai raudojo.

—Neraudok, Marusia, — ta
rė Maciukas, padėjęs ant jos pe
ties ranką: — dabar 
nieko ndblepadarys... 
gerai.

-—Stumk nuo savęs
stumk! — dejavo Antanas, vy
niodamasis po žemę.

—Gali sau loti, — juokėsi 
Maciukas:— nebebijau tavęs.

jisai tau

tą šunį,

nemušk Į 
motinytės! — rėkė laibais bal
seliais apsiašaroję vaikai.

Už neišpildynią kokio nors 
Vokiečių reikalavimo gyvento
jai buvo aštriai baudžiami mu
šimais, šlropais, kalėjimu.

Ačiū neužtektinam susiprati
mui pačių žmonių, jie dažnai 
užrūdydavo vienas ant kito apie 
paslėptą maistą. Tokiuose atsi
tikimuose a(ljoję žandarai darė 
kratas ir nesirinko priemonių 
savo darbe: , mušė žmones, net
gi moteris kratė plėšė. Atradę, 
duokim, auksinius pinigus, 
mainė juos ant popierinių rublį 
už rublį, o kai kada ir visai nie
ko už juos nedavė.

žmonių pasipriešinimai.

Žiaurumas vokiečių žanda
rų davedė iki to, kad ramus 
žmonės lietuviai sodiečiai pra
stėjo juos šaudyti: važiuojant 
ar jojant žandarams per mišką 
keliu, jie'dažnai būdavo nušau
ti. 'Todėl vokiečiai davė įsaky
mą, kad visi miškai per 6 sieks-' 
nius į abi pusi nuo kelio bus iš
kirsti.

Buvo toks lakias, apie Anyk
ščius (Kaimo gub.) Vienas vo
kiečių žandaras labai atsižy
mėjo savo aršumu: kratė so
diečių Itrobėsius,
mas lašinių (bpcck) ir sura
dęs siųsdavo juos savo “Valer- 
landan.” Jeigu nerasdavo, bai* 
šiai apseidavo su šeimininkais: 
mušdavo nagaika ir šautuvo 
priklodu (kolba), kelind'ttvo nu
šauti ir įvairiais budais baugin
davo ko! šeimininke 
kaimynų gavus 
keletą svarų 
“špoko.”

Ant tiek tas
rojo sodiečiams, kad vieną gra
žią dieną jis pražuvo. Visos

suolo ir kriokė, raitės, plaukus 
ntio galvos draskydamas. Pas-

Vokiečių valdininkų 
suktybes.

Sunkenybę tų visų rekvizici
jų dar labai padidino neHųžittiš- 
kuinas vokiečių vaMumikų Lie
tuvoje, kas vienas iš: kurių sku
binosi padaryti sau 1 kapitalą. 
Pavyzdžiui. Surckvižavus gru4 
dus, veždami išmezdavo (nuri* 
šus) iš vagonų ir surinko juos 
parduodavo perkupčiams. o iš 
žmonių dar reikalaudavo pri
dėt, nes esą iiepilną nrierą da
vę. Už snrekvizuotus rugius 
vokiečiai mokėjo, duokim,, po 5 
rublius, o svaras duonos mies
tuose sulyg kortelių (Čekių ar
ba kuponų) kainuodavo '20— 
30 kap.» bčt tą duoną rčtas te
galėjo valgyti, o kas norėjo gau
ti geros duonos, kuri parsida- 
vinejo dargi be korlėltu, turėjo 
mokėti už svarą po 1 rublį 
(maž-daug). Iš to aišku, kad 
surekvizuoti pigiomis kainomis 
rugiai patekdavo į perkupčių 
rankas, kurie ėmė po 1 rublį už 
svarą duonos, o kuponinė duo
na buvo tyčia kepama tokia.

siremęs, bepročio akimis žiu
rėjo aplinkui... Vaikai, * prisi
glaudę prie motinos, tyliai 
kniukčiojo...

—.... Taip padaryti!... Užmir
šti vyrą, vaikus... Sugriauti gy
venimą, laimę suardyti... Gal 
gi ir tu ikibar laiminga f... 
Kam už manęs ėjai? Juk aš ta
vęs nespyriau, neprikalbinėjau: 
liuosai galėjui išsirinkt laitą, 
geresnį. Bet tu tik mano tur
tų norėjai, e aš to nemačiau, 
aklai tave mylėjau... Ten, toli 
nuo tavęs, tarp šalčių ir bado, 
tarp visų karės baisenybių, ka
da amžinai akysna giltinė žiurė
jo, kada baloj ar purvyne gu
lint stingo visi sąnariai, tavo 
paveikslas, toks malonus, šildė 
mano kūną sunykusį, gaivino 
širdį krutinėj... Ir skubėjau tą 
paveikslą pamatyti, prie savo 
krutinės prighiusli... Juk buvo

ros ir gailiai-liudnai tris kartus 
sustaugė.

Antanu nusivedė...v

i

A. Kazlauskui
Ind. — Viena, a

Chicago,

nr. 83), antra — Tamsios ko
respondencija prisieitu versli 
anglų kaIbon. Su tais verti
mais mes ir taip esame apkrau
ti. Netilps. Aukotojų surašą 
išspausdinsime.

Walter Milash, Foenix, 111.— 
Susirinkimą negalime paskelb
ti, kadangi tamsta nepažymi 
dienos, kada jisai turėtų įvykti, 
įlašant pranešimus nereikia taip

Kazimieras Gugis

vis jieškoda-11as P*d buvo ir su cukrumi; 
skiriamas kokiam nors miestui 
cukrus nebuvo dalinamas gy-

kdavo į rankas perkupčių (žy
dų), kurie vietoje. IĮ/-: markės 
užsvgtą imdavo po 8—15 mar-

nors is 
atnešdavo jam 

to nelaimingo

špeksiiukis įki-

nuėjo anll nicikų. Praėjo žiema, 
prasidėjo ‘ pavasaris. Nutirpo 

j ledai ant ežero. Jodami kran-
Pirmieji vokiečių žingsniai1 tu žandarai pamatė kišo iš po 

/Lietuvoje parodė kad 4š jų vandens vokiečio pilvas. Iširau- ‘te).

Už su rekvizito tus daiktus ne 
visados gyventojai gaudavo kvi- 
lancijas, o už išduotas kvitan- 
cijas no« visados buvo išmoka
mi pinigai. Atsitikdavo taip, 
kad Wnto viršininkas (kivis- 
amt) liepdavo alėti su kvitanci- 
joinis buk tai pinigų atsiimti, 
bet atėmęs kvitanoijas arba iš
duodavo vienų dešimtų dalį pi
nigų, ‘arba visai »hlrko neduoda
vo (taip buvo Viešintų kreisam-

da, regėjos, nieko mudviem ne
truko, kada ir tu mane mylė
jai... E dabar: visa sugriauta, 
purvan suminta... Nesuprantu, 
nieko nebesuprantu... Nejaugi 
tas, kas buvo, sapnas nebesu
grąžinamas?... Taip, nebesu
grąžinamas... Jeigu bučiau ten, 
toli, numiręs, tu sau viena bū
timi gyvenus, nes tasai burlokas 

A’isliėk tavęs butipneemęs. Bet 
dabar... pasakyk, kaip dabar 
reikės gyventi?... Juk ir aš dar 
jaunas, laimės trokštu... Kas 
daryli? kas daryli!?... Vieną lik 
žinau: užmušiu tą šunį, kur 
pataikinęs. Jisai pasalom^ 
man laimę atėmė, aš - jam gy
vybę atimsiu...

