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Talkininkai ginkluos bolševi
kų priešininkus

Dar nesusitaikoma apie Italiją

Lindau komunistai sumušti, nepavykę 
ir Viennoje

TALKININKAI APGINKLUOS 
BOI^EVIKŲ PRIEŠUS 

RUSIJOJ.

Ištrauks kareivius ir paliks vie
niems atgraleiviams apveikti 

bolševikus.

\V ASIIINGTON, baI. 21. 
Prezidentas \Vilsonas ir valsty
bės sekretorius Lansing, kaip 
patirta šiandie, buvo svarbiau
siais veiksniais padarymo nuta
rimo. kad talkininkų valstybės 
nuo šio laiko ignoruos bolševi
kus ir po pasirašymui po tai
kos sutartim,, pripažįs Omsko 
valdžią kaipo de facto valdžią 
visos ncbolševikiškos Rusijos.

Bolševikai laike paskutinių 
kelių dienų aplaikė daug žymių 
nepasisekimų ir eionaitiniai val
dininkai mano, kad dienos Le 
niuo ir Trockio valdžios yra su
skaitytos.

Nors daugiau kareivių nebe
bus siunčiama j Rusiją, o esan
tieji ten bus ištraukti kaip tik 
sąlygos leis, talkininkai nuo šio 
laiko laikysis taktikos kovojimo 
su bolševizmu už Rusijos sienos 
ir gelbėjimo ir ginklavimo ne- 
bolševikų elemenaų kovai pa
čioje Rusijoje.

Apginkluos bolševikų 
priešus.

Suv. Valstijos ir talkininkai 
jau išdirbinėjo smulkmenas a- 
pie aprūpinimą Omsko valdžios 
spėkų visomis karinėmis reik
menimis, kokiuos tik jos gali 
suvartoti. Žymaus padidėjimo 
visos Rusijos armijos tikimąsi 
iš priežasties paliuosavimo nuo 
bolševikų kontrolės, teritorijos 
rytinėj Rusijoj ir talkininkai 
siųs amuniciją kiek tik bus rei
kalinga. Tuo pačiu laiku mai
sto programas, kaip jis nesenai 
paskelbtas Paryžiuje, bus var
tojamas geriausiuose progumuo 
se suardyti bolševikų kontrolę 
ant civilių gyventojų.

Pasak tų žinių, Europos val
stybės atsargiai vengė kiekvie
no dalyko apie Rusijos situaci
ją. apart misisprendimo neturė
ti jokio reikalo su bolševikais, 
kada delegatai į taikos konferen 
ciją pirmiausia atvyko j Pary
žių. c

Pasak žymaus autoriteto, dar 
senai prieš pasiulimą Princes 
salų konferencijos, buvo nutar
ta, kad bolševikai negali būti 
pripažintais.

Rusai prašo pripažinimo 
tautinių valdžių.

W ASIIINGTON, bal. 21.
Rusijos ambasada paskelbė iš
dėstymą pieno išrišimui Rusijos 
situacijos, Rusijos atstovų Pa
ryžiuje įteikto taikos konferen
cijai.

Jis reikalauja pripažinimo 
kaipo d e facto. visų tauti
nių valdžių, kurios yra “persi- 
ėmusios demokratiniais idealais 
ir turi gyventojų paramą,” kol 

nesusidarys Rusijos valstijų fe
deracija.

Princas Lvov, čaikovski, Sa- 
zonov ir Maklakov pasirašo po 
memorandumu, išdėtsantį tą 
programų. Sulig jo talkininkai 
pripažįs visus Rusijos rubežius 
191 I m., apart etnografinės Len 
kijos ir rems demokratines de 
facto valdžias jų kovoje prieš 
bolševizmą ir anarchiją.

“Sutriuškint bolševikus”, sako 
Suv. Valst. vice-prezidentas.

EL PASO, Tex., bal. 21. — 
Vice prezidentas Thomas R. 
Marshall pasiųstų ganėtinai di
deles spėkas i Rusiją, kad pil
nai išnaikinus bolševikus, taip 

j užreiškė jis grįšdamas iš Pboe- 
nix, Ariz.«į VVashingtoną. Pas
kui jis pridūrė:

“Dabar ne laikas taikymosi 
prie bolševikų. Suprantama, aš 
esu demokratas ir tikiu į žmo
nių balsą, bet aš manau kad tas 
balsas turi ateiti per balotus, o 
nt' per sauvališką persekiojimą 
ir kraujo liejimą.”

Truc translation filed with Ihe posl- 
master ai Chicago,III. April 22, 1919 
as reipiired by the act of Oct. (>, 1917

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ
AMERIKOS MISIJĄ 

KAUNE.

NEAV YORK, bal. 21. — Lie
tuvių tautinė taryba šiandie ga
vo kablcgramą nuo savo Pary
žiaus atstovo, kad vokiečių ka
reiviai užpuolė Amerikos Rau
donojo Kryžiaus misiją Kaune, 
Lietuvoj. Pranešimas nepaduo
da nė laiko nė pasekmių užpuo
limo.

Sakoma, kad lietuvis karei
vis tapęs užmuštas beginant a- 
merikiečius.

Kablegrama sako: i
“Amerikos Raudonojo Kry

žiaus misija Kaune, Lietuvoj, 
lapo užpulta vokiečių kareivių. 
Beginant amerikiečius vienas 
lietuvis kareivis liko užmuštas. 
Tas sukėlė didžiausį pasipiktini
mą Kaune ir didvyrio laidotu
vės pavirto į milžinišką demon
straciją prieš vokiečius.”

šiąnakt pasakyta, kad Raudo
nojo Kryžiaus viršininkai nega
vo jokių žinių apie užpuolimą 
ant misijos. Viršininkai sako, 
kad Kauno būrelis yra šaka A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
misijos Lenkijoj. Jo sąstatas 
vra čia nežinoma, kadangi dar
inis Lenkijoj ir Lietuvoj tapo 
suorganizuotas Paryžiuje.

Truc Iranslstion filed v>iih thc post- 
niaster ai Chicago,Iii. April 22, 1919 
as rei|iiireil by Ujo act of Oct. 6,1917

Korėjoje
Seoul žandarai užmušė 

20 krikškionių 
misijoj.

TOKYO, bal. 19. — Specialės 
žinios iš Korėjos sako, kad na
riai krikščionių misijos Teigo-

nari, arti Seoul, susirėmė su 
žandarais laike ten kįlusių riau
šių ir žandarai šovė į minią, 20 
žmonių užmušdami ir daugelį 
sužeisdami iš dalvvaavusiu de- *' t
monstraci joj.

Trim translation filed wlth Ihe post- 
masler ai Chicago,III. Aoril 22, 1919 
as reųuired by thc act of (irt. 6, 1917
. LIMERICK STREIKIERIAI .

IŠLEIS SAVO POPIERI-
, NIUS PINIGUS.

LIMERICK, Airija, bal. 21.— 
Generalis streikas dėlei paskel
bimo Limerick karine apygar
da, priėmė naują ir įdomią fazą 
šiandie^ kada LimeTick darbi
ninkų tarybos finansų komite
tas .paskelbė, kad jis rengiasi iš
leisti savo pinigus formoje 1 ši
lingo ir 10 šilingų notų, kurios 
bus vartojamos pirkimui..mais
to dėl 1 1,000 streikierių. Pini
gai yra vadinami “streiko iždo 
notomis” ir yra užtikrintos mai 
sto ištekliu, kurį manoma nu
pirkti su ateinančiomis i Lime
rick iš kitų Airijos dalių finan
sinėmis dovanomis ir “cielybe 
Limerick darbininkų.”

Paskelbimą apie naują finan
sinę sistemą paskelbė Airijos 
darbininkų kongreso iždininkas 
Tom Johnson, kuris taipgi pa
skelbė, kad darbininkų tarybos 
maisto komisija rūpinasi supir
kti miestui įmušto. Maistas bus 
sukrautas Limerick sandeliuose 
ir bus parduotas sankrovinin- 
kams, kurie pardavinės .jį po 
darbininkų tarybos nurodymais 
už nustatytą kainą* kuri neleis 
pelnagaudystės.

Notos yra išspausdintos įvai
riose spalvose, kad parodžius jų 
vertę. Ant jų sekamai užrašy- * 
ta:

“Generalis streikas prieš An
glijos utilitarizmą, balandis, 
1919. Limerick. Darbininkų Ta
ryba prižada išokėti padavėjui 
dešimtį šilingų. (Pasirašo). Li
merick Darbininkų Taryba. 
......... »pirm.,...........ižd.”

Kiek bus išleista tų notų, dar 
nenuspręsta, bet presai jau dir
ba.

Karinės spėkos buvo ypač bu
drios naktį ir sakoma, kad dar 
daugiau kareivių atvyko.

Truc translation filed with Ihe post- 
niasler ai Chicago,III. Aoril 22, 1919 
as rcijuired by the act of Oct. (i, 1917

Taikos Kongrese
VIS DAR NESUSITAIKOMA 

APIE ITALIJĄ.

Wilsonas rengiasi išleisti 
pranešimą.

Paryžius, bal. 21. — Prezi
dentas Wi Įsomis užėmė savo 
vietą taryboje keturių šiandie 
po piet, atsinaujinus svarsty
mams apie Italijos reikalavi
mus. Sprendžiama yra, kad jo 
liksiu yra išleisti vėliau viešą 
primesimą, jei nebus pasiekta 
susitaikvmo.

Prezidentas Wilsonas susilai
kė nuo dalyvavimo rytmetinia
me posėdyj ir tarėsi su Ameri
kos delegacija apie vertingumą 
išleisti pranešimą.

RANTZAU BUS VOKIETIJOS 
DELEGATU.

PARYŽIUS, bal. L — Vokie
tijos delegacija į Versailles su
sidės iš 6 žymių žmonių, kurių 
priekyj bus Vokietijos užrube- 
žinių reikalų ministeris grafas 
von Brockdorff-Rantzau.

Pasak oficialiu paskelbimo, 
taip buvo pranešta šį vakar mar 
štdui Eoch. Delegatai negali at
vyki! j Versailles prieš baland
žio 28 d.

Truc translntion filed with Ihe post- 
HHistrr ;»l rhic;nh).lII. 22.
as l erpiired by Ihe ucl of Oct. 6,1917

Italijos parlamento susi
rinkimas atidėtas.

RYMAS, bal. 21. — Čia pas
kelbta, kad sušaukimas Italijos 
parlamento liko alidėtas iki ge
gužės (i d.

PERGALES LAISVES
' PASKOLA.

Daugelis miestų jau išpirko 
savo kvotas.

AVASIIINGTON, bal. 21. — 
Nors iždo departamentas neturi 
oficialių žinių, bet ateinančios 
telegramos parodo, kad dauge
lis miestų jau pirmą dieną 5-tos 
Pergalės Laisvės paskalos kam
panijos išpirko paskirtą mies
tui sumą bondsų.

Detroit, Mieli, esąs pirmas 
miestas kuris netik pasiekė, bet 
ir perviršijo savo kvotą. Be to 
dar 20 miestų irgi pasiekė kvo
tą: Chicagoj bondsų pirmąją 
diena parduota du syk daugiau 
negu paskirtoji dienos kvota.

Kalba iš debesų.

VVASH1NGTON, bal. 21. — 
Aviatorius skraidydamas 2,- 
(><)() pėdų augštumoj su pagel
iai naujai išrasto bevielinio tele
fono ir didintojo balso perskai
tė 15,000 žmonių miniai prezi
dento VVilsono raštą apie Perga
lės paskolą. Visa kalba girdėjo
si labai aiškiai. Tai buvo pir
ma kalba iš debesų į-minią žmo
nių.

