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True translation filed with the post-master at Chicago, III. April 5, 1920 
M reųuired by the act of Oct. 6,1917

Rusai puola lenkus 
ties Vilnium

Bolševikai paėmė Vladikavkazaė

Šimtai žm. žuvo Kroatijos sukilime

200 žuvo chiniečių kare iviųmaište. Turkai 
rengiasi prieš talkinikus

BOLŠEVIKAI VERŽIASI
LINKUI VILNIAUS.

Mūšiai siaučia ir prie Daugu
vos upės.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 1)1. April 5, 1920 
as reųuired by inc act of Oct. b. 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
VLADIKAVKAZĄ.

True translation filed with the post 
master at Chicago, 1)1. April 5, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917
PORTUGALIJA RATIFIKAVO 

VERSAILLES SUTARTJ.

LLSBON, ba'l. I. l’Jortugali- 
jos senatas ir atstovų butas 
šiandie ratifikavo Versailles 
kos sutartį. Valdžia t įlojau s 
siuntė į Paryžių kurjerę su 
lifikavimd. \

CHINIJOS KAREIVIŲ
MAIŠTAS.

lai

ra-

200 maištininkų kareivių 
užmušta mūšiuose.

DlRELfi DEMONSTRACIJA 
COPENHAGENE.

COPENIIįAGEN, bul. 3.-- 
šiandie prie karaliaus rūmų 
bus surengta milžiniška demon 
stracija, kurioj dalyvavo virš 
10,000 žmonių.

Karaliui įteikta rezoliucija,

VARsAVA, bal 3. Vakar 
bolševikai darė atakas abiejo- 
mfei pusėmis Dauguvos upės, 
matomai, pradėdami besrverži- 
mą šiauriniame fronte ir Vii-

bal.

Apie mūšius tose vietose pra 
neša latvių pranešimas. Vienas 
tų pranešimų skalbia atmuši
mą bolševikų atakos ežero (Iš
veja apygardoj.

Ypač smarkus mušis Dėdino 
apielinkėj, palei šiaurinį kran
tą Dauguvos irpės.

R ostijos bolševikų spėkos ket 
verge atakavo lenkų linijas lie
pei apygardoj, į rytus nuo Vil
niaus ir į šiaurę nuo Borisov, 
bet tajię atmuštos, sako lenkų 
pranešimas. ___ _

Kituose frontuose buvo j>a- 
prastas artilerijos apsišaudy
mas, liet mažai inl’anterijos ka-

♦ riavimo.

KONSTANTINOPOLIS, 
3. Pasak čia gautų žinių, 
dikavkaz, svarbi karinė stotis 
ir p irk lybi n is 
knzijoj, tapo paimtas Rusijos 1 
bolševikų.

(Vjladikavkaz yra prie Tere- 
ko upės, apie 95 m. j šiaurę nuo 
Tifliso. Jis yni šiauriniame pa
kraštyje Kaukazo kalnų ir jo 
paėmimas, kartu su pirmiau pa 
skelbtu paėmimu Petrovsk pa
rodo, 
linkui 
Baku 
kos.)

AMOY, Chinija, bal. 3. 200 
kareivių liko užmuęta ir daug 
sužeista Anhui provincijoje ka
reivinius pakėlus maištą. Mūšia 
dar tebesitęsia ir gyventojai bė
ga baimėje. Kareiviai buvo su 
kilę prieš tos apygardos guber
natorių, kuris romius ir vyriau 
sias dėsirikto komanduotojas.

ti generalio streiko ir kad ka
binetas butų sudarytas iš žmo
nių. nesurištų su šiuo krizių, 
kad kabinetas gautų parlamen 
to paramą.

Raitoji policija bandė de
monstrantų neįleisti į aikštę 
prieš palocių, bt t kada tapo iš
keitei* raudonos vėliavos ir už
traukė lutornacionalą. policija 
pusi sk ūbi no pasiša I i n t i.

Makare karalius pasišaukė 
konferencijon vadovus visų po
litinių partijų.

buk Turkijos valdžia vis dar 
tebeveik ian Ii.