Staiga ant kiemo sulojo šuo. 
Priemonėj pasigirdo drūti vy
rų balsai, ir pirkai ten sugriuvo 
sargybinių gauja sii uredninku 
priešakyj. Visi buvo įgėrę.

įšilai tas norėjo mane 
mušti! -- šaukė tarp durų

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuosc 
taip ir civiliilkuosc teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Miesto Ofisas:

I27 N. Dctrborn St. 
MH-ISUnily Bldg.

Tei. Central 4411

Namų Ofisus: 

3323 S. Halsted St. 
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čią?
Ar ketintife pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lota ar fariną? 
Ar reikia insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipk i les pria
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK

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

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po piety vakarais scredo- 
mis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai.

i

už-
Ma-

Liberty Bondsųs 
dūlį išmokėt a, bondsut ir war 
savings atainps nuperka už cash 
Eniel and Co., 740 W. Mudison st., 
kampan st., kampas Halsted st. 
Room 332, 3raa aukštas, virš Famous 
Clotbiug Store. atdara vakarais iki 
I vaL Nedaliomis nuo 10 iki 1.
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AR TU NORĖTUM? J .".B.’T?

dapildyti savo kraują ir nervus 
su visais reikalingais elemen
tais, kurie priduoda tau reika
lingos energijos ir užlaikytų ta
ve geroj sveikatoj?

išradėjas visiems

KORESPONDENCIJOS
VVARTERBURY, CONN.

Z. Puišiutės prakalbos.

I , J ■ I II . .......... -

Bet nelaimė, mes darbininkai, 
dar vis negalim suprasit tikrai 
savo reikalų, apginti savo rei
kalus. Mes duodamės visiems 
save suvadžioti ir vis pralai- 
niim.

Antru atveju kalbėjo apie

CKIcago, III.
smi

EXTRA PRAKALBAS Reikalaujama Mainlerly | Sergėkjte sav0 akis į

nomu sal- 
dainių Partola siūlo jums žino-

PARTOGLORY 
kuris yra moderniškas tonikas

xra geriausias vaistas dvi nusil
pusių, nerviškų žmonių, kurie 
reikalauja gero gamtiško toniko 
subudavoli juos.

Tuksiančiai yra pasinaudoję 
vartodami Partoglory užtat kad 
tas vaistas yra sutaisytas iš to
kių dalių, kurios priduoda dau
giau kraujo ir sustiprina ner
vus, subudavoja kaulus ir abet- 
nai imant priduoda jums reikti-

surengė prakalbas. Kalbėjo d. 
Zuzana Puišiulč, iš Bostono. 
Kalbėjo dviem atvejais apie dar
bininkų ĮKidėjimą ir kajp jie 
turi organizuoties į socialistų 
kuopas. Nors kalbėtoja buvo 
manius ilgiau kalbėti, 1 bet prie

galima. Mat, buvo valdininkų 
painformuota, kad kalina nesi
tęstų ilgiau kaip 40 miliutų. To
kiu budu turėjo viską trumpai 
išaiškinti.

mą. Taipgi ragino moteris ra- 
šyties į organizaciją, nes tai 
yra vieniu lėlė organizaci ja, nes 
dabar nieko negalima veikti be 
organizacijos. Juk ir kapitali
stai yra stipriai susiorganizavę. 
Toks maždaug yra turinys. Bu
tų ir daugiau pasakiusi, bet kad 
negalėjo, nes 8 policistai lik 
laukė pasiskirstę po svetainę.

Drge Puišiu tė gabi kalbėto
ja ir ką kalba, tai paremia fak
tais. — Boblaukio Juozas

liai tiktai 5 doleriai. Mes prisiu
sime jums savo kaštu, t ie, kurie 
kenčia nuo vidurių ligų turėtų 
vartoti visiems žinomas saldai-

Pirmiausia suminėjo senovę 
kaip išrodė, pasaulis kada žmo
gus dar lik pradėjo atsiskirti 
nuo kilų gyvūnų ir kaip jis tu
rėjo gamintis sau maistą ir 
drabužį. 'Vada dar nebuvo klc- 
sų, nes kiek kas ko pasigamino, 
liek ir valgė. , Pasisekė pagauti 
kokį žvėrį, itai visi turėjo gerus 
pietus, (ii kai pasisekė pagauti 
žuvų, tai taip pat turėjo kuo pa
sisotinti. Laikui bėgant te-, 
ciaus žmonija vis žengė pirmyn, 

rūpės ir kar-

nuoja $1.00.
APTEKA PARTOSA

160 Second Avenue

KENOSHA, WIS.
SLA. 212 kp. nutarimas.

Praeitame SLA. 212 kuopos 
susirinkime jos delegailai į S. 
L. A. 11 apskričio konferenciją, 
K. Brazevičia ir St. Labanaus
kas, iždavė raportą apie konfe
rencijos veikimą. Iš jo paaiš
kėjo, jogei II apskritys visai nie
ko nenuveikė praeitais 1918 me
tais. Tas pats buvo ir su pra
eitąja konfererfbija, Ir ten nie
ko, nic nieko nenuveikta. Tik 
vieną dalyką ji neužmiršo, tai 
uždėti nariams po 5 centus eks
tra mokesčių į apskričio iždą.

SLA. 212 kuopa nutarė urmo 
kėli jokių mokesčių į apskričio 
iždą ir tuo visai atsisakyti nuo

Rengia Lietuvos Mylėtojų T. draugyste 

ŠĮVAKAR BALANDŽIO 14 d. 1919 m:, 7:15 vai. vakare
MILDOS SVETAINĖJE, ant trečių lubų.

31 12 So. Halsted SI., Chicago, 111.
Padengimui lėšų įžanga 10 centų.

Kalbės d. K. GELEŽĖLĖ ir d. P. KUKUTIS.

šios prak labos rengiamos kaslink Lietuvos Laisvės išgavimo. 
Taigi gerbiama visuomenė kam rupi Lietuvos gerovė privalote 
kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė atsilankyti į šias EXTBA Pra
kalbas. Kviečia L. M. D. KOMITETAS.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECK1NG CO.

tOJS-mt* 8- Halated 8L. Chleaf., III.

GIMDYTOJAI, 
’ SKAITYKITE

Kaip tėvas išmoko sumažinti 
čeverykų išlaidas.

STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE —

FOLLIES of Uie OAV
Motcrjs ir merginos gali lankytis kasdieną.