Darbo partija valdo 
Aurorą.

AURORA, III., bal. 21. — 
C.bas. Townsend, eleklro-teclL 
nikas, kuris lapo išrinktas ma- 
yoru ant Darbo partijos tikieto, 
lapo vakar inauguruotas. Visi 
jo partijos kandidatai, apart 
miesto klerko, irgi tapo išrink-

Ti ue translation filed '^ith ihe pnst- 
masler ai Chicago,III. April 22, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917

Vokiečiu Austrijoje
VIENOS KOMUNISTAMS 
NEPAVYKO UŽGRIEBTI 

VALDŽIĄ.
VIENNA, bal. 19. — Komu

nistams, kaip pasirodo vėlai šia- 
nakt, nepavyko jų bandymas 
užgriebti valdžią. Didžiuma 
Vengrijos agitatorių Viennoje 
tapo areštuotas ir areštavimas 
Austrijos agitatorių jau prasi
dėjo.

Tvarka esanti įvykinta 
Viennoje.

BERN, bal. 20. Pranešimai 
iš Vienuos oficialiai užreiškia, 
kad tvarka įvykinta mieste. Ge. 
nerolas Sergu, sakoma, “priė
mė atsiprašymus” radikalių de
monstrantų.

Ryto
Mildos svetainėj Liet. Socialistų Apšvietus Kliubas 

rengia svarbų referatą tema ‘iKomuntetų Manifestas.” 
Referuos dg. P. Grigaitis. Po referato — diskusijos. Pra- 
džia 7:30 vai. vakare.

Del vaikų išdikavimo mirė 
du žmonės.

Chicago.—Du 14 melų vaikai 
įgiję mažą šautuvą išdandymui 
paleido dvi kulkas į namelio 
prie 1829 )N. Calfornia Avė. 
įklepo langą. Viena kulka pra
našė gazomelrą. Kada vėliau 
pajausta gazo smarvė ir pašauk
ia gazo inspektorius, du seni 
žmonės T homas Eisher, (ii m. ir 
A. Ehlers, 7(1 m. rasti lame na
melyj negyvais užtroško nuo 
gazo.

IT ue translnlion filed \vilb the pesi
mistei’ :il Chicago,III. April 22, 191'J 
as reųuired by the acl of Oct. 6, 1917

Vokietijoje
Generalis streikas Berline 

užsibaigė.

BEBLINAS, bal. 19. — Susi
laikymas gcncraliame streike 
Berline tapo paseiktas po 18 va
landų tarybų .tarp streikierių, 
samdytojų ir darbo ininisterio 
Susitaikymas veik prilygsta pri 
pažinimui streikierių reikalavi
mo, kad jiems butų duotas bal
sas sprendime apie samdymą, 
pašalinimą ir skilimą j geres
nes vielas darbininkų visuose 
darbuose, apari viršininkų.

Spartakai užbaigs savo 
terrorizmą, sako 

Haase.

COPENHAGEN, bal. 21. — 
Exchange Telegraph Berlino ko 
respondentas sako, kad nepri
klausomųjų socialistų vadovas 
liūgo Haase sekamai pasakė:

“Kada mes) įgysime valdžiią 
ir galėsime įvykinti savo sieki
nius, spartaku atsižnd'ės savo 
terrorizmo metodų, pripažinda 
mi, kad tie metodai galbūt tin
ka Bus.ijai, bet netinka Vokieti
jai.”

Haase pasakė koresponden- 
ui, jog jis neskaito reakcinį per
versmą Berline galimu, bet 
kad jis yra įsilikrinęs, jog jei jie 
ir įgylu kontrolę, lai ji negalė
tų tęstis ilgiau kaip du mėne
siu, bet vargiai ir tiek galėtų 
išsilaikyti.

Ti nę lianslation filed \vith Ihe posl- 
masler al Chicago,III. Aoril 22, 1919 
as reųuired by the acl of Oct. 6,1917

Bavarijoje
Sumušė komunistus 

Lindau.

BERN, bal. 21. — Po trum
po Bavarijos ir Luxemburgo 
kareivių apgulimo, komunistai 
miesto Lindau, ant Constance 'lies ir rudos kasyklas, turtus
ežero, liko sumušti, pasak gau
tų iš Bavarijos parubežio žinių. 
Valdžia, kuri buvo uždėta ko
munistų, liko nuversta.

Lindau buvo viena svarbiau
sių komunistų tvirtovių Bava
rijoj, išėmus Munichą. Apie- 
linkės valstiečiai yra labai užga
nėdinti puolimu komunistu.

ORAS.
Apsiniaukę šiandie, galbūt 

lietus vakare; apsiniaukę ryto; 
nedidelė permaina temperatū
roj.

True Iranslallon filed wilh Ihe post-masler ai Chicago,III. April 22, 1919 
:» required by Ihe acl of ()< 1. 6, 1917

Bolševikai žada didelius 
, nusileidimus

Atidaro duris užrubežio kapitalams
RUSIJOS SOVIETŲ VAL- 
DIA NORI DALINTIS TUR 

TAIS SU SUV. VAISTI 
JOMS.

Užsienio ministeris prašo 
taikos ir vidujinio besivys- 

tymo.

MASKVA, bal. 12 d. per žygū
ną Paryžiuje bal. 18 d. - - Lai
kas yra geniausiu sovietų ir Ru
sijos talkKninku”, pasakė vakar 
I :Vsiiika 11 įėjime užsienio reikalų 

komisaras čičerin. “Pasaulio 
jiegos eina tuoju keliu, kuriuo 
Rusija jau yra nuėjusi- Musų 
priešai dreba. IT’ancija nori su
triuškinti mus, bet ji žino, kai’ 
ji gali kariauti su kareivijomis 
bet ne su idėjoms.

Dvi valandi kalbėjau atvirai 
su žmogum, kuris veda Sovieli 
nes Rusijos užsienio politiką, ši
las žmogus, kurį pasaulis skaitė 
bevilčiu smarkuoliu, kiek aš pa
tyriau, yra minkštakalbils, malo 
mis, d'iplomailas, kiuris širdyje 
yra dideliu idealistu. Jo privati 
uis biuras, kur jis mane priėmė 
panašus į draugingą kaimo ad 
vokalo prieigą. Didelis stabu 

t:es vienu galu apkrautas popie- 
riavs ir laiškų krūvomis- Jo pa 
lies rašomasis stalas yra laba’ 
(smagus. Ant sienos pakabink 
Rusijos žemlapis ir jis, kalbėda 
mas apie tai, kokie tūriai yri 
Rurjjoje su pasauliu dailintis 

priėjo ir laibu smiliu pirštu ap 
rėžė didelį plotą šiaurinėj Rusi* 
joj-

Nori kad Suv. Valstijos 
gautų dalį.

“Dešimts milijonų akrų pui 
kaus miško mes manome duot 
kaipo koncesiją gelžkelio kom 
panijai, kuris imsis vesti gelžke 
lio liniją nuo Obi upė-s iki Kol
tas, paskui su šakomis iki Areli 
angelsko ir Petrogrado,” kalbė
jo jis, “'Lai yra lik vienas did
diųjų dalykų, kini? atsidaryi 

Rusiijoje atėjus taikai ir tinka- 
mjienis santikiams įsisteigus 

Mes norėtume, kad Amerika a- 
teitų ir gautų savo dalį.

“Bosija yra turtinga. Ji lur 
ineapskaStomų akrų stebėtini 

laiško ir neįkainuojamas ang

kurie tilk-ka atrasti. Mes nori- k
me, kad ateitų Amerika ir pasai 
lis, liestų gelžkellus. atidaryti 
kasyklas ir padėtų šalį plėtot' 
Atsidarys daug vertingų konce 
sijų su geru užtikrinimu.”

Pasakius, kad Amerika gal į 
■domaus ne tiek koncesijomis 
kiek Rusija pačiu ar luomi. ka<’ 
įvyktų joje tikroji laisve ir teb 
singumas visur, o leninis pasi
baigtų, jis atsakė alsiu, kantrii 
balsu.:

Pliekia sovietų priešus

“Bot Rusija kariauja. Ji ve
da naminę ir užsieniio kares. 

Talkininkai gelbsti tiems, kurie 
bando sugriauti Šitą valdžią. Pu
sė musų jiegų yra suvartojama 
besigyi^muii nuo vidujinių ir 

užsienio priešų. Tegul tik įvy
ksta taika, o tąsyk Misi galės rei
kalauti iš Naujos Rusijos poli- 

likos ir laisvės. Viskas ko mes 
norime, lai lo, kad pasaulis ir 
Rusija pr'ipaž/nlų sovietų repu- 
bliką kaipo tikrą valdžią- Sykį 
tas bus padaryta ir ims turėsi
me gerą progą, visi rusai pašvęs 
visą savo gyvenimą įvėrimui.

“Mes norimi' susieiti su tal
kininkais. Mes priimame kiek
vieną priimtiną patarimą susiei
ti į krūva. Mes davėme aišku 
paž;i<lčįiiną. kad kaip lik po tai

ka bus pasirašyta, mes nesikiši
me j vidujinius Amerikos, ar 
talkininku šalių reikalus. Mes c c

siūlėme užmokėti senosios val
džios skolas ir duoti dideles 
koncesijas ir užtikrinimus tal
kininkams. Musu dalvkai vra C • *

stipresni dabar, negu pirmiau 
kada. Laikas yra musų pusėje.

Rus naujos revoliucijos ir 
naujos sovietinės valdžios bus į- 
steigta. Maža abejonės yra kad 
Galicijoje kils sukilimas, kuris 
atidaris kelią tarp sovietinės 
Rusijos ir sovietinės Vengrijos. 
Rumunijos kaimiečiai rengiasi 
nuversti seną vergijos jungą. 
Mes jau gavome pasveikinimą 
nuo Naujo sovieto iš Bavari
jos.”

Draugingi Amerikai.
čičerin kalbėjo su jausmu a- 

pie Busijos minių draugingu
mo sentimentą Amerikai.

“Daugelis rusų revoliucinio 
judėjimo padavimų gavo savo 
pradžią nuo demokratinės Ame
rikos,” sakė komisaras. “Ame
rika praeityj buvo didelio revo
liucinio judėjimo vedėja. Busi
jos pirmieji revoliuciniai repu- 
blikonai, kurie ėmė dalyviimą 
PiArogirado1 sukįlime gruodžio 
18 d. buvo išdalies po įtekme 
nnerikomnės demokratybės. 
1860 m. musų revoliucionieriai 
gavo gilų įspūdį nuo Abraomo 
Lincolno. Daugelis ryšių su
jungia šitas dvi šalįs j krūvą ir 
kuomet laika ateis atsidaris čia 
daug dalykų Amerikos žino- 
lems ir pinigams.”*į

Mato naujus sovietus 
ateinant.

“O kaip su rainuoju sutaiky
mu rusų pajiegų kovojančių su 
sovietų valdžiomis?” paklau
siau.

“Mes mielai norėtume kalbė
lis apie kokią nebūk taikos ar 
sutarties idėją, kuri duo|ų 
nums progą ramiai vystytis,” 
itsakė jis. “Bet dabartinėj va- 
’aniloj nieko baisaus nėra musų 
militariniam padėjimui. Kol- 
\ik ir jo Sibirine armijh užduo
da didelį klausimą, bet Sibiro 
kaimiečiai jau kįla Kotčako už
pakalyj ir mes esame tikri, kad 
Sibire bus daug abalgos.