Nacionalistų vadovas Musla- 
pba Kernai Paša sušmikč kon
gresą į Angora, po penkis at
stovus mio kiekvieno vilajelo. 
Taipjau tapo paskelbta visuo
tina mobilizacija ir paliepta vi
są karinę amuniciją išgabenti 
nuo pajūrio.

Mustapha Kernai griešlai pa
skelbė, kad jis nepripažįs sul
tono paliepimų.

Sivas, Arnasia, Tokai, Sam
sonu ir daugelyj kitų vielų ka
sam tranšėjos ir daroma kiti 
p ris iren girna i tųis igy n i m u i.

NELEIDŽIA DARBO PAR
TIJAI STATYTI KAN

DIDATŲ.

OKLAHOMA Okla., 
bal. 3. Valstijos prokuroro pa 
geibiu inkas Wood išnešė nuo
sprendi, kad naujai susitvėru
sioj i Darbo partija negali sta
lyti savo kandidatų ant balotų 
Oklahoma valstijoj.

Socialisty 
laimėjimas

socialistai užvaldė
DAVENPORT.

Išrinko mayorą, miesto tarybą 
ir kitus viršininkus.

DARBININKAI APLEIDŽIA 
AMERIKĄ.

Bet atvažiuoja daugiausia 
moterį s ir merginos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 5, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

SMERKIA LENKIJOS 
REIKALAVIMUS.

Visa Rusija stos prieš Lenkiją, 
jei ji reikalaus rusų žemių, 

sako Litvinov.

PARYŽIUS, bal. L— “Išaki
ja turi apsvarstyti sovietų tai
kos pasiūlymą,’’ pasakė šiandie 
Rusijos sovietų atstovas Litvi
nov. “Lenkijos reikalavimas su 
grąžinti jai 1772 m. rubežius 
\tq neteisingas, kadangi į tuos 
rubežius įeis grynai rusų apgy
ventos teritorijos.

“Kiekviena sulis turi teisę 
valdyti save kaip jai tinka ir 
I^cnikijos Mpras pasigriebti tas 
teritorijas po priedanga saugo
jimo gyventojų nuo bolševiz
mo, nėra nuoširdus.

“Sovietai nenori uždėti savo 
principus ant jokios šalies.

“įlenkijos imperializmas, sti 
jurinamas propagandos užinte- 
resuotųjų susilpninime sovietų 
valdžios šalių, jMiginido pavojų 
Rusijai, priverčiant mus laiky
ti didelę armiją. Musų troški
mu yra demobilizuoti šią ar
miją kaip galima greičiausiai, 
tad čia ir yra proga Lenkijai 
su nuosaikiu t i savo teritoria|ius 
reikalavimus.

“Jei Lenkija spiesis pasigrieb 
t i Rusijos teritorijų ir bandys 
įvykinai savo reikalavimus ka
riniais besiveržiinais, visa Ru
sija, įskaitant aršiausius sovie
tų priešus, pakils apgynimui 
Rusijos. Jokia partija niekur 
nenori svetimųjų viešpatavimo.

“Aš pakartoju, kad musų 
principu yra laisve dėl mus ir 
laisvė dėl kitų.’*

HARVEY, UI., bal. 3.—P-lė 
Ona Gonciarz, 15909 S. Halated 
St., parėjo vėlai namo ir liko 
nušauta. Policija areštavo jos 
tėvus.

,. Truo trnnslnfion fllpd with the pos! 
centras (.iškali- 1 master at Chicago, 111. April 5, 1920 

j as reųuired by Ihe act of Oct. ti, 1917
PADĖTIS RUHR GERĖJA. 

_ __________ |
BER1.INAS, bal. 3.~ Oficia

lūs žinios sako, kad padėtis 
Ruhr teritorijoj žymiai gerėja. 
Valdžįa užėmė Duisburg ir 
Oberhausen. Komunistai sude 

kad bolševikai veržiasi i da ginklus daugelyj vietų arti 
svarbaus aliejaus centro Esšen. Plėšikai siaučia.
ir Gruzin.ijos respubli-

bolševikai veržiasi i da ginklus daugelyj

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 5, 1920 
as reųuired by the act of Oct. U, 1917

TIKISI ATNAUJINIMO 
PIRKLYBOS SU RUSIJA.