Vėliau lapo nutarta tverti 
naują SLA. apskritį VVisconsin 
valstijoj. Tuo tikslu tapo iš-

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

bai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą. Musų mokytojai yra progresyviai ir draugiški. Atei
kite ir pasikalbėkite su musų mokiniais lietuviais, kurie viską 
pasakys apie musų devynių metų pasekmingąi karjerą. Musų 
lietuviai mokiniai suorganizavo draugystę, kurioje po vadovys
te p-no J. Laukio mokinasi lietuvių kalbos ir literatūros.

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

1537 Norlh Robey St., (Arli Mihvaukee Avė.)

F. Basčiaus, K. Brazeviciaus ir 
Ig. Baubonio. Jie, turės stumti 
pirmyn kuopos sumanytą dar-

kuopos sumanymą. ■; — I. B, 
i -> • —11 < •»! Hrr w'ix « . ■

ROCKFOKD, ILL.
Senu klausimu.

Jis

Mes perkami* Liberty Bonds 
už pilim “Cash” verte,

Atdara kasdien nuo !)—(j 
Utarninkais, Ketvergius ir 
Suimtomis 9—9.

Bockfordo 
plius.
pu pildyt tai, ką esu 
kainu.

Viso čia buvo du
Pirma įjie nekaip
Žmonės pasakoja, kad lai būda
vo dėl kostumierių. Po kiek

lietuvius duonke-
Maiiiau, neprošalį bus 

pasakęs, sė

duonkepiai.
tesugyveno.

J. G. SACKHEIM & CO.
1333 MIHVAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sis.

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

S. SOKALSKIS,
29 S. La Šalie, Rodm 33G, Chicago, III.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų 

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, 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 kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearbom St. (Prieš pačtą). Chicago, Iii.

DR. D0N0H0E, Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

ntetodos.
Jei jus turite kokią vidurių ligą, kepenų, 

kraujo arba žarnų; spuogus ant skuros. se
nas žaizdas, puslojimą STIPRUMO arba a- 
pi’lilo, koki gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokią užsisciičjusią ligą, kurios jums neiš
gydė, ATEIKIIE PAS MANE.

Duodu patarimus ir isegzaminuaju.
C. T. DONOHOE, M. D.

36 Wset Randolph St., kampas Dearborn. 
Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlio- 

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

Ir Krovėją.
Geri namai su geru vandeniu, ir 

elektros šviesomis; pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai, ga
lima laikyti karves, kiaules ir viš
tas. Geras kambarys ir valgis ne- 
vedusiems žmonėms.

Musų mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi “drift” ir “shaft” mai
nas, su 3‘Zi pėdų iki 4% pėdų ang
lių-Mes nemokame transportacijos. 
Mes turime viską priviliojimui gerų 
vyrų — geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos, ir mes nenorime tokios 
kiesos žmonių, kurie nori mokėti 
transportaciją.

Del platesnių informacijų atsišu- 
uktie arba rašykite.

NEW RIVER COMPANY
MACDONALD, W. VA.

apttekoriui, auksoriui ar keliau- 
, nes jie su
jaugiau blogo, 

turiu 15 metų patyrimą ir 
ištirt Jūsų akis ir pririnkti 

' inius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reikš
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicage.

Kampas 18-tos gatvės 
B-ėios lubos, virš Platt'o aptiekos 

Tėmykite i mano parašą 
Valandos nuo D-tos vai. ryto iki 
3 vaL vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Neužsitikftkit gavo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam

jaučiam pardavėjui, 
teiks jus akims tik d

Aš f ‘ “
galiu ištii 
jums aki 
lieku beli

Jei

„Mano sūnūs labai daug čcvcry- 
kų puplėšia, užlaikyti jį atsakan
čiai apautu man labai daug kaš
tuoja” — taip rašo p-nas J. Alli- 
sou Alten iš Amity. Arkausas

„Nuo laiko, kuomet jam pradė
jau pirkine t i su Neolin padais čc- 
rykus paaiškėjo, kad jo apavimas 
atsieina tik trečią pirmesnių išlaidų 
dalį.”

Tai todėl, jogCi Nėolin padai yra 
tvirti, pastovus ir labai ilgai nešio
jas. Išlaidos sumažėja, kad nerei
kalauji pirkinėti tiek daug naujų 
čeverykų. ' Čcvcrykai Neolin 
padais gaunama beveik kiek
vienoje geresnėje krautuvėje 
įvairiuose skoniuosc-stiliuosc visos 
šeimynos nariams. Neolin pa
dus taip-gi galima gauti visur. 
Jie pagaminti mokslišku budu, taip 
kad butų smagus, nepermirkstanti 
ir ilgai tverianti. Juos pagamina 
Goodyear Tire 8c Rubber Bendro
vė iš Akron, Ohio, jie taip pat iš- 
dirbinėja ir kojasparninius užkul
nius, gvarantuojamus ilgesnį išlai
kymą negu visoki Įeiti užkulniai, 

nė^in^des

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

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

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

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

tes, kurį mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

WESTERN STORAGE IIOUSE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė

liomis nuo 10 iki 4

Dr. A. R. Blumentiial į

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akio Egsaminuoja Dykai

Gyvenimas yra K 
tuščias, kada pra g 
nyksta regėjimą. F 

Mes vartojam 9 
pagerintą Oph- ■ 
thalmometer. Y- Q 
patinga doma at- ff 
kreipiama i vai- i

kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. m 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną, j 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317
Boulevard 6487. S

kaina.

s

lai 
U.

DIDELĖ KRAUTUVĖ įvairių au
ksinių bei sidabrinių daiktų, kaip 
lai deimantų, laikrodžių, žiedų ir 

Parsiduoda senoviška
X\17

Taipgi taisoma laikrodžiai, 
nčdiniinas gvarantuotas.

. Pclcr A. Miller
2128 W. 22 St.,

Prone Ganai 5838
Skyrius 4906 W. 14 st.,

Užga-

Chicago

Cicero

EaPERTAS
Kreivos Akys 
Atitaisomos 

vipnu atsilankymu. Be chlorofor
mas. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypatiškai persitikrinki
te baigusi mokslų ir registruotą gy
dytojo Chicago, specialiai studijavu
sio galvos ligas. Specialiai gydome.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGAS.

DR. G. M.GLASErI
Praktikuoja 27 meta! 
Gyvenimas ir Ofisą* 

3149 8. Morgan St, kerte 33 H. 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

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

daliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards 637

liuose šmeižiama Lietuvos Lai
svės Fondas. Kadangi vietos 
progresyviosios draugijos (kar
tu ir Liet. Uk. P. Kliubas) re
mia Liet. Laisvės Fondą ir ren
ka į jį aukas darbininkų išliuo-

nutarė sulaikyti minėtą auką

po

iki 
iki

gi šmeižimai Lietuvos Laisves 
Fondo. Belo, reikia pažymėli, 
kad lai /buvo antra auka nuo

- '‘mamytes” gavo “notų”, jo
gei duonelė jau pabrangsta... 
Taip buvo per kelintą metų.