“Padėjiinųis n^usų kituose 
frontuose yra pusėtinas. Odes- 
sa puolė ir mes nesenai atidarė
me didelius, turtingus apskri- 
čius pietų Rusijoj. Tegul talki
ninkai ištraukia savo pagalbą, 
ir mes pabaigiame naminę ka
rę musų ribose su keliomis sa
vaitėmis.”

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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gos (karės) niinisteris.
Stulginskis, krikšč. demo-

nisteris.

svirios niinisteris.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčlditnius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

(Jisisakomoji Kaina:
Chicago je — pačiu:

Metnis ...........................................
Pusei meto ........................
Trims mCncsiams ...........
Dviein^rnčne.siam ............
Vienam mėnesiui ..........

Chicagoje — per nešiotojui 
Viena kopija .........................
Savaitei ............................... .
Mėnesiui ..........................................>

Suvienytose Valstijose, ne (.hlcagoj, 
pačiu:

Metrus................... ................. *•> 00
Pusei meto .................................
Trims mėnesiams .................. 1-65
Dviem mėnesiam .................. 1-25
Vienam mėnesiui .. ................... ......

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

SimoPiunas, bepart 
sos ir telegrafu adn

56.00
3.50
1.85
1.45

. 75

šitas pranešimas menkos 
vertes, nes ir permainos Uetit- 
vos “miiiislerią" kabinete ne
žymios- Lietuvos “ministeria!,” 
kurie lokiais pasivadino ir Lie
tuvos gyventojai ją ministeria-

naudotis nenorės, neturi ko 
veikti, tad arba į užrubežius

voj jiems pasidaro, arba ramia
me laike permainas daro savo 
tarpe, kad svietui pasiskelbus 
dažniau.

Tnie translalion filiui wilh the post- 
nuislcr ai Chicago.lll. April 22, 1919 
as rcniiireil by the act of Oct. 6,1917

Parašų rinkimas 
“sekasi”.

Bolševizmo rekliamavimas

ia naują garsiu vardu organi-
Tėvynės” numeryj 16-tam 
daine pranešimą

, kuris l1^
skamba sekamai:

“Iš \Vaterbury, (’.onn., 1 t d. 
balandžio atėjo į “\ ien. Lieluv- 
i inkų” redakciją sekančio tu
rinio telegramas: “Svetimtau-

tojančiuoju bolševizmu- Steigė
jai nori padaryli ją vi: 
organizacija, sti ig 
tikrus “kryžeivių 
kurie veiks išvien 
vaidininkais Lramolos

visur tam
komili lūs.

su vielos

smarkiai rašosi. Dirhtuvinin leidžia

Lietuviškų bolševikų, kurie ne
norėjo pasirašyti, atleista nuo

mu ir skleidžiamu la|> 
.s iprią kamp mij» pri< š

tą jo laikinuose namuose ligo- rodo, 
ninėj iki jo naujieji namai iic-1 
bus jam ištaisyti.

Mes užklupome jį netikėtai ir (liepė apie Genijaus naują darbą Jie mat nori, kad butą parupin- 
radome ramiali besėdintį žemoj

M ui ils visiems
Dėbso kambaryj, sargas

j šiaiip, kitą kitaip. Vienų 
besikajlianl kartą jau buvome susiėję, bet 

alsi- pnie nieko gera nepriėjome.

kaipo ligonines prižiūrėtojo.

DRAUGIJŲ BEI KUOPŲ 
DOMAI. Kazimieras Gugis

vo pypkę ir beskaitant į Johno 
Beedo veikalą “Ten 
Shook T he World.” 
dienų ką pajudino

Days Chat 
(Dešimts 
pasaulį) 

jam Kar-
sner. Arti jo ant jo loveles l.u- 
vo vienintelė draugė, didelė ka
tė, kuri, mums įėjus, užvydžiai 
pasižiurėjo-

“Mr- Debs. štai jūsų draugai 
atėjo vėl jus aplankyti”, tai:" 
sargas. Genijus pasidėjo knygą 
aid lovelės, greitai atėjo ir luo- 
jaus pasisveikino su mumis.

Po pasisveikinimui sargas pa-

(iii kalėjimo knygynam “Čia 
pas mus yra taisyklė, Mr. Debs, 
tokia, kad kaliniai reikia pažy
mėli ant tą knygą, kurias jie i- 
ma iš knygyno, bet mes nežiū
rėsime los taisyklės dėl Tamis-

“Išliicsą, aš branginu,” atsa
kė Debs.

Įsikalbėjus Debsas papasako
jo mums, kad jis “pereitą nak
tį miegojęs kai rąstas,” ir da
bar jaučiasi “taip linksmus

žiūrėjęs į savo kalinimus dra- 
įbužius ir paklausė, kaip mums 
patinka jo nauji' rūbai. Debs at-

Dar
savo

la stenografe ir koks tuzinas dė 
“Aš darysiu tai, kas jums at- džių.

rodis esant geriausia,” tarė trauks savo pusės gynėjų
Debs. “Vis viena aš noriu čia 
užsidirbti sau duoną,” pridūrė 
mažne susiriesdamas juokais 
diidysai socialistas ir žmoninin.

Prieš išeisiant sargas leido 
mums palikti Debsuli cigarų kra- 
belę, šokoladus olyčkoli ir o-

Koridoriuje praėjome pro ke
lis kalinius bemaliavojančius 
tvoreles- Debs pa tekšeno kiek
vienam j petį. Tai jo būdas. 
Jis negali susilaikyti nuo to- Sar 
gas nusišypsojo.

Nežiūrint šilo paviršutinio 
malonumo, nežiūrint šitos ofi 
cialės malonės rodynios “Musą 
Genijui”, lai sočiuIstai nei per 
jotą nesumažina savo pastangą 
išėmimui Dehso iš kalėjimo ir
visų vyrą ir moterų, nuleistą j ir d. V. Kapsuką. Ir tas begėdis 
sulig žiauriausiu įstatymu, ko
kis Ikuomet subešlovino re* 
publiką. Svarbiausiu dalykų 
yra neužmiršti, kad Debsui ati
mta laisvė. Jis vra kalinys už

šimkio pranešimo? Tautininkai 
džiaugiasi, jog parašus p<- ją 
peticija apie ncprigulmingą 
(apie laisvą, apsisprendimų jie 
nekalba) Lietuvą jiems sekasi 
rinkti prievartos būdu, nes dar
bininkai ir fabrikantai verčia 

savo d a r b i n i n k u s pa
sirašyti. Da geri a u: jie

vi/.ma- c

Bet mums regis, kad lokiu 
kampaniją rezultatas legali bul 
vienas, ir kaip lik atbulas: vie
loj nustelbus “bolševizmo” Ik - 
siplėlojimą (o bolševizmu da
bar buržuazijos interesą gyne-

suomenėj judėjimą(, “kryžei
viai" ir tolygios jų organizaci 
jos lik dar labiau tą bolševizmą 
reklamuoja ir platina.

fabrikanti, turbūt užuodžia, jog 
ta peticija pi interesams taiko-

True translation filed svilti the p ist 
mastei* ai Chicago.lll. \pril 22. 1919 

rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Debsas Kalėjime
as

Geni-
šale manosios
buvo vyras,

vyrų,” pasakojo mums 
jus. “Kameroje 
po dešinei vakar
kurį senui/ buvau sutikęs Mc
Keis, Bocks, Pa. Jis man papa
sakojo savo istoriją.

Mums bevaikščiojant po 
kambarį su Debsu jis užtik
rino mus, kad jis gavo tris kar

les yra sakylli nesmagiausiame 
atsilikime. Sargas davė mums 
suprasti, jog jis nenori, kad mes 
ilgai čia pasiliktume. Mes pa
laukėme iki Debsas papasakojo

nevaitoja parašų rinkimui po 
peticijomis ir neretai net truk
do parašus rinkli-

(Kaso J. Louis Engdahl)

limhmčiai ir labai smarkiai ra- 
šylus po la peticija, nes jie ne
žino Lietuvos žmonių padėjimo, 
santykių tarp savęs ir su kaimy
nais- Parašą padėti po tokios 
peticijos nieko nekasiuoju. Lie
tuviui gi (kadir bolševikais yra 
labiau užinlcrcsuoti Lietuvos

, bal. 15 
Viktoras 

Debsas, kuris su vien i diena li
ko įžymiausiu politiniu kaliniu 
pasaulyje, nemiegojo antrą nak

’ Moundsville, \V

uis žvėris vienoji* iš tuksiančio 
plieninių kamieną. Antroji

licijos pasirašyti pakišamo*. rj vienas sau lame iiuiik*, kilt’ 
vra kalėjimo ligoninė. Mat

mą Iš visu šalies kraštą.
Prieš pal mus įėjimą į kalė

jimą mes susilikoipe su trimis 
pasiuntiniais; visi jie sakėsi at
nešę po telegramą Debsui. Sar- 

Karsner,
VVagenknecht ir aš eitume su 
juo ant pietą. Mes susitikome. 
Sargas gdidė sužinoti šį-tą apie

kai!

Sargas i ereli papasakojo 
mumis., kad dvidešimts penki

True traiislulion filed wi h the post- 
mastiT at ClncaMo.lll. \pril 22, 1919 

' ri|iiircd by the act of Oct. 0,1917

Naujas Lietuvos 
ministeriū 
kabinetas.

Musų Genijus
ir šiaii-

ri, šviežiai išrūkyta ir išmalė

Vakarykščia ūme “Draugo
numeryje skaitome, kad

Pereitą naktį Debs miegojo 
kambaryj ant antru lubų ligoni
nes kambario. Bet šiandien jį 
perkėlė i žemutini augsią su

Lietuvių Pildomasis Komi
tetas telegrafu iš VVashingto- 
no praneša apie sekantį šian
die Lietuvos nwinislerių kabi-

Dovydaitis, krikščionis de
mokratas, ministerių pirmi1

Valdemaras, pažangusis, 
nžiubeZmią reikalų miinisle 
ris.

Kosi nbaum, žydas, užrube- 
žinią reikalą vice-ministei,is.

M. Yčas, pažangusis, iždo

iš vakarų- l ai bus Dėbso na
mai iki šalies darbininkų klesa 
nenuspręs, kad Debsui nereik 
kaėli dešimties metų bausmės ir 
savo organizuotu protestu bei 
galybe nepareikalaus paleisti jį 
ir paliuosuoli visus politinius 
kalinius.

•ninisteris*

mini d e ris.

organizavimo ir propagandos 
direktorius, Dari d Karsncr, nuo 
New Vorko laikraščio (’.all ir 
rašantis šilą, nuėjome antru

grafo operatoriumi prie Baili- 
more ir Ohio gclžkelio, kuomet 
Debs organizavo gelžkelių tar
nautojus į Amerikos Gelžkelių 
Uniją. “Aš atmenu, kaip Debs

niekuomet nebuvo malęs Deb-

protas ir puiki galva.”
“Aš nežinau, kaip jums, ger

biamieji, atrodo”, vieną sykį 
sakė sargas,” bet aš noriu, kad 
jus visi žinot u|nuTe, jog aš lie

nei nuo governoro, ndi iš Wa- 
shingtono, teikti p. Debsui kokią

mą. Ką darau, darau iš savo 
noro.”