VVASH1NGTON, bal. 3— 
Valdininkai sako, kad suvaržy
mai pirklybos su Rusija galbūt 
greit bu« nuimti, nors Ameri
kos pasiūlymas vyriausiai ta
rybai a veik t i beminti, kiek su
trukdė tą žingsnį.

Rusijos kooĮM'ralivė misija

nų ir manoma, kad talkininkai 
laukia konferencijos su misijos 
nariais pirm negu atsakius j 
Amerikos ^siūlymą.

Ką talkininkąi nė nutartų, 
vistick galbūt greit bus paskelb 
tas čia nuėmimas suvaržymų.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III. April 5, 1920 

requh ed by the act of Oct. 6,1917
TROCKIS VESIĄS TAIKOS 

TARYBAS.
LONDONAS, bal. 3.—Iš Co-

ėjo nepatvirtinta žinia iš Var
šuvos, kad bolševikų karės mi- 
nisteris Leonas Trockis mano 
apsilankyti Londone ir Pary
žiuje tarties apie galutiną tai-
ką.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III. April 5, 1920 
<s reųuired by the act of Oct. 6,1917

KROATAI SUSIRĖMĖ SU 
KAREIVIAIS.

Kroatai atsisako kareiviauti ir 
delei to žuvo šimtai žmonių.

VIENNA, bal. 1.—Iš Agranio 
pranešama, kad ištiko susirė
mimų tarp kareivių ir Kroati
jos valstiečių, delei Vengrijos 
vokiečių (valstiečių atsisakymo 
stoti kariuomenėn. Būriai val
stiečių, apsiginklavusių dalgė
mis ir kirviais užpuldinėjo ka
reivius. Keli šimtai žmonių li
ko užmušta ir labai daug šužei- 
sta. Sumišimai yra labai išsi
plėtoję ir buvo masinių areštų.

TACOMA, Wash., bal. 4.— 
Nežinomas vyras ar moteris 
vyro drabužiuose vakar vaka
re pašaukė Pierce pavieto pro
kurorą Askren ir jį pašovė.

True translation filed with the post- 
mastei- at Chicago, 111. April 5, 1920 
as reųuired by the act of Oct. tt. 1917

TURKAI RENGIASI KARĖN 
PRIEŠ TALKININKUS.

VVilsono noki nustebino turkus.
KONSTANTINOPOLIS, bal. 

1.- Prezidento Wilsono nota 
talkininkams, duodanti supra
sti, kad turkai turi išsinešdinti 
iš Europos nustebino visas Tur 
kijos partijas.

Keletas trumpų žinių, 
Wilsonas laikosi 
buvo išspausdinta 
Paryžiaus žiniose,
atėjo tikrasis notos tekstas, tur 
kai vis dar nenorėjo tikėti. No
ta buvo kiek cenzūruota ir ji 
išrotlė dar aštresnė turkams, 
negu pilname tekste.

kad 
los pozicijos 

Londono ir 
bet kol ne-

Mobilizuoja kareivius partizan- 
tiškai karei. Talkininkai 
nori pavalyti valdžią.

DAVENPORT, la., bal. 3.- - 
Socialistai veik visai užkariavo 
šį miestą.

Šiandie mayoru liko išrink
tas Dr. C. L. Bare\vald, socia
liuos. Tai pirmas socialistas 
mayoras šiame mieste. Jis ga
vo 1,655 balsus daugiau, kaip 
daugiausiai gavęs po juo balsų 
republikonas.

Socialistai taipgi lapo išrink 
ti ii’ į kitas miesto vielas, iš
ėmus iždininko.

Socialistai taipgi kontroliuos 
miesto tarybą.

Iš 8 narių miesto taryboje 
socialistų bus penki.

True franslntlnn filed with the post- 
master at Chicago, III. April 5, 1920 
as roquired by th#» nei of Ori. 6,1917

800 KOMUNISTŲ KRITO 
MUšYJ.

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
3. Turkai evakavo Trebizon- 
dą ir mobilizuojasi Djuverzlyk, 
kur yra 9,000 kareivių su kul- 
kasvaidžiais ir artilerija. Tre- 
bizonde yra ramu 
ma sumišimų,
apie Turkijos sutartį 
paskelbta.