Dabar dalykai atsimainė. Ne
senai įsisleigė nauja duonos ke
pykla ir pradėjo pardavinėti ją 
pigiau. “Mamytėms,” žinoma, 
to tik ir tereikėjo. Bet šituo ne
pasitenkino senieji duonkepiai 
ir ve šiomis dienomis jie patra
ukė lieso-n naujosios duonke- 
)yklos savininkus. Reikalaują [ jam kitas prakalbas, 
net penkiasdešimts tuksiančių 
dolerių už “pagadinimą vardo”. 
Byla neužilgio įvyks. Kuo ji 
pasibaigs.-— dar nežinia.

Beje, tidas Bockfordo Susie
das bara mane už mano kores
pondenciją, kurioj aš aprašiau 
duonos kepėjų santykius su ma
mytėmis. Jo barimas yra ne
pamatuotas ir lodei nematau 
reikalo atsakyti.

—Perkūno Kulka.

gynimo Fondui.
—Sekr. S. Senkus.

KEVVANEE, 1LL. 
Prakalbos.

pa surengė prakalbas. Kalbė
jo J. Jukelis. Savo kalboj apie 
klerikalus ir tautininkus kalbė
tojas pridarė publikai nemažai 
juokų. Kuopa žada surengti

Taipjau kalbėjo ir d. M. L. 
Rimkus, tik-ką sugrįžęs lietuvis 
karininkas. Kalbėjo apie kari
ninkų žygius ir jų vargus ten, 
užmaryje.

Pertraukoj buvo deklamaci
jų. Puikiai padeklamavo ma
žos mergaitės — Anlanevičiule 
ir Janeliuniulė.

Tūli vielos tėvelio sekėjai vi
sai atsilikę nuo progreso. Pav.,

jie skaito smerlelnu gricku, o 
kada 'pamato mažą mergaitę 
deklamuojant ant slėčiaus, lai 

su-1 ncbesuuiano kas daryti. Girdi, 
;ali mokyti mus, šilau-

WATERBURY, CONN. 
Dar dėl tų aukų.

Laikytame mčnesiniiMiie 
sirinkime, balandžio 4 dieną, kaip ji gi_____________
Lietuvių Ukėsų Politiškas Kliu- gūsius ir tt. Keisti žmonės, 
bas tarp kita svarstė apie pas
kirtą LSS. Apsigynimo Fondui vo atvykęs kažkoks uepakvies- 
aūką, 15 doleuių. Ta auka bu- tas 4 
vo paskirta priešpaskutiniame , 
susirinkime, bet daugeliui kliti- 
bo narių nesutinkant jos išsiun
timas tapo sulaikytas iki kalba- dėl neblaivumo jis patekęs į įio- 

mojo susirinkimo. Dalykas ta-jlicislų nagus ir '“apšvenlytas” į 
įme, kad daugelis kliubo narių 'šaltąją. Atbuvęs “pakulą” jis 
yra pasipiktinę tais provokato- tuoj pasišalinęs iŠ Kewanės. 
riškais lapeliais, kuriuos buk iš- “N.” Korespondentas.

Keletas savaičių atgal čia bu-

ganytojas”. Jis, sako, no
rėjęs “išėsti” dalbarlinį kunigų, 
J. Cisą, o jo vieton pats likti. 
Bet jį, nabagą, palikus nelaimė:

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, dairyti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda 
$15 ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 
18 dolerių.
. Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augščiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3,00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va 
karais.

8. GORDON
1413 8 Hal.ted Chleage.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6191 

Vakarais
2911 W. 22 nd Street 

Telephone Central-6990

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, 111

CHICAGOS SOC. DAINININ
KŲ AT YJ)AI!

Siljmos ... 
Skaudamos 
Raudonos . 
Kreivos ... 
Kurčios ... 
Tekančios . 
Ūžiančios . 
Užkimštos . 
Skaudanti 
Tekanti .. 
Kreiva .... 
Užsikimšusi 
Skaudanti . 
Silpna .... 
Catarrhal 
Užtinusi ...

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

Valandos: 9—7. Nedėliomis 10—12.

Pasitarimai dykai.
.. AKYS 
.. AKYS 
.. AKYS 
.. AKYS 

. AUSYS 
..AUSYS 

. AUSYS 
. AUSYS 
. NOSIS 
. NOSIS 

. NOSIS 

. NOSIS 
GERKLĖ 
GERKLĖ 
GERKLĖ 
GERKLĖ

!)R. M. HERZMAN 
tš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 26 me
tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labnratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Tclepbctie Canal 3110 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS. 8-L i.w, tiktai, i

si f

į f

Draugai chicagicčiai, pasižy
mėjęs lietuvių daininkas, d. 
Jonas Butėnas, iš Brooklyno, 
N. Y., neužilgo žada a Įvažiuoti 
j vakarines valstijas ir į Chica- 
gą, 'lodei visi, kurie norėtu
mėte pamatyti ir išgirsti jūsų 
parengtuose prograimiose d. 
Butėnų, kaipo gabų daininin
ką ir chorvedį, malonėkite kre
ipties (dėl platesnio susižinoji
mo) šiuo astrašu: J. Mėta, 2(133 
Fiflh Avė., Pittsburgh, Pa.

Dg. J. Butėnas norėtų susipa
žinti su Chicagos dainiiiinkais. !

—J. Mėta.

u

Telephone Yards 5032

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1S53 W. Madiaon ,L 
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phouc Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

West 6126.

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytoju ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Piillman 342.

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

Dr. M T. STRIKOLIS 
Lietuviu 

Gydytojas ir Chirurgai
1757 W. 47 St. Chicago, UI. 

Ofiso Tek Boulevard 161 
Rez Tel Seeley 420

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Vai. 9—41 a. m. 5—6 p. m. 
Nedaliomis 10—12 a. m. 

Phone Drover 7042 
Cicero Office 

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

Phone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 66th St. 

Phone Prospect 6585
ri-

31Ū9 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki II ryto 

ir nuo 5 iki t vakaiu

RaalC 933 8. AshlasA Blv4L Chleago HKymBrkH 1*44
DR. A. A. ROTH '

RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
8fsocialistas Moterišką, Vyrišką.

Valką ir visą chronišką ligą
Ofiso: 3344 8. Halsted 8t, Chicagi 

Teloshtav Drsvsr *ŠM
VALANDOS t 14—11 ryta: S—• s«*teH 

T—8 vakar* Nadilfoaito 14—1S 4i«ma.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
kare. Tet. Canal 4367.

lelphijoj. Paaakmin- 
ai patarnauju prie 
rodymu. Duoda rodą 

rUokioao Ilgose jnote- 
ims ir Merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

(Ant antra labi) 
Chicago.

Tel. Yards 8654. AKUAERKA

Mrs.A.MIchnl6wicz
igus Akušerija* Ke- 

!egijąi ilgai praktika- i 
vaal PeansylvanKjoa J



naujienos, (ihtcnru, m Panedėlis, Balandžio 14, ’19
*nu ■. u .■ m- n i*»n.

Chicago ir Apielinke
REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-žEMĖ E X T R A

Lietuvių Rateliuose. NORTH SIDE

TOWN OF LAKE
Draugijų susirinkimas.