Sargas, matomai, norėjo mus 
įtikinti lame dalyke. Mes visi * ‘ •
rizikavome spėti, kad Dėbso 
atsitikime nepaprastas atsižvel-

na nuo augšlesnės vyriausybės.

radome Debsą ramiai priglaus- Ii manyti, taip,

T ik nežinia, iš kur jie 
iš 

kitur ar pasitenkins vietiiniu. So
cialistai visaip sutinka, tik jie 
nemato reikalo mėtyti pinigus 
sleiHigrafo saindynii(i (gailute 
sutikti, jeigu tie debatai įvyks, 
ne už metų-kitą, lies tuo tarpu 
lietuviai savo senografijos dar 
neturi — l<ed.) Jeigu tautinin
kai ir klerikalai tarp nori, tai jie

Dg. T. J. Kučinskas, Ados u- 
lii versi telo* ' studentas, greitu 
laiku pradės maršrutą Ohio, N. 
J., ir Pa. valstijose. Pertai drau
gijos bei kuopos, kurios norit, 
kad dg. Kučinskas atvyktą į jū
sų* miestą su prakalbomis, pa
siskubinkite apie tai Kučinsko

Dg. Kučinskas netik sakys

* ♦ *
Balandžio 13 dieną Čia kalbė

Bačkos. Plūdo bolševikus

jimo per dešimtį melų, jei orga
nizuotų darbininkų klesos ; ..ly
bė neprivers kapitalistų klės, 
atdaryti duris, per kurias Debs 
septlintadienyj vakare įėjo.

Debsas žino tą taip gerai, 
kaip ir kiekvienas. Debsas no
ri laisvės ir gavimui laisvės sau 
j'.is reikalauja jos kiekvienai 
alsuojančiai esybei-

KOSESPONCENCIJOS

KENOSHA, WIS.

Susirinkimai. — Prakalbos.

dar sakosi mokinąs žmones do
ros! Socialistai tą patį vakarą 
kvietė jį į debatus, bet jis atsi
sakė. Mat, plūsti socialistus tai 
lengva, bet atsiremti prieš soci
alistą faktus — baisu! Tuomet 
garsiojo socialistų pludiko, Rač- 
kaus, ne dūko...

Po BaČkaus prakalbų, tik ki
ti,i : • Ulinėje, kalbėjo d. Andru- 
Jevičius. Kadangi žmonės buvo 
labai pavargę pirmosiose pra
kalbose, lai atėjo tik apie poras 
šimtų ypatų. Andrulevičius 
kriliikavo Bačkaus prakalbą ir 
kallbejo apie socializmą. Kal
bėjo neblogai. Beje, jis čia kal
bės dar vieną kartą — gegužės 
1 dieną.

Balandžio 13 dieną vielinėn 
LSS. kuopon įstojo net 17 nau
jų narių. Taigi dabar kuopa 
tiuli apie 70 narių. Taipjau ta

diena vielinisvBalandžio
Tautos Fondo skyrius sušaukė 
neva visuomenišką susirinkimą. 
Skyriaus pirmininkas, atidary
damas susirinkimą ir perskai-

—T ie, kur nėra aukoję į rau
tos Fondą, balso negal (urėti.”

Publikoj kilo didelis nepasi
tenkinimas. Girdi, jeigu jus 

įšaukėte visuomenišką susirinki
mą, lai privalote diuot nelik bal
są, o. ir teisę išsirinkti vakaro 
pirmininką! Skyriaus pirmi
ninkas, matydamas, kad nepa- 
jiegs atidaryti tą “visuomenišką 
susiitukimą”, padavė susirin
kusiems nubalsuoti šitokį daly-

Laikyti susirinką, ar ne9
Dauguma balsų nutarta,"kad 

nelaikyti. Bet čia staiga aid

ki likti lyderis ir be niękur-nic 
ko pradeda susirinkimą išnau- 
jo! Tuoj lapo išrinktas vakaro 
pirmininkas taipjau tautinin
ku žmogus. Tuomet lai laidi
ninkai galutinai fisigiminiavo 
su “broliais” klerikalais. Vis

lėni: ar rinkt tą imiioną para
šų po klerikalų parūpint? pe',‘- 
cija, lai balsai,pasidalino maž
daug lygiomis: 29 už rinkimą, 
o 2t» prieš. Kili susilaikė.

si labai nesmagiai, 'l ik vėl, ne iš

dėjo šauk'!: '‘Socialistai nenori 
Lietuvai laisvės!” ir U. Sociali
stai tečiaus nenusigando tą ne
apgalvotą šukavimą. T apo įne
šta, kad pakviesti socialistus į 
debatus. Tema turėtų būti:

Dauguma
ks Lietuvai 
balsu nutarė v

Socialistai tuo 
lik ar nevėlias lai 
Su jais, pasirodo, sunku susi

kalba

džiaugsmas?

ai- kalbėti.

Veda visokius reikalus, kaip kr (mina nikuose 
taip ir civiliškuose teismuose, JJaro 

visokius dokumentus ir popiet as,

Namų Ofisus:
1323 3. Halstod £t.

Aut trečių lubų
Tel. Drover 1310

g. Beerhorn St. 
5111-13 Mnity Bldg.

'iu. Central 4411

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir w»r 
savings stainps nuperku nž rash 
Ėmei and Co., 740 -WC Madison »t.» 
kampas st., kampas Malsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Tarnaus 
Clothiug Store, atdara vakarais ik) 
N vai. NedAHnmla mm 10 iki 1

darbininkų gyveninio.vais pinigais ir stenografuoti.
* ♦ *

Balandžio 8 ir 9 dd. čia kal
bėjo J. Jukelis. Prakalbas ren 
gė Devinlasai rajonas. Auką j

DIDELfi KRAUTUVfi įvairią au
ksinių bei .sidabrinių daiktų, kaip 
tai deimantų, laikrodžių, žiedų ir 
U. Parsiduoda senoviška kaina.

'Taipgi taisoma laikrodžiai, 
nčdinimas gvarnntuotas.

Pctcr A. Miiler
2128 W. 22 St.,

Prone Canal 5838
Skyrius 4906 W. 14 st.,

Dg. Kučinskas yra vienas įžy 
miausių kalbėtoju, kuris su
pranta ir moka vaizdžiai nupie
šti viso pasaidio darbininką ju- 
dėiima. kuniuiios išdykumą ir
tt.

Todėl draugijos beu kuopos, 
kurios norite rengti dg. Kučins-

praneš-

riui ženiliau nurodytu adersu: 
f

Julius Mickevičius,

Cicero

Reikalaujama Malnieriy 
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- 
Ras, su .‘P/i pėdų iki 4% pėdų ang
lių.

Mes nemokame transportaci jos. 
Mes turime viską priviliojimui gerų 
vyrų — geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos, ir mes nenorime tokios 
klesos žmonių, k’ivie nori mokėti 
transportaciją.

Del platesnių informacijų atsiša- 
uklie arba rašykite.

NEW RtVER C0MPANY
MACDONALD, W. VA.

Išrinkta keturi

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliars Permaina.
Fanedilyj. Kctverg* ir Sukatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 1 -
4 DIDELI ^KTAI KASDIEN į 
HALSTED ir 32-ra GaTVęS*

Baubonis, J. Mačiulis ir K. Mic
kevičius. — L B.

S1OUX CITY, I0WA,

Darbininky Draugui, E. Chi- 
cago, Ind. — Dedame anksčiau 
prisiiųstą. Rašinėkite mums 
dažniau.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. U Šalie SL
Telephone Central 63W 

Vakarai*
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

šis-tas.

Žinučių |.š Sioux Cily’o 
slokuoja. 'l ik jose vis rašoma 
apie senią veikim *. Apie jau
nuosius nieko negirdėti. O jų 
čia yra ir y Ii n apstus būrelis, 

kad didžiuma 
pasaulio žmo-

T ik visa bėda, 
ją — senojo 
nes. Veikimas 
Darbas, namai,

lie

o namuose s va i

ju užsiėmimas. Žinoma, koks 
darbas tokie ir vaisiai. 5 pač 
nukenčia nuo tų “vakaruškų’

gttrnys nebespėju skristi.
Tai liūdna, kad musu pmui- 

inas taip nusmukęs. Kuomet 
kilosi lietuvių kolonijose jau
nuoliai organizuojasi, lavinas, 
tai piis mus “provinejama ’ to
kios “vakaruškos“.... Gaila ir 
liūdna!

šiomis dienomis apleido 
šjoiiN City jaunas ir energin-

važiavo Kenoshon). Karlu su 
savim išsivežė savo pusseserę 
ir jos sepfynių inefų dukrelę. 
Geriausio jiems - pasisekimo 
naujoj gyvenimo vieloj. Mes, 

siusiliečiai, ją ilgai pasigesime.
— Lietuvos Jaunikaitis •

15 MILIJONŲ PASKOLOS 
PIRMĄ DIENĄ.

paskolos užsirašymo dieną Cri- 
eagoje užsirašyta sumoje suvir- 
šum 15 milij. dolerių. Pripuo- 
al Chicagos miestui usirašyti 

Vakar užsirašy-$189,225,000. 
ta daugiausia 
los.

PAIN~EXPELLER
Jau suvirš penkiOB-deiitntyR metu 
kaip šitų pluki gyduole yra var
iuojama su gerinusioms pasek
mėms. Išgydymui rumatiz.1110, 
skausmu krutinėję, šonoee ir rau
menyse, nouraigljos, streuu die
gimą, šalčio ir kosulio.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mtiinierinl, mechanikai, audėjai, fabrikos ir «ia» visokio 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

ipsigaiik Y^vkdnmaK vnistns bnnk OSC. I^eilcfllnulc Cf illlf SX U. IvllOimt ’
ll-K.xpell.oi’, perHit.tkrink nr yru IKATčA. vu i •»>.<• t»kl t.< balkiuko. ■-.nu.i i>- <js

boukutę. Gaunaiuus visose npLiekosc, ar tiesiog; is Inbortoi-ijos.

F. AL). RICHTER & C0M 74-80 VVasliington St„ New York, n. n

Atidarymas Naujo

Lietuviško Daržo
LYONS, ILLINOIS

Labai parankus dėl piknikų ir šeimyniškų 
išvažiavimų.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

Sub., Balandžic-April 26,1919
Puiki vakarienė dėl visu atsilankiusiu VELTUI.

Gricž puiki nmzyke.

SU visais 
vienas blokas

reikalais kreipk i les pas J. š\aitas, 3!Hh and ii. 
į rytus nuo černausko daržo.



Utarninkas, Baland. 22, ’19
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Chicago, III.
■

CHICAGOS
ŽINIOS::

SIŲSKITE PINIGUS Į
LIETUVĄ

Pagelbsti Vyrams Tapti Tvirtais ir Balniais, 
Moterims — Gražiomis ir Sveikomis.
з, 000,000 žmonių vartojp kasmet kai
po pastiprintoją ir kraujo gamintoją.

PADARYK ŠI BANDYMĄ.
Jeigu jys esate silpni ir nenveiki, mes 

paliekame jums patiems padaryti se
kanti bandymą: Persitikrinkite kaip 
ilirai jys galite dirbti arba kaip toli 
jąs galite eiti be jokio nuovargio. Pas
kui pavartokite per porą savaičių dvi 
galkeli do penkis gramus tris sykius j 

diena’po valgiui, originališką Nux- 
ated Iron. Pagaliaus vėl išbandyki

te savo spėkas ir pamatysite kiek 
ums pagelbėjo. Dideli skaičiai 
iiervuotų. nusilpnėjusių žmonių, 

kurie visą laiką gydėsi, aptu
rėjo stebėtiną padidėjimą 

spėkų ir ištvermės j dvi sa- 
vaili laiko daugumoj at
sitikimų.
Išdirbėjo prierašas: Nuxated Iron, 
kuris yra prirašomas receptais ir

и. \d.\l<>ią rekomenduojamas, nėra tai koks slaptingas vaistas, 
ne' .ipiv jį žino visur vaistininkai. Priešingai senesniems i nor
iam .kokios geležies produktams, jis yra lengvai asimiliuojamas 
i i.; pagadina dailią (nenudažo juodai) ir nekenkia skilviui. 
Išdiriu jai gvaranluoja. jog gausite pasekmingus ir užganėdinan- 
tius rezullaltls kiekvienas pirkėjas arba sugražinsime jusą pi
nigus. Parduodamos visose geresnėse vaistinėse.