Talkininkai didina 
mą, kad pagimdžius 
kabineto, kuris yra nusispren-
dęs pasilikti vietoje, kol galu
tinai nebus pašalintas talkinin
kų.

ir nesitik i-
Wilšono| nota

tapo čia

Turkijos kabinetas pasitraukęs.
LONDONAS, bud. 3.— Užru- 

bežinių reikalų ministerija pa
skelbė, kad ji gavusi neoficialių 
žinių apie permainas Konstan
tinopolio valdžioje. Vienok pa
tvirtinti žinią nepavyko.

NEW YORK, bal. 4.—Kuo
met iš Amerikos išvažiuoja 
daugiausia darbininkai ir kiek 
vienas vidutiniškai išsiveža po 
$2,000, į Ameriką daugiausia 
atvažiuoja neproduktyviai žmo 
nes karės našlės. Moteris ir 
merginos pastaraisiais keliais 
mėnesiais sudarė 60 nuoš. atva
žiuojančiųjų Amerikon. Kal
tinama yra, kad Europos vald
žios stengiasi sulaikyti darbi
ninkus nuo važiavimo ir jų iš
važiavimų visaip suvaržo, ku<> 
inet moterų išvažiavimą visaip 
palengvina. Apskaitoma yra, 
kad išvažiuojantįs iš Amerikos 
nuo paliaubos jau išsivežė su 
savim į Europą virš pitses mi- j statys išnaujo savo kandidatu- 
liardo dolerių ir kad kita tiek 
bus išvežta, kada paleng\ės 
transporlacija ir gavimas pas- 
portų išvažiavimams iš Ameri j Yorko socialistai nutarė nepa-

N. Y. SOCIALISTAI 
NEPASIDUOS ATGA- 

LE1VIAMS.

Reikalaus specialiu rinkimu ir

rą. Ves bylą teismuose.

NEVr YORK, bal.

kos.

spaudi- 
puolimą

RADIKALAI LAIMĖJO 
ARGENTINOJE.

DEGINA VALDŽIOS 
TRIOBĖS1US.

BERLINAS, lial. 3. Pasak 
gautų žinių, 800 komunistų kri 
to Duisburg, Ruhr distrikte, 
mūšyje su valdžios kareiviais, j

*--------------------------- Talkininkai daro spaudimą.
True transhitipn filed with the post-. _ ZVKTIW,XT.„ .» r„ „ .
master at ChiUgo, III. April 5, 1920 • LONDONAS., bal. 3.—talki
as reauired ny Ine oct of Oct. (j. 1917 nilikni nnrlnvė imtureųuired Dy Ine oct of Oct. 6,1917

NETIKI | PASTOVUMĄ 
TAIKOS SUTARČIŲ.

BUDAPEŠTAS 1x11. 3.—Gra 
fas Albert Apponyi, sugrįžęs va 
kar iš Paryžiaus konferencijai 
su Vengrijos regentu admirolu 
Horthy ir partijos vadovais, už-

kartojančių savo reikalavimų, 
kad Turkijos valdžia oficialiai 
atsižadėtų nacionalistų judėji
mo, sako Konstantinopolio ži
nia.

Ada Buza r, miestas tiesiai į 
rytus nuo Konstantinopolio ir 
už 23 mylių nuo Ismid, Angli-

reiškė, kad taikos sutartįs tarp jos įėjimo uosto vakarinėj Ma
n • • i • • ' ..I A—........ .t.... .......

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 3. Pasekmės dabartinių 
balsavimų parodo, kad iš 158 
vietų ateinančiame 'kongrese, 
kuris susirinks gegužės mėli: ra 
dikalai turės mažiausia 102 
vietas.

Konservąty  va i ir demokratai, 
kurie ėjo išvien turės 45 vietas 
ir socialistai 10 vielų. .