Balandžio 10 d. įvyko Lietu
vių Draugysčių Sąryšio susirin
kimas, Elijošiaus svet. kampas

Klerikalų savavaliavimas.
Balandžio 2 dieną švento 

Mykolo bažnytinėj svet. buvo 
sušauktas lietuvių susirinkimas 
reikale rinkimo parašą po peti
cija. Rinkimui parašą IImivo ren
kamas komitetas, j kuri ir aš

mininkavo p. Viskontus. Susi-

va. Kalbėjo labai silpnai išreikš tą, betgi nežiūrint į lai jie mano 
vardą vistiek garsina nežinia 

kokiems tikslams.
ponui advokatui A. Smetonai”.

prieš
ziazmu susirinkusią, bet aš jo

to.
kad p. Kareiva labai silpnai 
įdainavo... Svarbiausia už

ro
ką

(U

vęs ir nedalyvausiu klerikalą :t- 
baze. M Jonas Galvidis.

šą po ta rezoliucija, kur prašo

gi agitavo, idant žmonės duotą 
auką, kad reikalui pasitaikius 
surinkt daugiau negu $1,000,- 

000.00” rėmimui Smetoninės

Auka streikuojantiems Law- 
rence’o audėjams.

Balandžio G dieną laimu Lie
tuviu Amerikoj Tautiškas Kliu- 
has laikė savo mėnesinį susirin-

Abclnai imant, susirinkimas

tu ir apie streikuojančius La\v- 
i‘(‘nco audėjus. Kliubiočiai, su
prasdami sunką savo draugą 
la\vn*nciecią padėjimą, nutarė 
Iaskirti iš savo iždo 25 dolerius, 

• kartu nutarta surengti prakal
us, kur taipjau bus renkamos 

thikos šelpimui Lawrenco andė-

išnešti rezoliucijos į Lietuviškus 
Daktarus”, idant jie pasirūpin
tų sulvctri lietuvišką Kautlono-

daiibi m ūkiškoms draugijoms. 
Apie patį Kliuhą reikia pasa-

rassovvą, arba žydą V t* tykos. 
Šventė prtisitlės panedvlio vaka
re ir trauksis septynias dienas.

TRIS VYRAI ATĖMĖ
MERGINOS $195.

Iš

’Ida McNcil, kasininkė mėsi
nės pn. 510 So. Halsted gt., ku
rios savininku yra Joseph \\ il- 
laus, dienos įplaukas parsineš
davo namon, įrišns į pundą mė
sos nešamą namon, kad apga-

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apsipažlnę su žmonėmis ir 
turi daug pažjstamų, visi galės pa
dvigubint savo algų nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbus 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAN!) A INVEST. CO. 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

PARStDUODA labai pigiai .veži
mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių extrii vienienai ir tl. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
Si. Chicago, III.

vakare įplauką htt-

tos, kuria vežėsi namon, .lai iš- ’ c

atėmė išc |OS

GELIŲ PARODA

konservą tori joj

nuo 8 yal. ryto iki 10 vai. vakaro 
kasdien. Turintįs liuoso laiko c

Pranešimai
šiandie, bal. 14, Empire Te

atre (kertė Madison ir Halsted

REIKALINGA šehnyninkė prie 
mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai i 

OBEMUS CHEMICAL 
LABORATORY

1718 So. Ilalsled St., Chicago, m.

PARDUODU bučernę ir groserttę 
labai geroj vietoj. Biznis eina labai 
gerai. I dieną targavojama mažiau
sia už $100.00. Subatomis $200.00 ir 
daugiau. Biznis cash — knygučių 
nėra. Priežastis pardavimo liga. 

Meldžiu atsišaukti greitai, bus par
duota už pirm:) teisingų pasiulijimų. 
256 \Vesl 5įsi SI., (’hieago.

Tel Boulevard 4114.

BARGENAI 
PARSIDUODAI

2928 \V. 40th P), naujas mūrinis
3 pagyvenimų po 5 ruimus, mimas, 
su visomis vygadomis, ant lengvų 
išmokėjimu už .................... $6,300

10510 T'dbrook Avė. 2 pagyvenimų 
puikus beismentas už .... $3,650 

10143 So. Stale St., Naujas 2 pa
gyvenimų po 5 ruimus .... $3,675 

10510 Edbrooke avė., 2 pagyveni
mų, po 5 ruimus ................ $3,675

3812 So. Parnell avė., 3 pagyveni
mų po 5 ritimus, puikus namas 
už ......................................... $3,600

\Vallace si. Namas su 
akro daržu, viena karvė, 
ir visos tutsis, už $3,450 
53rd st. Nąujas mūrinis
2 lotų, už ......... $5,400

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

Darbus užimu visose dalyse (2hi- 
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranti'jų. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED
f ROOFING CO,
K and Shect Matai Worka 

210(T\W, 24th bt Tel Camtl 4802

lietuvišką kariuomenė bus su
tverta. Bet susirinkimo vedė
jai buvo jam priešingi: m;M jis 
yra kitos srovės žmogus. Pu
blikos buvo daug, bet greitai iš-

kančią vielos liet. 1 draugiją.,. 
Pradedant šiuo 1919 melus kliu

rią skaičiaus augimu ir viešais
— K. J. P.

N. N Dainų mylėtoju doniai.

BRIGHTON PARK
“Su lietuvišku vaisku”

Praeitą nedėldienį aš ir keli 
mano draugai nusitarėme eitą

k p. sumanė įkurti mišru chorą. 
Tuo tikslu buvo išrinkta komi
tetas, kuris rūpintųsi pravėdi
nai miaętojo sumanymo gyve-

Einame pro lietuviškos bažny-
Mark \Vhite

Marš, marš... Kur einat?
Žiūrėkite kaip eina Kaulakis!

Klausomės.
Et, sakau, turite eiti tie-

čia kaip vyrus taip ir moteris bei

štai

merginas, kurie jaučiasi turį 
tkambą balsą ir gerą ausį, pri
sidėti prie naujojo choro.

— Gruzdietis.
įkirto mano prietelis.

Kadangi piečius buvo apkal-

eiti j ieškot

Taip ir padarėme. Prie vartą 
radome bestypsant kelias mote-

ro balsas ir “vaisku” koją dun
dėjimas. Einame į vidą. Tarp-

Jis puls nemoka vaikščioti, o ki
ltis stramužiįa. Noscri, never

agėn!
Įeiname. Gaš! Vietoj tikėtų 

keliu šimtą tik keli berniokai 
laksto sušilę, o komandierius

Kad visi, tai ir — moters!
Dabar mat tokie laikai, kad 

?isi seni ir jauni kalba ginči- 
asi apie tai. kaip pasielgtą so

cialistai, “jeigu jie liktą žmonią 
valdytojais”. Bet, anot tos pa
tarlės, kaip kas išmano, taip sa
ve gano. Pav., šiomis dienomis 
čia pasklydo toks gandas, kad 
socialistai tuoj užims valdžią, ir 
Žmosėms nebus leista gyventi il
giau kaip 50 metą... Delei to 
ttlos moterėlės nepaprastai su 
drupino. Girdi, tai susilaukė-