Prakalbos

POL1CISTAS NUšOVfi LIETU
VI KAIPO NUŽIŪRIMA PLĖ

ŠIKĄ.
Penktadienio vakare policin

iai Uarry Crajg ir M. Conway 
liš New City sloties susitiko du 
jų nužiūrimu vyru lies 44 ir S. 
Paulina gt. PolicistaJ paliepė 
jiems sustoti. 'Vienas jų susto
jęs kitas gi išsitiTiukęs revolve
rį ir bandęs šauti. Craig girdė
jęs, kaip revolvcilio gaidukas 
tris kartus suspraksėjo. Tąsyk 
jis šovęs du kartu ir abi kulkos 
perėję per štirdį- Vyras likosi 
užmuštus ant vietos- (>mwey 
suareštavo jo draugą, kuris sa
kėsi esąs Jotui Pilga 4512 Ho- 
nore gt. Policislas nuginklavo 
ii- ' • 

! šeštiulicnio rytmetį nušautąjį 
vyrų pažino; tai buvęs Juozas 
Jonaitis, 19 melų, 4012 S. Wood 
gi. Jo tėvas Kazimieras, prastas 
darbininkas, pasakojęs kad jis 
buvo išėjęs nuo jo du melai at
gal ir tik nesenai sugrįžęs, 'lė- 
vas žinojęs, kad jis turėjęs du 
revolveriu, liet nežinojęs kam 
jis i uos turėjęs.

Nuo sausio pirmos šių metų 
Chicagoje papildyta 43 užmu- 
šyslės ir 299 didesni apiplėši
mai. Policijos viršininkas Gnr-

Ant galo išaušo ta linksma diena, kada jau mes ga
lime siųsti PINIGUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir LEN
KIJĄ, kur musų giminės ir pažįstami yra išsisklaidę.

NESIŲSKITE PINIGŲ IR NEPIRKITE LAIVA
KORČIŲ NEDASIŽINOJŲ APIE MUSŲ IŠLYG’AS 
IR GARANTIJĄ.

H. E. Poronto
Vice-Prezident

JohnW. Corby
Vice-Presidcnt

W. N. Jarnagin
Prezidentas

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

FranklynWėbb
Kasininkas

F. C. Hoebel
Pag. ■ Kasininko

A. J. Petraitis
Rcal Eslatc ir 
Ins. Sky. Ved.

J. K. Rolylen
Pag. Kasininko

A STATE BANK
TURĖKITE ATMINTYJE, jog greitu laiku ir vėl 

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

ATSILANKYKITE J ŠIĄ DUBELTAl PADI
DINTĄ, VISIŠKAI SAUGIĄ IR TURINČIĄ PIL
NĄ UŽSITIKĖJIMĄ ŽMONIŲ BANKA, KURIAME 
NET IR SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA'LAIKO 
PINIGUS, IR GAUSITE PILNĄ IŠAIŠKINIMĄ, TEI
SINGĄ IR MANDAGŲ PATARNAVIMĄ.

Central Manufacturing District Bank
(A State Bank)

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

VISOS PARODOS DYKAI
BANKO VALANDOS: 9 rvln iki 3 po pietą. Suimtomis 9 rvla iki 1 po 
pietą. VAKARAIS: SEBEDOMIS IB SUBATOMIS nuo 6 iki 8 vai.

ir pagaminime PASPORTU. 
TOTE 1 ŠIA DUBELTAl

RENGIA L. L. FEDERACIJA
. SEREDOJE, BALANDŽIO 23, 1919

G. CHERNAUSKO SV ET., 1900 So. Union Avė.
Kalbės kun. M. X. Mockus apie velykinės išpažinties 

reikšmę ir kitus ‘‘švento’’ tikėjimo reikalus.
Visus kviečiame atsilankyti j šias svarbias prakalbas, 

nes jos bus ; askutinės šioje vietoje, kadangi Mockus ap
leidžia Chicagą.

ki turiits svarbiausias priežas
tis; būtent: L Atleidimas pikta- 
darią iš kariumenės; 2« Nedar
bas; 3. Neužtenkamas skaitlius 
policijos ir 4. Negirdėtai didelis

•
skaitlius tuolaikinių gyventojų 
taipgi dėl paliuosavimo iš kariu 
menės.

Viršininkas reikalauja dabar 
n< t 2000 dauginus policijos.

Keliai in Lietuva
Inžanga padengimui lėšų 15c. 

KOMITETAS.

MADISON PKIE HALSTED STREETBURLESQUE —
IN l()\VN Kasdien du ayk 2:15—8:18
N'l'ER Kainos'25c. iki 75c.

Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.

GATVEKARIS UŽGAVO 
KAREIVĮ.

Prastas kareivis Leo Sekinei’, 
19 metų amžiaus, tris kartus su
žeistas mūšyje karėje, vieną kar 
tą guzo ištiktas ir nesenai pripa
žintas nebetinkamu kariuome
nei, numirė Washingtono laiko 
ligoninėj dėl galvos sutrynimo, 
apturėto septintadienyj, kada 

jam bevažiuojant užpakalinia
me t roko gale, pasivijęs gatveka- 
ris, pravažiuodamas pro šalį nu 
žėrė jį žemyn ir sumušė jam

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilni) “Cash” vertę, 
Atneškite arba alsiąskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 J. G. SACKHEIM & CO 

1335 MILVVAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

IŠ priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Teatrų 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

S. SOKALSKIS,
29 S. La Šalie, Roorn 336, Chicago, III.

SMUKLĖS IMASI LEIDIMUS.
Išdavinėjimas smuklėms lei

dimų dviejų mėnesių laikui, ge
gužio ir birželio mėnesiams iki 
liepos pirmos draudžiamasis gė
rimų pardavinėjimo įstatymas 
įeis galėn, prasidėjo vakar. Kai
na dviem mėnesiam $166.67.

%

r > x Aš esmi speciali- jtiMMą 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimą iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tą gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mimo užrašas išgydytą ligonią yra aiškus pri
rodymas nurno gabumo.

Aš atitaisau kreivas akij be skausmo viena 
gydymu.

Pritaikau akinius tehdngal
Pasitarimas nemokamas.

.S

W W. M. LAWHON, M. D.
’ 2T9 S. Dearborn St. (Prieš pačtų). Chicago, III

APRUBEŽLUOJA SMULKŲ 
PIRKLIAVIMĄ KAREIVIAMS.

Ligšiol sugrįžusieji kareiviai 
ir jūreiviai gaudavo dykai leidi
mus pirkliauti smulkiais daik 
tais. Pasirodė, vienok, kad ši 
tuo pasinaudoja daugiau viso 
kie spekuliantai kaip patįs ka
reiviai. Jie patėinyjo, kad iš ka
reivių perka žmonės ne dėlto, 
kad jiems butų reikalingi karei
vių pardavinėjamieji daiktai, tik 
dėlto, kad nori pagelbėti karei
viams. Tą patyrę spekuliantai 
pradėjo kelti kainus daiktams 
kareivių perkamiems pardavi
nėti ir tokiu bildu buvo išnaudo
jama visuomenė. Taigi nuo šio 
laiko pirklybiniai leidimai bus 
išduodami kareiviams ir jūrei
viams tik su patarimu kontoros 
su j ieškančios kareiviams dar

bus.

Jau Atsidaro
lllllllllllllllllllllllllllll

Lietuvos Atstatymo Bendrovė (320—5th Avė.,

New York) įsteigs “Foreign Exchange” (užru-

bežinio biznio) skyrių ir tuoj pradės priiminėti

pinigus siuntimui į Lietuvą ir į kitas dalis. Ta

me skyriuje bus taipgi išmainomi pinigai, par-

duodamos laivakortės, sustatomi ir paliudijami

rejentaliai dokumentai ir aprūpinami visi kiti

keleivių reikalai.

VIENATINIS RCGIBTRUOTAS RUSA8 APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPOBTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 Ir ao- 
gfičiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 
uugščiau. Pritaikome akinius uždykų. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviSku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais Įvairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždykų, jei perftti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykų. Atmink, kad mes koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kiskvio- 
nnm gerai prirenkam.

fl. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau »P- 
tlekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai esu 
draugo imonių.
S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero

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

1001-3089 S. Halsted St., Chiaage, UI.

Plėšikai atėmė $1,500 iš mer
ginos.

Miss. Fiūtz šešladienyj ėjo iš 
banko Barčo išdirbystės kom
panijos ofisan pn. 
nois gt. su $1,50(1

211 W. Uli- 
išmokesties

MOUNT PIEMENS
CHICAGOJE

Jei jąs sirgdamas gulite lo
voje pašaukite mus Lavvnda- 
le 839

mes prisiusime į jūsų 
namus

GYDYTOJĄ
Reumatizmas

nervą ligos, pilvo, inkstą 
ir chroniškos ir kraujo li
gos gydoma musą Massage 
Institute .su kiekvienu nauju 
elektros vartotinų ir medika- 
lią išradimu po gydytoją jjrie- 
žiura. Pašaukite mus ir mes 
duosime jums ligonią vardus, 
kūrins mes pasekmingai išgy- 
dėme.

Mes imame gydymui 
ligonius į namus.
1234 Independcnce Boulevard.

Tel. Lavvndale 839.

Sergėkite savo akis

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai grąžą $200.00 vcrtžs 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

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

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

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 

' $650 playcr piano, 
garantuotą 10 metą 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kuri mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. I). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISJUNČIĄME UŽ DYKA.

VVESTERN STORAGE HOUSE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara ndo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1453 W. Madiaon «t.
Suite 600—612

Pitone Haymarket 2561 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canal 462d

Naujieną Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniau tik Madison et. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6128.

PRIŽIŪRĖKITE SAVO 
REGĖJIMĄ 

Duokite apžiūrėti savo 
dykai pas 

PETER A. MILLER 
Įgijęs moksliškų laipsni 

Expertas Optikas
Kreivos akis ati
taisomos su aki
niais.
2128 W. 22nd St.
Užganėdinimas gvarantuotas. 

Phone Canal 5838
Skyrius: 4906 W. 14 SL, Cicero

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptickoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Ai turiu 15 metu patyrimą ir 
galiu ištirt jusą akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei juma akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysima.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1881 So. Ashland Avė., Chieaga, 
Kampas 18-tos gatvės 

B-čios lubos, viri Platt'o aptiakoa 
Tėmykite i mano paraką 

Valandos nuo D-tos vėl. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 13 valandai dieną.

| Dr. A. R. Blumanthal | Č5nO.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzanninuoja Dykai

Gyvenimas yra 
košeias, k ūda pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartofam 
pagerintą < Oph. 
thalmometer. Y- 
patinpa domi at
kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487.

(-

akis

Chicago

r
DruJTj? BAGOCIUS

Lietuvis Gydytojas ir 
ChirurgasCnirurgas

Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pullman 842. 
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 no pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

v
s
I
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DR M. HERZMAN
li 5 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per IC me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

Gydo a&trias Ir chroniškas ligas, vy
lų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodai' X-R y ir kitokius elektros prie- 
teisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W JStb 
St. netoli Fisk Si.