Miestuose balsai pasidalino 
tarp radikalų ir socialistų, bet 
provincijoje radikalai laimėjo 
didelę didžiumą balsų. Pasek
mės parodo, kad viską valdys 
prezidento Irigoyen partija.

DL’BLIN, bal. 4. Valdžios 
lauktasis aiTll) šllklllttiiiš Vely
kų dieną neįvyko. Valdžia bu
vo atsigabenusi daugybę karino 
menės ir prie sukilimo buvo

siduoti atgaleiviškai valstijos 
legislatunvi, kuri pašalino pen
kis socialistus, bet su tais alga- 
leiviais kuosmarkiausiai1 kovo
ji. Tuo tikslu tapo nutarta pa- 
rdikafauti iš gubernatoriaus 
sjieclalių rinkimų, užpildymui 
pašalintųjų socialistų vietų. Pa
skelbus rinkimus visi pašalin
tieji socialistai vėl išstatys savo

gerai prisirengusi. Bet prasidė- kandidatūrą, kad dar sykį pa
rodžius atgalciviams, kad ne 

' juos, o sočiaiistirs žmonės re
tai sistemai!- mLa- 

Taipjau nutarta užvesti bylą

talkininkų ir centęalinių vnlsty 
bių yra tik laikinio pobūdžio.

“Mano įspūdis,0 sakė jis, 
“yra toks, kad nė vienas talki
ninkų (>olitrkų netiki nuošird
žiai, kad dabartinės taikos su
tartis galėtų ilgai išsilaikyti.

“Aš dar nepražudžiau vilties 
ir manau, kad Vengrijos padė
tis bus geresnė, negu buvo mė
nuo atgal.’’

žojoj Azijoj, tapo paimtas utar 
niūkė turkų nacionalistų karei
vių.

CHICAGOJE SIAUTĖ PŪGA.

Konstantinopolis izoliuotas.
KONSTANTINOPOLIS, ko

vo 29.’—Komstantii^opolis yni 
taip izoliuotas nuo Mažosios 
Azijos, tarsi juos skirtų Atlan- 

I tiko vandenynas. Geležinkelio 
j komunikacija tarp Bosfono ir 
šalies vrdaus tapo perkirsta an
glų, kurie sudegino didelį tiltą, 
pirmiau ištraukę savo indusų 
kareivius, kurie saugojo liniją, 

yra Isinidc\ir
1G1I|ICAGO. Chicagiečiai va

kar turėjo labai “smagias’’ vė- ’ Anglų kvatiera 
lykas, kurios greičiau buvo pa- apsaugoma vien didžiųjų kanuo 
našios į kalėdas. Naktį prieš lių karinių laivų.
Velykas prasidėjusioj i pūga | Anatolija pirmiau KonsJan- 
siautė per visą dieną ir tiek pri tinopolį aprūpindavo maistu ir 
snigo, kad gatvekariai su dide-, todėl mėsos ir daržovių kainos 
liu vargu galėjo vaigščioti, o Konstantinopolyj dvigubai pa- 
užmiesčiuose turėjo ir sustoti, kįlo. Talkininkai nestabdo pel- 
Pūga siautė netik Chicagoje, nagystės remdamiesi tuo, kad 

vbet ir visu paežerių. Traukiniai' ...r į ....... ■ ■■ ... !
tad atėjo vakar kėlioms valan
doms vėliau. ChicagieČiai to
kios didelės pūgos vėlykose vi
sai nepamena.

Admirolas popiežiaus 
kunigaikščiu.

WASHINGTON, bal. 4.—Po 
piežius Benediktas XV suteikė 
Amerikos admirolui Bensonui 
augščiausio bažnyčios kuni
gaikščio titulą šv. Jurgio ordi
ne. Tai esąs dar pirmas ame* 
rikietis gavęs tą titulą šv. Jur
gio ordene.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 5, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917

ANGLAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ JAPONIJOS

MONOPOLI.
Reikalauja sau lygių teisių 

šantunge.