“Nichilistai”. Vakaras reii.<{ia- 
ma naudai rusu soe. dimtraščio 
“Novy Mir”. Pradžia 8:1#5 v. 
vakare. Lietuviai prašomi at-

LLF. 12 kp. rengia prelekci-
seredoi, bal. 10 <1.. Mildos.

ris. Temti: “Ar Dievas žmogą 
sutvėrė, ar žmogus išsivystė iš 

(žemesniu gyvūną?” Kviečia 
visus atsilankvli. • Komitetas

Roseland, III. — LDLD. 79

Aušros mokykloje, 10900 Mi
chigan avė. Bus priimama 1- 
mo apskričio konstitucija. To
dėl visi nariai būtinai atsilan
kykite. Be lo bus duodama

Cicero. — LMPS. 43 k p. mė
sinis susirinkimus įvyks ba-

J. Grigalaičio svetainėj, 4837 W. 
I tlh St. Draugės malonėkite 
būti laiku ir atsiveskite naują 
nariu prirašyti.

Bašt. A. Dočkienė.

Cicero. — Liuosybės Namo 
Bendrovė rengia šauną pikniką

J<o darže, Lyons, III. Ciceros 
Draugijos bei kliubai yra pra
šomi toj dienoj nerengti jokių 
pramogą. — Komitetas.

tik šaukia:
— Tiesiai, (tiesiai! Žiiurekite 

kaip eina Kaitinkis...
Berniokai vis bėgo pro tūlą 

“generolą” ir atiduodavo jam

Paklausiau vienos, 
žino, kad socialistai 

k.Go.. ”

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
MES TRIS švogeriai Jonas Doba- 

šinskas, Kazimieras Tamulcvičia ir 
Simonas Mickevičia, pajieškome 
Juozapo Mickevičių, paeina iš Kau- 
nb gubernijos, Raseinių pav., Medž- 
girio parapijos, Bebirvių sodžiaus. 
Pirmiau gyveno Kenosba, Wis. Jis 
šti, nes turime labai svarbų reikalų.

.1. Dahašinskas
Sužinojau, kad andais tėve- 1 14 17 South 49-th Avenue, Cicero, III

Tai mat, jis dar 
o — tiešyjosi

nieko ne- 
moterėlė.

tai pats kunige- pats arba kas žinote meldžiu prane-
lis sakė

travoja. Visa išrodė labai mi- 
zerna, neveizint to, (kad tūlas 
Bridgeporto dantininkas sma
giai plojo rankomis ir atkarto- 
tinai gyrė lietuvišką vaiską 
kviesdamas ir mus “stoti į gli-

lis rėžęs grandą pat noksią apie PA.HEŠKAU pusbrolio Aleksan-
HVieto ištvirkimą ir visas Kitas dro, Juozo ir Julijono ir pussesers

numinėjęs apie socialistus

kintai šypsojosi..
Pastypsoję, pasižiopsoję ėjo

me gatvėn. Toli dar mus lydėjo 
kerkiantis komandiero balsas:

— Tiesiai; tiesiai! žiūrėkite 
kaip eina Kaulakis...

—Kazys.

rie norį sulyginti svietą” ir 11. 
Reikia tečiaus manyti, kad ku
nigėlis turėjo “puikiai” nupasa
koti apie tuos socialistus, jeigu 
parapijonįs galėjo šitaip negud
riai “išsiaiškinti” jo “grandą 

pamokslą”... — Taip Girdėjęs

Uršulės. Visi keturi yra tikri bro
liai Palubinskių. Kauno gub., Rasei
nių pav., Kelmės volosties ir Lan- 
galių kaimo. Girdėjau kad gyvena 
Chicago, III. Malonėkite atsišaukti, 
ar kas juos žino pranešti už kų 
busiu dėkingas

ALEKSANDRA KRIGERIS 
Chesler, Pa.

.ĮIEŠKO DARBO

ŽYDŲ VELYKOS.

pesio diena šiemet supuola su

REIKALAUJU darbo j bučernę I 
už bučerių. Aš esu pirmos klesos 
bueeris, apsipažinęs su šiuo darbu 
per to melu. įsam reikalingas tokis 
žmogus meldžiu atsišauki i 

l'RANK G. HENRISON 
2207 — 137 St., Indiana Harbor, Ind 

Tel.. Harbor Ind. 935,

REIKIA Darbininkų prie cukri
nių burokų. Vedusių arba pavienių 
ypatų. Augščiausia mokestis moka
ma Michigan. Dvkai namas rendal, 
dykai kelionė. Pasimalykite su mu
su agentais Chicagoje šiose vietose. 
‘ as Al. \Veber’s name, 1642 Orchardd 
St, bile dienų nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas J. M Lopez 1724 \V Uarrison 
SI., bile dieną nuo š ryto iki 9 vak. 
Chas. Kassay’s ofise, 9328 Collage 
Grove Avė., bile diena nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andrevv Mikek, 1114 W 
181h SI., bile dienų nuo 8 ryto iki 
8 vakare. Pekete ir Sons ofise, 1957 
\V. Graiul Avė, Nedėliomis nuo 9 
iki 11 ryto,

Sutartis priimama viršminėtosc 
vietose iki pėtnyčios, balandžio 18-

Visi susitarusieji turi ateiti be 
apvylimo į 1721 \V. Uarrison st. bi
le kuri laiką tarp 9 ryto ir 9 vai. va
kare. Pčtnyčioje, subaloje arba ne
dėlioję, balandžio 19, arba 20, atsa
komai, susitikimui kompanijos age
ntų ir gavimui dėl kraustymo 
rodvmų.

MICHIGAN SUGAR Co.
Saginay, Mich

nu-

REIKIA lietuviško aptiekoriaus,

J. Mockevicz,
2342 So. Leavitt st.,

RI'IKIA merginos dėl prosinimo 
prie valymų ir dažymų drabužių.

Suraush Dye Wrok
2019 Shiffield Avė., ('hieago.

REIKALAUJA agentų vi^Į laikų 
arba vakarais ir nc<IC*l<lieniais pa- 
adsidarbuoti sau didesniam uždar
biui, iš kur atrasi progų satt pasi
daryti gražaus extra pinigo — pel
nų nešanti propozicija agentams ir 
publikai. Adresuokite

National Lynd Investmenl (’o.
Room 1328—220 So. Stale Street

BUIKAI INGAS vaikas 16 metų 
amžiaus, dirbti Į Icc Crcam Parlor. 
Atsišaukite.
3510 So. Halsted St Chicago.

REIKIA merginų prie lengvo dirb- 
tluvės darbo. Pastovus darbas, gera 
mokestis.

OLSON RUG CO.,
1508 \V. Monroe St., Chicago.

RI'IKIA 3 tvirtų merginų, prityru
sių prie siuvamų mašinų sinti carpe 
lūs ‘banding’. Pastovus darbas.

OLSON RUG CO.,
1508 W. Monroe St., (’hieago.

REIK1A audėjų ant ‘fhifl’’ divonų. 
Mokame aukščiausia kaina, mieste. 
Pastovus darbas visų metų.