VALANDOS: Nuo 1C—12 pietų J? 
6—8 vikarais. Telephcne Canal 8210. 
GYVENIMAS: 6412 S. HsJsted Street

VALANDOS; S—l tiktai

Telephone Y*.rds 5032

Oi. M. Stupnickl
3109 ^..Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5. iki 8 vakare

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

8149 S. Morgan St., kerti 88 ai 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moterišką ir Vyrišką 

Taipgi Chronišką Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

daliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Yards 687

f

>

i
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Kuli. 983 8. Aahlaad Bivd. ChIeM< 
T.lcplMae Eaymarket MM

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 

tpectaliatae Moteriške, vydlkY 
Vaike ir via* chronišką Hą® 

Ofieea: 8334 S. Halated SL, Caicagi 
TeleekeiM Drsvetr KHJ

VALANDOS s 11—11 ryte; ft-S

T

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali
mai trumpų laikų. Mes taipgi prirengsime jus į kolegijų ir uni
versitetą. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių ; melų pasisekimą. 
Musą mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 Noi’lh Robcy Street,

pinigą. Arti kompanijos ofi
so vienus dviejų vyrų važiavu
sių automobiliu ir sekusiu ją 
iššoko iš uulomobiliaus, prie

Arli Milvvuukee Avenue

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, Iii

Telephone Yards 5834,

D r. P.G« Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 18

Iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. I
325 So. Halsted SL, Chicago. |

—wir«>

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvi*

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

Ofiso Tel. Boulevard 168
Rez Tel Seeley 420

jęs prie jos nutvėrė jos nešamą 
legaminą su mokestiniais pini
gais ir įsėdęs automobiliun nu- karais? 
važiavo sau su savo sėbru.

Vyriškų Drapaną Barbenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, 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 kailta pa
muštą overkotą.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki 885, da 
bar $5 ir aukščiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinama siutai 
nuo $3,00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va

R. GORDON
1418 8 Halated eta Chieaga. 111

Dr. Leo Awotin h
Gydytoja*, Chirurgą*, AkaforU j 
1920 So. Halatad St, Chicago. H 
Kalba Lietuviškai, lalviikat Ir į į 

rusiškai.
Valandos! 10-12 rytą; 6-9 va-; j 
kare. Tel. Canal 436?.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

rs.A.MIchniewicz
Igną Akušerijos Ke- 

•gijąj ilgai p rak tikė

ir'

■•Iphljoj. Pas«k.min- 
i patarnauja prie 
mdymo. Duodu rodą 

risnkiose ligose moto- 
tme ir merginoms. 
1118 So. Habted Str.

lAnt antrą labų) 
Chicago.

Nuo 8 iki 11 ryte, Ir T iki vilo vak.



Chicago ir Apielinke

Lietuvių Rateliuose.
BRIDGEPORT

Prakalbos.
Gal bu t niekuomet nebuvo 

rengiama tiek daug prakalbų, 
kaip kad šiais metais. O ypa
tingai čia. ant Bridgeporto. Ren
gia jas socialistai ir šiaip pažan
giosios organizacijos bei kliu- 
bai, neatsilieka ne laisvamaniai.

Balandžio 16 d. Mildos svet. 
LLF. 1 kp. surengė prakalbas, 
kalbėjo M. X. Mockus apie tikė
jimo dalykus. Publika turėjo 
daug juoko. Matyt, buvo ir ti
kinčių žmonių, ir kai kuriems 
pasidarė karšta laike jo kalbos. 
Vienok jie ramiai klausose iki 
pabaigos. Žmonių buvo labai 
daug; apie 600.

Balandžio 17 d. Mildos svetai
nėj J L AT. kliubas surengė pra
kalbas La\\Tenco streikierių 
naudai. Žmonių buvo apie 200. 
Kalbėjo Kukutis ir Geležėlė apie 
I^a\vrenco streikų, o Stilsonas a- 
pie klesų kovų ir lietuviškų po
litikų. Aukų surinkta streikie- 
riams 65 dol. Belo pirminin
kas pranešė, kad kliubas iš savo 
iždo paskyrė 25 dol. tam tiks
lui.

Balandžio 18 d. Mildos svet. 
LLF. 12 kp. surengė prclekciją. 
Hilegentu buvo (A. Maitgeris. 
Kalbėjo tema: “Ar Dievas žmo
gų sutvėrė, ar žmogus išsivystė 
iš žemesnių gyvūnų.“ Publika 
buvo užganėdinta jo kalba. I ik 
gaila, kad jos mažai teatsilankė.

J. Pinčiukas.

Prelekcija.
Praeitų pelnyčių, bal. 18. Liet. 

Laisv. Federacijos 12-ta kuopa

Kuomet Tavo Energija
Pradeda Silpnėti, 

o tai iš priežasties nereguliariu 
virškinimo, pilvo ligos ir tt., 

stengkitės kuognličiansiai pra
šalinti tas priežastis, po jų pasi
rodys kitokie apsireiškimai, ku
rie gali nunaikSnti tavo organiz
mų. 'Piktai sveikas žmogus gali 

naudotis gyvenimu. Vyrai ir 
moters turit būti svciiki. Silpnas 
ir Dervuotas vyras, lygiai kaip 
sujrusi ir persidirbusi moterė, 
yra sunkenybe sau ir kit/.ems. 
Suirimas fiziškų spėkų atsilie
pia ant nervų sistemos ir atbu
lai. Kad juos abu sugrąžinti j 
pirmutinį padėjimų nerandame 
atsakantesnio budo kaip

Parto-Glory jog minia jo neišklauso, puola 
ant kelių prieš valdonus, šaukia- 

kuris lyg stebuklingu bildu sus- si pagelbos darbininkams suval- 
tiprina kraują, atbudavoja mik dyti. Tuotarpu darbininkai su
sų kimų, sustiprina nervus ir iš-'grįšiu dainuodami marselietę ir 

gelbsti tuos nelaimingus, dėl valdonai nuleidžia nosis.. Griaii- 
kurių gyvenimas jau nustojo sminga daina, ir visas jicrstaty- 

visokios vertės. Žmones šutau- mas sujudino pub ikų. plojimui, 
žyli', liguisti ir irervuoti |x> var- trypimui nebuvo galo.

Visa tai sumanė ir viską su-lojimo “Parto-Glory” atsitaiso, 
sugrįžta į sveikatų, įgyja šviežių 
vųido išvaizdų, sugrųžina svaru
mų ir norų gyventi.

Pamėginkite jų nors šiandie 
ir užsisakyk jų bonkutę, kuri 
kainuoja tiktai 1 doleris; 6 bon- < 
kut& 5 doleriai.

'APTEKA PARTOSA
160—2nd Avė. Dept. L. 1 

New York
(G. 22). 

PRAKALBOS
RENGIA L- S. S. 37-ta KUOPA

Kalbes drg. Jukelis
UTARNINKE, BALANDŽIO 22, 1919

MALINAUSKO SVETAINĖJ, 1813 So. llalsted Street
Draugai ir draugės, kviečiame šiuomi atsilankyti į šias pra

kalbas. Pradžia 8 vai. vakare. Kviečia KOMI TETAS.

balandžio 23 d. 1919. 7:30 vai. 
vakare- Aušros mokykloj 10900 
Michigan Avė.- Priežastis susi
rinkimo — prisirengimas ap- 

i vaikščiojimui Pirmos Gegužės.
Org- D. K. S-

surengė prelekcija. Prelegentas 
buvo A. Margeris, kuris skaitė 
tema: “Ar dievas žmogų sutvė
rė, ar jis išsivystė iš žemesnės 
rųšies gyvūnų?“ Prelekcija bu
vo labai įdomi. Prelegentas la
bai suprantamai išdėstė žymes

niųjų mokslininkų taktus ir 
ragino žmones prie neatlaidaus 
protavimo - lavinimosi elc.

Publikos, kažin kodėl, buvo 
nedaug, apie 80 asmenų. Stebė
tina, kodėl taip? — Gvaizdikas.

Nedėlios vakare, bal. 20, Stru
milų svetainėj draugystė Did. 
Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 
No. 2 surengė šaunų pramogų 
vakarų. Lietuvių Scenos Mylė
tojų Ratelio nariai puikiai sulo
šė dviejų veiksmų komedija 
“Nuo degtinės“. Lošimas publi
kai patiko.

Po lošimui buvo dainų, dekla
macijų, monologų ir tt. Visa iš
pildyta kuogeriausia.

Publikos buvo ylin daug — 
apie penki šimtai žmonių, lai 
rodo, kad Vytauto draugyste tu
ri gera vardų tarpe vietos lietu-, 
viu. — Apsišvietęs Bolševikas

WESTSIDE.

Moterų koncertas.

Velykų naktį, bal. 19, LMPS. 
Trečias Rajonas surengė kon
certų. Kaip Rajono organizato
rė, taip ir išrinkta Rengimo Ko
misija daug triūso ir laiko pa
dėjo surengiui minėto koncerto. 
Jos sukvietė visus įžymiausius 
solistus, chorus ir pasižymėju
sius gabumu vaikučių daininin
kus bei deklamatorius.

Monologas, “Davatkos politi
ka“, gabiai atliko drgė Kamin
skienė, nemažai publika prijuo
kino. Pagalios, tie gyvi pav< i;<- 
slai atminimui žuvusių už lais
vę revoliucionierių, didelį įspū
dį į publikų padarė. Taipjau ir 

paveikslas, “Prisikėlimas gy
vųjų“, išėjo labai įspūdingai. Pv. 
Pasirodo prie darbo skurdžiai 
darbininkai, kuriuos apšviečia 
Laisvės žibintuvas ir šaukia su
kilti prieš skriaudėjus ir naudo
tojus. Sukilę darbininkai paliuo- 
suoja kalinius ir išeina šviesos 
vedami, palikę ant sosto sėdin
čius valdonus. 1 uo tarpu įpuo
lęs kunigas verkia, aimanuoja,

i taisė LMPS III Rajono organi
zatorė, M. Dundulienė, stropi 

veikėja teatro srytyje.
Velykų nakties surengtoje 

pramogoje M. Dundulienė paro
dė savo sceniškų gabumų. Vi
soms rengėjoms ir darbinin

kėms to vakaro, už tokį įdomų 
koncertų, taipgi ir visiems dali- 
vavusiems programų turime a- 
tiduoti užpelnytų garbę. —Ž.

——mama i     ■ _ ■ r

Pranešimai
PRANEŠU savo draugams ir kos_ 

laineriams, jog aš perkėliau savo 
šiauČių šapą i naujų virtą. Todėl 
su visais reikalais kreipkitės j

Ant. Kuiiickis,
5610 So. Robey st., Chicago

Susiv- Liet. Soc- Dain. Am. 
1-mo Apskryčio Vyrų Choro ge
neroliškos n pelicijos įvyks pėt- 
nyčioj, bal* 25 d., 7;3O vai. vak. 
Pulaskis Purk svetainėj ant tre
čiu hihu. Room D., Noble St. 
Visi vyrai prigulintjs prie S.L.S. 
DA. 1 ino Apskr. malonėkite 

būti. -• J. Urbanas, org.

Brighton Purk. — LDLD. 101 
kuopa rengia prakalbas seredoj, 
bal- 23. A. Maženio svet. 3831 
So. Kedzie Avė. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Inžanga visiems dy
kai. Kalbės gabus kallhėtojai te
ma: “Lietuvos Laisvė.“ Darbi
ninkai ir darbininkės atsilanky
kite. — Komitetas.