SHANGHAI, bal. 1.—Anglų 
pirklybos kamera Chinijoj sa
vo metiniame susirinkime už
protestavo prieš Japonijos mi- 
litarį ir ekonominį monopolių 
Tsingtao ir Šantungo provinci
joj. Jie priminė japonams, kad 
anglai dalyvavo paėmime Tsing 
tao ir sako, kad anglų-ameri
kiečių firmoms neleidžiama tu
rėti nuosavybių ir kad laivai 
šutrukdomi su įplaukimu uos
tau.

Kamera rekomenduoja pada 
ryti Tsingtao intcrnacionaliu 
laisvu uostu dėl visų šalių ly
giomis teisėmis ir muitams 
esaht po Chinijos valdžios kon
trole.

Kamera rekomenduoja, kad 
Tsing t a o-Ilsi na n fu gelež inkel is

/ PINIGU KURSAS.
Subatoje, bal. 3, užsienio pinigų 

kaina, perkant ių ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Austrijos, 100 kronų...............0.60 butų valdomas ekonominiais, o
Belgijos, už $1 ........... frankų 13.50 į ne miUtariai-ąjolitiiiiais pama-
Finų 100 markių ............... $ 5.40 tais. Ji reikalauja, kad anglų
Danijos 100 markių ............ $18.90 pirkliai butų įleidžiami į Japo- 
Francijos, už $1 ....... frankų 14.47 * .. f . . . , .Italijos, už $1 ...............lyrų 20.85 tujos sferas lygiais pcfmathis.
Lietuvos 100 auksinų.... . $ 1.55 j

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių
ostmarkiaif ių kursas tek¥-p«b 
kaip Vokietijos markių), .į

Lenkų 100 markių . ........... .. $ 0.75
Norvegų 100 kronų ...... . $20.00
Olandų 100 guldenų $8740
Švedų 100 kronų $H.0B |
šveicarų, už $1.......  frankų 8MJ
Vokiečių 100 markių..... ..... f

©

Giedra ir šalta šiandie; ryto 
$ 1'55 ’ šilčiau ir giedra.

jo tai, prie ko valdžiai mažiau
siai buvo prisirengusi ir ma
žiausiai tikėjosi 
nis deginimas triobėsių visoje 
Airijoje. Ugniagesiai nespėja Pr*eš legislalurą valstijos augš- 
gesinti nuolat kįlančių gaisrą ir čiausiame teisme, o jei ten nie 

ko negalima butų laimėti (nes 
teismas yra rankose kraštuti
nių atgaleivių), tada kreipties į 
visos šalies augščiausįjį teismą.

Socialistai tikisi, kad jiems 
pavyks nugalėti suokalbinin
kus, nes socialistus remia visi 
padoresni žmonės ir net nors 
kiek pažangesni politikieriai.

Išrinktas iš 8 žmonių komi
tetas, kuris ves visą kampaniją 
ir tu i netik 
distriktuose tų atgaleivių, kurie 
balsavo už pašalinimą sočiali-

daug valdžios fcriolbesių visai

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

SIOUX CITY, la., bal. 3.— 
Trįs žmonės liko užmušti ir 
trįs sužeisti traukiniui užgavus 
jų automobilių.

30,000 darbininkų sustreikavo.

MILAN, bal. 2.—30,(XX) po- 
pieros darbininkų sustreikavo, 
reikalaudami pakelinio algos.

MIDDlLETOWN, N. Y.-R. 
Ed. Leary iš Hohdkius, N. J. ties 
Tuxedo, N. Y. nušovė Mrs. H, J. 
Grayson iš Pattenson. Paskui 
pavažiavęs jx>rą mylių su jos 
12 metų tluktere, įšoko į upę ir 
l>risiigirdė.

New Yorke, foet ir

Pienuojama generalį streiką.
WINNIPEG, bal. 3.—Visoj 

Kanadoj vedama smarki kam- 
IMMuja už paskelbimą generalio 
streiko, ĮM’otestui prieš nuteisi
mą Winnipcg streiko vadovų. 
Unijų balsavimas apie streiką 
busiąs padarytas neužilgo.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

IKI ŠIOL daugelis įvairių didelių ir mažų agentūrų 
ir bendrovių ėmė dvigubus ir trigubus pinigus 
už Lietuvos auksinus arba markes.