OLSON RUG CO.,
1508 W. Monroe St., Chicago.

REIKIA šeimynos, kurios šeimi
ninkė apsiimtų prižiūrėti mano sei- 
m> nų, tris vaikus — 8 metų, 10 m. 
ir 11 melų. Gali turėt savo porą 
vaikų. Atsišaukite pas 

l.eon Jarusz,
2290 Mihvaukee avė., Chicago

REIKIA indų plovėjų dienomis. 
Blocks Restaurant,

1356 So. Ilalsled st., Chicago, III.

REIKALINGA šeimininkė prie lie
tuviškos šeimynos, augusi mergina 
arba našlė, pastovus darbas, atsi
šaukite tuojaus.

J. Cherbauskis,
698 Oliver avė, Aurora, III,

REIKALINGA vyrų ant bardo su 
valgiu j Lietuviškų Motelį, gera vie
ta dėl pakeleivių pernakvot.

Lietuviškas llolelis, 
1006 So. Ilalsled si., (’hieago

REIKIA .siaučia šeimynos, kuri ga 
lėtu ateiti pas mane gyventi. Atsi 
šaukite adresu:
2290 Mihvaukee avė., Chicago

REIKIA moters dirbti i dirbtuvę. 
National Plate Co.,

935—,949 No. Halsted str., (’hieago

REIKALINGA 2 prityrusi barzda
skučiai. Gera mokestis, darbas pas-

2011 So. Ilalsled St., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA geras automobilius 

(rokas 2 tonų, už $800, visai naujas. 
Kas norėtumėt pirkti tokį trokų, aš 
gvarantuoju, kad dar geras suvis. 
Atsišaukite sekančiu adresu: 
819 \V, 33rd St, Chicago, III,

• Phone Drover 8071.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA aptieka geroj lietu

viškoj apielinkėj; West Sidčj; biz
nis yra gerai išdirbtas per Šmotus. 
Parsiduoda iš priežasties nesveika
tos.

J. Mickevicz,
2342 So. Leavitt st., Chicago

l’ABDAVIMUl saldainių sankro
va, eignrelų, cigarų ir smulkmenų. 
Pigi remia — $15.00. Parduosiu pi
giai. l.ieluvių apie’inkė.
559 \Vest 181 b St. Chicago.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černė ir grosernė sn arba be namo, 
vienu augšlu naujoje lietuvių apgy
ventoje vietoje. Baltos spalvos |- 
laisvmai. Parduosime pigiai.

ANTON PRAZSKY, 
2856 Emerald avė., Chicago

RAKANDAI

puikiu arti 
daug vištų 

300<> \V. 
namas ant

Dullon 7 ruimų namas, barnė su 
2 akrų daržu, 5c fėrai ....

1/128 — 13th Avė., Gary, 1 
pagyvenimu namas už ....

134 So. 12th Avė. Maywood, ant 2 
lotų, puikus namas už ......... $2,550

Meldžiu apžiūrėti namų iš lauko, 
bet meldžiu neiti į vidų; kaip kada 
rendauninkai tankiui atlankomi 
per bargenų medžiotojus nesinorė
dami Imli perdaug Irubeliuojami 
siekia už šluotos ir už tokių nelai
mę aš nebusiu atsakantis. Jeigu 
namas iš lauko patiks tada su ma
nim susitarę galėsime išžiūrėti vi
dų, kada aš sykiu busiu.

Puikus automobilius parsiduoda 
už cash arba ant išmainymo ant lo
to.

NAMAI-ŽEMĖ

Ind

PARDUODU pigiai arba mainau 
2 namu, vienas ant 6 familijų, mū
rinis, antras ant dviejų medinis. 
Kas kokį norėsite Bridgeporto npie- 
linkėje. Mainysiu i bučernę arba 
grosernę, arba ant kelių lotų, arba 
automobiliaus. Prašau atsilankyti. 
Visas priežastis patirsite ant vietos. 
Tas nieko nekainuos.

Savininkas A. Jankauskas, 
4111 So. Richmond si., (’hieago 
Netoli Urane Co. Tel. McKinley 2727

MAINAU du kampiniu lotus, arba 
vienų ant automobiliaus. Kaip no
rėsite, taip galėsime sulikti. Lotas 
randasi prie 53-čios ir Kedzie avė. 
Kreipkitės j savininką P. P., 
534 \Vesl 33rd si., C.hicago

TIKTAI ši MfiNESI
Už $55 nupirksi puikų tikros ska

ros seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kilų 
seklyčios setų vėliausios slailės. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI
SIUNČIAMU UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.

\VESTERS STORAGE CO.
2810 W. Uarrison st.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Neda
liomis nuo 10 iki 4 vai.
PARDAVIMUI didelės Victrola 

mieros rabine! Phonograph, graji
na visus rekordus, nebuvo vartota 
mėnesį laiko. Grajina 3 arba 4 re
kordus vienu užsukimu.
8541 So. Green St., (’hieago, III.

EXTRA BARGENAS.
$200 dubultų springsų Phonogra- 

fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55- su rekordais ir dei
mantine a<lata. rpaipgi 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 tl. parduosiu už bile tei
singų pašildymų. Nepraleiskite šių 

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

STOCK’AI—šeROS
MES PėRKAMė Liberty bondsus, 

mokame augščjausių mokestį. Ga
lima pigiai gauti gružlių.

MAIDEN LANE ,IEWELRY CO., 
1446 Mihvaukee avė., Chlrago

NAMAI-žEMĖ
FARMA! FAKMA!

DIDŽIAUSIS BARGENAS
PARSIDUODA 8() akrų farma už 

$2.500. Namas su trim dideliais rū
mais, klėtis, kūlė, du cementiniai 
skiepai ir sodnas su 24 obelimis, 
2 višnios, 4 slivos 4 vynogradai ir 
visokių vuogų medžiai. 50 akrų iš
dirbta žemė ir 30 akrų aptverta dėl 
ganyklos. 2 mylios nuo miesto ir 
yra Wiseonsin River netoli nuo mu 
sų miesto, žemė gera. Lietuvių ap

gyventa. Priežastis pardavimo: 
nėra kam dirbti. Vaikai nenori dirb 
t i ant fanuos, tėvai seni ir negali 
dirbti. Kas norite bargeno pašau
kite per telefonų arba ypatiškai 
važiuokite šiuo adresu: 

\VM. I'HOMAS
11361 S. Michigan Avė Chicago, 

Tel. Pullman 759.

FARMOS!

al-

Ill.

No. 21. 80 akru farma su budinkais 
Kaina $2,000, $5()0 jmokėt, o liku
sius ant išmokėjimo per 10 metų. 
No. 4. 40 akrų farma su budinkais 
5 akrai dirbamos. Kaina $1,000; $100 
įmokėti, o likusius ant 5 metų išmo
kėjimui.
No. 5. 101 akro farma su budtn- 
kais. 5 akrai dirbamos. Kaina $2,000 
$400 įmokėti, o likusius po šimtų į 
metus.
No. 17. 40 akrų farma su buliukais, 
4 akrai dirbamos. Kaina $1,200; įmo
kėti $400, o likusius po šimtų į me
tus. Turime ir daugiau visokių 
farmų. Ateikite arba rašykite pas: 
No. 6. 40 akrų farma su budinkais. 
2 akrai dirbamos, v i e n /a karvė, 
2 kiaulės ir 12 vištų. Kaina $800, 300 
dol. įmokėti, o likusius ant 5 metų 
išmokėjimui.