LDLD. 45-ta kuopa rengia 
prakalbas seredoj, bal- 23, M. 
Mildažio svelaGnėj, 2212 W. 23 
PI. Pradžia 8 vai. vakare. Kal
bės T. Dundulis ir kiti.

— Komitetas.

LLF. 1 kp. rengia svarbių 
prelekcija balandžio 21 d.. Lino 
sybės svet- 1822 \Vabansia Avė- 
Prelegentas bus Al. Margeris, 
Skali lys tema: “Ar žmogus tu
ri dūšių“. Pradžia 7:30 vai- vak.

Komitetas

LLF- semtoje, bal. 23 d., G. 
Chernausko svet. 1900 So. Uni
on Avė. rengia prakalbas. Kal
bės M. X- Mockus apie velyki
nės išpažinties reikšmę ir kilus 
I kėjimo dalykus. Pradžia 7:30 
vai. vakare. — Komitetas-

Svarbų referatų rengia Liet. 
Socialistų Apšvietus Kliubas se
redoj, bal. 23, Mildos svetainėj. 
Referuos dg. P. Grigaitis tema: 
“Komunistų Manifestas“. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kiekvie
nas, kuris nori arčiau susipažin
ti su tuo, ko mokina pirmieji 
mokslinio socializmo įsteigėjai, 
Karolis Marksas ir Fr. A n gei
šas, privalo atsilankyti.

—Komitetas.

Dramatiško Ratelio reguliaris 
susirinkimas įvyks ketverge, ba
landžio 21 d., Meldažio svetai
nėj. Narihi ir norintįs įstoti, pra 
šomi atsilankyti. - Valdyba.

“Ateities Žiedo” (Vaikų drau
gijėlės) mokykla ir choro repe
ticijos tapo perkeltos iš Fello\v 
ship svetainės į Mark White 

Sųuare didžiųjų svetainę, prie 
29 ir llalsted gatvių. Visi drau
gijėlės nariai prašomi susirink
ti į naujųjų vietų šiandie, bal. 
22, kaip 6 vai. vakare.

— Komitetas.

Indiana Harbor. Ind. — LSS. 
217 kp. Rengia prakalbus balan
džio 21 d. F. Misevičiaus svet. 
2101 137th St. Kalbės T- Dun
dulis iš (’hieagos- Pradžia kaip 
7 vai. vakare. Visus kviečiame 
koskaitlingiausia atsilankyti-

— Rengėjai.

LSS- l tos kp. mišraus choro 
pirma repeticija bus bal- 22 d. 
7:30 vai. vakare Mark Whlte 
S'pic.re didžiojoj svetainėj piie 
29-tos ir llalsted gatvės. Visi 
draugai ir draugės mr.lončkite 
bul pažymėtu laiku.

Komitetas.

Roseland.— LSS- 137 kp. ex- 
tra susirinkimas įvyks seredoj.

NAUJIENOS, Ufiieago, m
JJIltL <■■■■ ' ■ ■■■'L.1"" 1 IJ L1!Liil.iF."b

Rockford. III. - LDI D. 29 
kp. mėnesinis susirinklimas j- 
vyks seredoj- bal. 23. 7:30 vai. 
vakare. Monlagne Bonse 1528 
So. Main St- Visi nariai malo
nėsite atsilankyti ir atsivesti na u 
jų narių. M- Grinas

E. Chicago, Ind. LSS. 201 kp. 
Exlra susirinkimas bus utarnin- 
ke, 22 d. balandžio, 7 vai. vak. 
K. Grikš o svet., 150 ir kamp. 
Norlhcole Avė. Draugai atsi
lankyki!, nes yra daug svarbių 
reikalų. —A. Kazlauskas.

ASMENŲ JIESKOJIM AI
PAJIEŠKAU Antano Slėnio, paei

na iš Kauno gu.,. Vilkmergės pav., 
Anykščių parap., Kiškelių sodžiaus, 
Gyveno New Yorke. Atsišaukite

Jonas Karvelis,
318 \V. 53rd st., Chicago, III.

PAMESK Ali savo draugo Juozapo 
Bilivido, Vilniaus gul)-, Švenčioni) 
pav., sodžiaus Borovajų, apie 23 me
lu amžiaus. Pats alsišaukic arba 
kas ,ij žino malonėkite pranešti šiuo 
adresu:

M. Paškonls arba Kaz. Padolskis 
1131 So. Ilermitage avė., Chicago, 
III.

PAJIEŠKAU Ant. Stakėno, du me
lai atgal gyveno Chicagoj. Jis |)als 
ar kas jį žinote malpnėkite praneš
ti.

KASTANTAS PARULSKIS 
5306 — 32nd St. Omaha, Neb.

PAJIESKAU draugų: J. Adamavi- 
čiaus ir P. Krušinsko abudu paeina 
iš Kauno gnb., Vilkmergės pav., Užpalių parap.. Pasalių sodžiaus. Mel- 
’žiu atsišaukti arba kas žinot pra
nešti sekančiu bnlrašu:

PU ANAS KACNfS
1118 E. 28 St. Tacoma Wash.

PAMESK\U brolėnų Marijonos 
Tamašauskienės ir pusseserės Uo- 
zalijos Karpikės. paeina iš Kauno 
gub., Baseinių pav., I-j-žvilkio guli
no. Hozalija Karpikė iš viensėdžių 
Budos. Meldžiu jos pačios ar kas 
žinote malonėkite pranešti.

Marijona Umantaitė, po vyru 
Milerienė,

307 Bates St., I.evislon, Maine

J IEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKĄII švaraus kambario 

i vienam vaikinui West Side apielin- 
kėje arba apie 1’8 gatve. Gerai Indų 

j kad šeimininkė gamintų namie val
gyli arba be valgio. Kas turite tokį 
kmnbarj praųe.Škite greitai j Nau
jienų ofisų, 1739 So. llalsted. SI., 
A. \Vm.

, Maža .šeimyna pajieško kambarių 
nuo I arba 6 i’latų nepigesnių kaip 
18 dolerių nebrangesnių kaip 25 do
lerių beskirtumo kokioje apielinkė- 
je bile Chicngoj. Kas turite lokį fialų 
prašom parnešti pirmiaus Balandžio 
26, 1730 So. Union Avė., M. Povilai
tis.

REIKIA DARBININKlF

PADIDINK ALGĄ.
BEI KALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algų nepertraukus 

i savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBEBTY I.AND & LNVEST. CO. 
3301 So. llalsted SI., Chicago, III.

BEI KALINGA šeimyninkė prie 
mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsigaukit** gri'itai į 

OBEMUS CHEMICAL 
LABOBATOBY

1718 So. Halsted St.. Chicago, III.

BEI KALINGAS atsakantis buče- 
ris. Turi kalbėli lenkiškai ir lietu
viškai. Pastovus darbas. Gera mo
kestis.
4101 So. Bichmond St., Chicago, III.

BEI KAI.INGA vyru ant bordo su 
valgiu Į Lietuviškų Uolėti, gera vie
la dėl pakeleivių pernakvot.

Lietuviškas llotelis,
1606 So llalsted si., Chicago

BUIKAI AUJU pirmos klesos bar
zdaskučio; gera mokestis, darbas 
visados.

S. Kowalsk i.
670 \V. 18 st., Chicago, 1’1.

PAJIEŠKAU darbininko. Darbas 
lengvas ir pasiuvus, ir kad pažin
tu šiek-tiek raštų.
1707 So. llalsted si., Chicago, III.

BEI KALINI •A kriaučių prie mo
teriško kostumerjško darbo. Mokes
tis nuo $25 iki $30 i savaite. Atsi
šaukite greit,
3145 So. Wells st., 1 blokas į vaka
rus nuo \Ventworth Avė., Tel. Yards 
2263.

BEIKAUJs’GA karpenterių ir pa- 
tfelbtninkų;‘*pečkuriu ir pagelbinin- 
ku, 3 sargu, vaiku 14 metų ir auges
nių dėl ofiso arba amato. Janilo- 
riu naktimis arba dienomis, tn fa
brikų leiberių. Invairių darbininkų 
’ luotelius ir restoranus, su arba be 
kambario. Preserių, bučerių. auto
mobiliu mechanikų, karų valytojų, 
40 centų Į valandų, serew drill ir 
punch press operuotojų, bufferių ir 
pališinotojų darbininkų ant ūkės, 
mašinistų pagelbininkų. MOTE
RŲ reikalaujama dėl trumpų darbo 
valandų, naktimis ir dienomis. In
vairių darbininkių j hotelius ir res
toranus. Geriausia mokestis. 2 nak
tiniu indų plovėjų.

SOUTH PABK FMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. llalsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir VVest 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKIA DARBININKŲ
BE1KALINGAS kriaučhis dėl mo- 

leriškų kautų ir skirtų. Mokam 
nuo 40 iki 60e. į valandų. Kas nori 
gali dirbti nuo štokų.

Chas. Asvguitis, 
3130 llmrison st., Cbieago

KEIKIA 2 gerų bart indelių ir 
vieno >)orterio. Užmokestis gera. 
Gera viela geriem žmonėms. Atsi
šaukite

John Hryncievvlcz,
4217 So. Ashland avė., Chicago, III.

Tel. Blvd. 7710

BEI KALINGA Prityrusiu moterų 
prie tvarkymo naujų vilnonių atkar
pų. Taipgi galima ir mokylies. Gera 
mokestis. Pastovus darbas.

S. POLAKOEF, 
941 \Vest 121h SL, Chicago.

PARDAVIMUI
PABDUODU bučernę ir grosernę 

labai geroj vietoj. Biznis eina labai 
gerai. 1 dienų targavojama mažiau
sia už $190.00, Subatomis $200.00 ir 
daugiau. Biznis cash — knygučių 
nėra. Priežastis pardavimo liga. 

Meldžiu atsišaukti greitai, bus par
duota už pirmų teisingų pasiulijimų. 
256 \Vesl 51 st SI., Chicago.

Tel Boulevard 4114.

PABSIDUODA labai pigiai .veži
mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių extra vienienai ir tt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. llalsted 
SL Chicago, III.

PABSIDUODA šiauėiaus biznis su 
visom mašinom vėliausios mados. 
Biznis gera ir geroj apielinkėj ir 
per ilgi) įniki) išdirbtu. Jeigu kas 
norėtų pirkti ir įmini) kartu, namas 
yra su vanonjis, šiltas vanduo ir 
ant dviejų pagyvenimų. Su mažu 
kapitalu galima nupirkti.

Atsišaukite
730 \V. 62 Street. Tol. Normai 3501

PARSIDUODA bučernė ir groser 
nė labai pigiai. Biznis išdirbtas per 
daug metų. Cash, nėra nė knygučių. 
Galima su mažai pinigų varyti biz
ni. Bučernė gražioj vietoj; žmonių 
tirštai apgyventa visokių tautų. Ar
ti nėra bučerniu. Nepraleiskite ši
tos progos. Ateikite ir pamatykite 
už pamatymų niekas nekasiuos. 
Krei|)kitės po numeriu 2001 \V. 20th 
St., J. M.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 7 sėdynių automo

bilius; viskas gerame padėjime, 
self starter, White Co. išdirbvstės. 
Kas lokio karo esate reikalingi,

Frank žiekus, 
kreipkitės nuo 6 vai. vakare prie 
2101 W. Coulter St., Chicago, III.

PABSIDUODA extra motorcycle, 
dum cvlinder, crvslal šviesa, kaina 
$115.