DABAk išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

Pagal Dienos Kurso
su damokėjimu keliolikos punktų už riziką bei pa
siuntimą, o taipgi Lietuvos bankui už patarpinikavi- 
mą. Vienutinė vieta kur taip galima išmainyti ir pa
siųsti pinigai Lietuvon yra.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Demokratijos lai
mėjimai Lietuvoje

Lietuvos žmonių pasiprie
šinimas reakcinei valdžios 
politikai nepaliko be vaisių. 
Iš paskutinių laikraščių nu
merių, kurie tik-ką gauta iš 
Kauno, patiriame, kad žmo
nės tenai jau įgijo tris stam 
bius laimėjimus.
-Viena, kovo 1 d. tapo pa

sirašyta įstatymas, panaiki
nantis karės stovį Lietuvoje.

Pagal tą įstatymą karės 
stovis paliekama tiktai fron- 
tuose, 30 kilometrų ruožas 
(kilometras yra truputį ma
žesnis, kaip verstas). Karės 
padėty palieka visa kariuo
menė ir taip pat visa Lietu
vos geležinkelių juosta. Bet 
ir karės stovio ruože turi 
būt nevaržomi priešrenka- 
mieji mitingai ir piliečiams 
negali būt draudžiamas ju
dėjimas anksčiau 11 vai. va
karo be įsakymo Vyriausio
jo Karės Vado.

Antras laimėjimas yra po 
litinės cenzūros panaikini
mas. Laikraščiai Lietuvoje | 
dabar, reiškia, gali laisvai ra I 
syti apie politiką ir kriti- 
kuot valdžią. Paliko tiktai 
karės cenzūra ant žinių ir 
straipsnių, liečiančių kariuo 
menę.

Trečias laimėjimas yra 
suteikimas kariškiems (ka
reiviams) teisės balsuot rin- 
kimuoe į Steigiamąjį Seimą. 
Apie šitą dalyką praneša Mi 
nisterių kabineto kanceliari
ja sekamu laišku, kurį pas
kelbė “Lietuvos Ūkininkas“:

“Del L. V. S. Centro Ko 
miteto rašto š. m. vasario 
21 d. Ministerių Pirminin
ko pavedamas šiuo turiu 
garbės pranešti, kad Vy
riausybė ruošia tam tikrą 
St. Seimo rinkimų įstaty
mo papildymą, kuriuo ka
riškiams bus duodama tei
sė aktingai dalyvauti rin
kimuose į Steigiamąjį Sei- 
mą.
Taigi despotizmui jau ta- 

• šiek-tiek aplaužyta ragai 
etuvoje. Tikimės, kad Stei-1

giamasis Seimas visai užda
rys į tvartą tą raguotąjį su
tvėrimą.

Vyskupai, verčia 
Lietuvos bažnyčias 
politikos jomarku.

Seinų ir Žemaičių vyskupai 
(Karevičius ir Karosas) iš
siuntinėjo visiems Lietuvos 
klebonams bendrą “ganyto
jišką laišką“, kuriame tarp 
kitko sakoma:

“Todėl, brangus Katali
kai, įgiję nugis piliečių tei 
sę dalyvauti rinkimuose į 
Steigiamąjį Seimą, laiky
kite savo svarbia prieder
me šita teise tinkamai pa
sinaudoti. Visi: seni ir jau 
ni, vyrai ir moters, vaiki
nai ir merginos, susispies- 
kite į krikščioniškąsias 
draugijas ir kuopas ir, ben 
drai susitarę, rinkimų die
nomis pasiliuosavę nuo jū
sų darbų, skubėkite į rin
kimų vietas ir sąžiningai 
paduokite savo balsus už 
tinkamus musų krašto rei
kalams naudingus atsto
vus“.
Šitas vyskupų atsišauki

mas, agituojantis už klerika
lų (“krikščionių“) “draugi
jas ir kuopas“, yra įsakyta 
perskaityti visose bažnyčio
se ir sakyklose.

Kaip tečiaus ims žmonės 
žiūrėti į bažnyčias, jeigu vy-» 
skupai vartoja jas, kaipo į- 
rankį politinei savo partijos 
agitacijai?