C. GODLESKI,
1<22 So. Michigan Avė., Room 908

NORIU PIRKTI ūkę. Turiu išmo
kėtų namų ir pinigų; ant geros ūkės 
mainant galėčiau pridėti. Kas turi
te ūkę ant pardavimo, malonėkite 
atsišaukti.Simanas Žibąs, 
2327 W. 24th st., Chicago, III.

NEPAPRASTAS PIGUMAS!
Naujas muro namas, 2 fialai po 

6 kambarius, 2 lotai, dideli medžiai 
aplink. Intaisytas pagal šių madų, 
parduosiu už pusę kainos ant lengvų 
išmokėjimų. Namo viela: 46-ta ir 
So. Albany Avė.

Aug. Saldokas, 
4114 So. California avė,. Chicago 

Tel. McKinley 3968.

PARSIDUODA trijų florų namas, 
šalo yra tuščias lotas. Namas yra 
su garu šildomas, gera vieta dėl biz
nio. Namas randasi 460 W. 29th st. 
Parsiduoda labai pigiai, nes mes 

esamo perseni užlaikyti. Savininkas 
gyvena šiuo adresu

John J amt,
1750 W, 51st st., Corncr VVood Str.

KARMOS
40 akrų forma arti Chicagos, ge

ra žemė, gražus 5 budi likai $2,250 
72 akrai viena mylia nuo miesto 

NVisconsin, su budinkais ...
40 akrų Michigan, arti mokyklos 

ir miesto, su budinkais .... $1,000 
115 akrų farma, puikus budinkai

$3,450

Del platesnių žinių kreipkitės pas 
(’has. Z. Urnick,

Room 1328 220 So. Skite st.
Chicago, UI.

PARSIDUODA mūrinis namas ir 
užpakalyj lotasir medinis namas. 

Rendos neša $40.00 j mėnesj. Prie
žastis pardavimo, savininkas serga 
ir apleidžia miestą. Parduosiu už 
$4,400.

MIKE PEČIULIS, 
916 W. 181h Place, Įsi floor front.

PARDAVIMUI 2 augšlu naujas 
paskučiausios mados mūrinis mi
mas ir vieno augšto naujas medinis 
namus. Abiejuose sankrovos prie
kyje. Parduosiu abu arba pavieniui 
pigiai. Naujoje lietuvių apgvven- 
ioje apielinkčje. Pasimalykite su 
savininku ant vietos.

LOUIS EBEL,
2659 \Vest 43rd st., (’hieago

BARGENAS, puikus 2 fialų ant 
gero loto, 5 ir 6 kambariai, randasi 
3543 So. Union avė., kaina tiktai
$2660.

Taipgi 
3122 So. 
$2750.

2 flatų, 6 ir 6 kambariai, 
Union avė., kaina tiktai

fialai, 4 
tai 2150.

ERNIS J
603 W. 31st St.,

2853 So. Union avė., 2 
ir 4 kambariai, kaina tik-

Chicago.

PARDAVIMUI gera farma 70 ak
rų arba galima mainyti į namų. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. 'Labai graži viela priein
anti prie kelio, arti prie miesto — 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki lt) vai.

P. Riš KUS, 
2837 So. Emerald Avė., 1-mos lubos 

iš priekio
. ...... . —■1 ..................

15 AKRU
TURIU PARDUOTI pigiai 15 ak

rų puikiausios trųšios juodžemės, 
visa išdirbta prie Roek Island R. R. 
tiktai 22 mylios nuo Chicagos ir 50 
minutų nuo vidiyrmiesčio. PUIKI 
viela vištų ir daržovių formai. Par
duosiu šią puikią žemę tiktai už- 
$190 akrą lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Pavasaris čia pat ir 

jums apsimokės pasiskubinti grei
tai. Del platesnių žinių ateikite ar
ba rašykite j

J. BENDICK,
106 N. La Saite St., Room 40. Tel. 
Main 2043. Residence Tol. ('anai 
1730.

BUK LAIMINGAS ŪKININKAS!
turime dideli pasirinkimą 

gerų farma pardavimui ar tai iš
mainymui ant Chicagos properčių 
VVisconsin, 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, Halsted St, ' (’hieago, III,

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

riuos išmokate rendoms jus galite 
nusipirkti sau namų per mus pigiai 
ir ant lengvų mėnesinių išmokesčių. 
Mes parduodame Chieagoje visokius 
namus lietuvių apielinkėse prie pat 
gatvekarių ir nekurtose vietose ga
lima laikyti karvę, vištų ir užsiau
ginti visokių daržovių; nekurtuos 
namus turime su gasu, elektra, ma
udynėmis ir kitais parankumais; 
parduodame su $200 ar daugiau įne
šimų, likusius galima paimt ant len
gvų mėnesinių išmokesčių taip kaip 
rendų. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO., 
3114 So. Halsted St., Chicago, TU.

SPECIALUS BARGENAS: našlė 
parduos arba mainys namų, kuris 
neša geras Įplaukas, Randasi prie 
4410 So. VVood št. Del platesniu ži- 
ni’t atsišaukite arba rašykite (an
gliškai): i

Majka,
2705 S. Kolin avw> Chicago

PARDAVIMUI: 2 augšlu mūrinis 
namas, keturi fialai po I kamba
rius kiekviename. Toiletai ir ge
stis viduje. NV.ųltace st. ir 31 -ma. 
Savininko biznis verčia apleisti jį 
Šių apielinke. Kaina $5600.

Ignatius (’han and (’o., 
555 West 31st SI., Vieninteliai agen
tai.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę \Yisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir Langdale pa
vietuose, \Visconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sųlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir lt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bile kokių die
na po šešių vai. vak.
, Anton Paulick,

807 Lincoln Avė., Rockford, III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisią, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašvs- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago. III.

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vitkus, kuris 
per kelis metus 'mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
kynama po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Apredalų 
Musų sistema ir ypatiŠkas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laikų.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigių kainų.

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

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
(18 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto

ĮVAIRUS skelbimai
MUSŲ SĖKLOS DYGSTA

Mes turime visokios rųŠies sėklų 
dėl ŪKIŲ ir DAB^U. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangi?) kainų. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainu sura
šo.

High Point Seed Farm
5 Woonland Park, Rochester, N. Y.

šiuomi pranešu kad aš kraustau 
rakandus iš vienos vietos j kitų ir 
atsakančiai padarau darbų ir už že
mų kainų ir taipgi i kitus miestus. 
Turiu gerą automobilių, kam reika
linga aš patarnausiu labai gerai.

ANTON VENCKUS.
819 W 33rd St, Chicago, III, 

Phone Drover 8071