Reikauskas,
6400 Mavland avė. Chicago

Tel. Blaekstone 5742

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dubultų springsų Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. TaiP8‘ vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gambario setas, dayenport, 
aksomo ilivonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singų pasiūlymų. Nepraleiskite Šių 
bargenų.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

TIKTAI ŠI MP.NESI
Už $55 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienų, vertas -P75. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds,

VVESTEBS STORAGE CO.
2810 W. Harrison st.

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

PABSIDUODA forničiai 4-riems 
kambariams labai pigiai, mažai ne
šioti. Jeigu kas norite, galite atsi
šaukti po numeriu
318 W, 53rd st. Baktas ant 2 lubų

STOCK’AI—ŠĖROS.
MES PčBKAMė Liberty bondsus, 

mokame augščjausių mokestį. Ga
lima pigiai gauti gražnų.

MAIDEN LANE JEWELRY CO., 
1446 Milvvaukee avė., Chirago

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

Irusios vaisingos žemės ant South 
Side daržų. Remia labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., Chicago.

NAMAI-ŽEME
xrvni^_—r-

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 vieta priein
anti prie kelio, arti prie miesto — 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

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

iš priekio

NAMALžEMĖ
PARSIDUODA:

1207 So. Cambell, 6-6, visi page 
lininiai, geros išlygos $4166.

1922 \V. 35th st., 6-6, 50 pėdų lo
tas $7200.

3632 Donore st., 4 ruimai, $1700.
3946 S. Western avė., 6 ruimai, 

visi pagerinimai $1700.
3395 Archer Avė., 4-4, mūrinis, 

$3700.
1435 So. Campbell avė., naujas, 1-

4, elektra, vanos ir tt. $5300.
3338 So. Scelev Avė., 6-6, mūri

nis $2200.
4524 So. Savvycr Avė., mūrinis, 5-

5, 30 pėilų lotas, išlygos $6200.
1938 \V. 35th St., 5-6, mūrinis, va

nos, gesas, ir tt., išmokėta $4200.
McDonnelI,

2630 W. 381 h Street., (Jiirago, III.

Buk pats sau bosu.
įsigyk vienų musų 40, 80 arba 160 

akrų dobilams, bulvėms ir pieninin
kystei farma pagarsėjusioje Lake 
apielinkėje Vilas paviete, Wiscon- 
sin, lengvais išmokėjimais. Kaina 
$15.00 iki $30.00 už akrų. $200 įmo
kei cash aut 40 akrų, $300 įmokėt 
cash ant 80 akrų; likusius pagal jū
sų išgalę.
ši YRA JŪSŲ PROGA.

Kam atidėlioti įsigyti farmų \Vis- 
consine, Irųšių prie kietų medžių 
žemę už abelnų kainų, pagal jūsų 
pačių išmokėjimo išgalę, kur dobi
lai auga kaip žolė, ir kur bulvės 
dirvoje yra vertos daugiau, negu o- 
randžiai aut medžių Ca 1 ifornujoję.
NUTARKITE ŠIANDIEN.

YpatiŠkas palydėjimas išvažiuo
jantiems kas ularninko ir pelnyčius 
naktį. Ateikite pas G. !•'. SANBORN. 
musų atstovų Chicagoje, 908 Peop- 
les Gas Building, ir susitarkite pa
lydėti mus sekančiame musų išva
žiavime, arba telefonuokite Wcibasl) 
l.'lįl7 dėl apsergėjimo. Bašvkite lie
tuviškai. CHAS. GODLESKI, Kolonijos Direktorius.

SANBORN COMPANY, 
l'agle Rivcr, Wisconsin, Box 2

PARDAVIMUI šešių ir septynių 
ki li barių mūrinis ir medi »s rainas 
M.mdynė, gesas ir garage, dvi nau
jos jiaslogės, alley lotas, 25x125 j)ė- 
d-j.

Jos. J. Walsh, Savininkas 
3C I6 l ameli avė., 2r is ftalss.

Mes garsiname lik bargenus.
Puikus 3 augštų akmens jiriekiu 

namas su d1v<Ii.' šalimis, paskiria į 
3 septynių kambarių flatus, elek
tros šviesos, marmuro laiptai ir į- 
ėjimas, maudynės, gesas, baltos 
palevos maudynės, išlikrųjų per vi
sų namų įtaisymas moderniškas. Ą- 
žuolu nudirbta, lentynos, ugniai 
vieta ir tam panašiai. Namas ran
dasi ant įžymaus kampo i 31-mų 
gatvę arti \ValIace st. Dideli užpa
kalyj porčiai; augštas ajiatnamis—, 
kaina liktai $11,500:00. Padarysime 
nebrangias sųlygas.

ipmdius Chaj). amt C ». 
31st and \Vallace Sis., Vieii nt 'mi 
i geniai. •

LOTAI $225.00 U P.
30 pėdų lotai prie ais Marguette 

Parkų, prie pat lietuviško klioto- 
iaus ir 71 st. Viena gražiausių vie

tų ant South Side.
Turiu daug namų ir bungalosvs ant 

pardavimo pigiai. Matykite mus 
pirm negu pirksite.

Masulis and O Reilly
N. W. Corner 63rd st., ir Kedzie

MES TURIME 
Visokių praperČių, visada galėsite 
lauti pas mus tų, ko Tamstos jieš- 
kote, meldžiame- ateiti, o mes paro
dysime.

Sekančios prapertės dėl netikėtų 
priežasčių parsiduoda labai pigiai.

PARSIDUODA 2-jų pagyveninių 
namas ant muro fundamento, su ge
rais Įtaisymais viduryj, ramios ne
ša 14 procentų. Parsiduos už 
$|900, tik $200 įmokėti, o likusius 
raudos išmokės.

PARSIDUODA 2-jų augštų nau
jas irnedinis namas po 6 kambarius 
ir užpakalyj namelis 4 kambarių, 
su visais gerais jt;iisynuiis ir mau
dyklėmis, t:iij)gi imt cemento beis- 
mentų. Bandos neša $10 • mėnesį. 
Parsiluos už $3600. Randasi Cice
ro ant 49-tos ir 15-tos.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas po 4 kambarius, visas 
geram padėjime. Randso neša $40 
j mėnesi. Prekė -3800 ant lengvų 
išmokėjimų. Randasi ant Bridge
porto tarp lietuvių.

PABSIDUODA 2 pagyveninių jau
kus mūrinis namas ka tik pabaig
tas budavoti, bus parduotas $1000 
pigiau negu kaštavo pabudavoti, vis
kas su augštos klesos įtaisymais, 
kad gal ir milionierius gyventi; lo
tas 30x125. Ramios neša 10 procen
tų. Parsiduos su $800 Įmokėjimu, o 
kitus iš randų išmokėsite. Randasi 
Brighton Parke tarp lietuvių.
Liberty Land & Investment Co.. 

3301 So. llalsted Street, Chicago, III.
LOTAS UŽ PUSE PREKfiS

PABSIDUODA kampinis lotas pus
dykiai, vertas $1500, kas pirks lai
ke 5-kių dienų, tai galės gauti už 
$800, ant lengvų išmokėjimų, didu
mo yra 110x130 pėdų. Greitai pa
matykite. nes yra proga padvigu
binti pinigus.

GERA FARMA IŠMAINYMUI 
80 akerių farma parsiduoda arba 

mainysime ant namo ar loto. Ran
dasi \Visconsino valstijoj labai gra
žioj vietoj, prie leikos ir beveik 
pusė yra dirbamos. Nauja šluba ir 
gera barnė ant farmos. Parsiduos 
už $2500 ant išmokėjimo.
Liberty Land A- Investment Co., 

3301 So. llalsted Street, Chicago, III,

Utarninkas, BalancL 22, ’19

, E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse (3)1- 
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantijų. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shecl Metai Worka
2106 W, 241h bt Tel Canal 4802

NAMAI-žEMe
PARDAVIMUI 2 augštų naujas 

paskučiausios mados mūrinis na
mas ir vieno augšto naujas medinis 
namas. Abiejuose sankrovos prie
kyje. Parduosiu abu arba |)avieniui 
pigiai. Naujoje lietuvių apgyven
toje apielinkėje. Pasimatykite su 
savininku ant vietos.

LOUIS EBEL,
2659 XVcsl 4.jrd st., Chicago

Aš esu priverstas parduoti gražų 
narna ir lotų 29x125 pėdos. Suros, 
vanduo ir gasas pavesta, arti Iii lū
šiškes mokslios ir |>arko. Priim
siu $300 cash. šaukite savininkų 

Vineenee 790

PARDAVIMUI:
Du lotai, 4142 So. \Vestern avė., 

kaina $550, ir 4143 Artesian avė., 
kaina $250, pi B K DABAR!

McDonnelI, 
2630 \V. 381h Street.. Chicago, UI.

PARDAVIMUI 3253 Normai avė. 2 
augštų mūrinis namas, sankrova ir 
2 fialai su maža groserio sankrova. 
$500 cash. Likusius lengvais išmo
kėjimais. Kaina $3200.00. Vertas 
$5000. Turi būt parduota. Savinin
kas sankrovoje.

PARSIDUODA 4 pagsvenimų pui
kus namas; priežastis nardavitno — 
savininko mirtis. Atsišaukite 
3346 S. llalsted st.. Chicago

MOKYKLOS
REIKALINGA: VYRI,’ IR MOTERŲ 
MOKYTIS LABORATORIJOS DEN- 
TISTERIJOS ARBA ASSISTENTU 

DENTISTO.
Dentisterija yra augščiausia ]>ro- 

fesija ir geriausias biznio amatas. 
Didelis reikalavimas visame mies
te. Kodėl nesimokyti lengviausiu, 
greičiausiu ir jiigiausiu bildu? Ne
reikalinga mokslo, labai mažai rei
kalinga anglų kalbos. INDIVIDUA
LUS instrukcijos praktiškame dar
be, išmokinamos pilnai nuo keturių 
iki dvylikos mėnesių, be mokinimus 
iš knygų; dienomis arba vakarais; 
lengvos sųlygos; geriausi paliudiji
mai. Diplomai pripažįstama visa
me pasaulyje. Nuo 17 iki 50 metų 
amžiaus. ATSIMINKITE, kad jums 
nereikia specialiu išsilavinimo. Ne
atima laiko nuo jūsų kasdieninio 
užsiėmimo, nereikia daug pinigų, 
jus mokate besimokindami. Neali- 
dėliokite. Pasisekimas reikalauja 
veikimo. Uždirbk nuo $35 iki $75 į 
savaitę. Bet ‘jus negalite to žinoti, 
kol jus neateisite ir Miepersitikriil
site patįs.

Musų kursas pagelbės moterims, 
sekamose klesosc; 1-ma—Moterims 
dirbančioms kaipo dentistų pagel- 
bininkėms; 2-ra—Moterims dirban
čioms kaipo dentistų nursėmis; 3- 
čia—Moterims dirbančioms dentis
tų ofisuose ►lipo hygienistės; 4- 
la: Moterims norinčioms dirbti vie
name iš šių užsiėmimų. Didelis 
reikalavimas yjiač kalbančių sveti
momis kalbomis. Ypatingai geras 
])asiulymas tiems, kurie greitai at
sišauks.

Rašykite dėl katalogo arba atei
kite yj)atiškai į ofisų. Mes išaiškin
sime jūsų pačių kalboje ir parody
sime visų darbų.

Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 
vai. vakare.

SCIIOOL OF MECHANO 
DENTISTBY

802 West Madison SI., 2-ras augštas 
CHICAGO, ILLINOIS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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 Scelev 1643

SARA PATEK. Pirmininke

Mokykla Kirpimo ir Designinff 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalu.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus Žinovu i trumpų 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. Kasnicka, Perdėtinia
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.