Apžvalga
KUNIGIŠKA KALBA.

“Keleivio” bei 
Mes iš popiežių

Kunigų “Draugas” aiškina 
vienam savo skaitytojui apie po 
piežiij Aleksandrų VI (Rodrigo 
Borgia), pagarsėjusį savo palei- 
stuvingu gyvenimu. Jisai yra 
priverstas pripažinti, kad tas po 
piežius ištiesų buvo didelis pa- 
elistuvis; bet štai kaip jisai mė
gina atsigriebti i Sako:

Yra didelis skirtumas tarp 
mus ir tarp 
“Naujienų”.
istorijos neišbraukiame kas 
buvo bloga. Bostono ir Chi- 
cagos socialistų laikraščiai 
niekada neminėjo to, kas joje 
yra gera. Praeities nuotikiai 
jiems ir mums yra proto mai
stas. Tik jie mėgsta žmonių 
mėšlą, o mes prie to ėdesio ne
norime priprasti ir negalėtu
me, jei norėtume. Vyturio ir 
beragės negalima penėti tuo 
pačiu pašaiu. Vyturys mėš
lo nelesa.
Pirmiausia, apie tą popiežių 

Aleksandrą VI “Naujienos” nie 
ko nerašė, tad kam “Draugui” 
reikėjo, kalbant apie jį, drabsty- 
tyties “mėšlais” į “Naujienas”?

Antras dalykas — kam “Drau 
gas” vartoja tokią šlykščią kal- 

Į bą straipsniuose, kuriuose jisai 
mėgina pamokinti savo skaity
tojus apie katalikų bažnyčios is
toriją?

Logikos toje kalboje nėra jo
kios. Nes juk kiekvienas žmo
gus gali lengvai suprasti, kad 
yra ncsąųianė prikaišioti apeti
tą prie “mėšlo” tam, kuris ke
lia aikštėn blogumus žmonių gy 
veninio — jeigu jisai taip daro 
ne tikslu pasigėrėti blogumai^, 
o tikslu pasmerkti juos. Jeigu' 
smerkimas žmonių nusidėjimų 
butų lygus “ėdimui mėšlo”, tai 
niekas nebūtų taip užsipelnęs 
“beragės” vardo, kaip katalikų 
dvasiškija, kuri daugiaus negu 
kas kitas kalba apie žmonių nu
sidėjimus: beveik vien iš to ji 
daro visą savo biznį. Kam- 
kam, vadinasi, tik jau ne kuni
gų laikraščiui naudotiem šito
kios ryšies “argumentais”.

Bet jeigu tame jo “argumen
te” nėra nei išminties, nei nuo- 
sakumo, tai kas bepalieka iš jo? 
Nieko daugiaus, kaip tiktai 
šlykštus, purvini žodžiai. “Drau 
go” redaktorius, kun.’Bučys, ne 
įstengdamas apginti savo pozi
ciją minties jiega, pasielgė 
taip, kaip elgiasi šitokiuose at
sitikimuose visi žemos kultūros 
žmonės: ėmė vartot bjaurius iš
sireiškimus.

Mums yra nemalonu, kad, kri 
tikuodami “Draugą”, turėjome 
pakartoti nešvarius jo žodžius. 
Bet reikia ant galo parodyti 
žmonėms, ant kokio kultūros 
laipsnio stovi to laikraščio re
daktorius, kuris kitąsyk skai
tydavo lekcijas augščiausioje 
kunigų mokykloje.

RRREVOLIUCIONIERIAI. '

krauti į vagonus ir vežti

Tik-ką gavome tris “Laisvės 
ir Žemės” numerius. Tai yra 
vadinamųjų “revoliucinių” liau
dininkų socialistų organas. Ei
na Mariampolėje.

Ji turi pretenzijos būti vienin 
tėliu “Tikruoju” liaudies drau
gu. Bėda tečiaus, kad šitos pre 
tenzijos ji neįstengia nieku rim 
tu paremti. Tie dalykai, ku
riuos ji sako svarbesniaisiais vi 
suomenės klausiniais, yra didžiu 
moję jau senai pasakyti kitų so 
cialistų; o tenai, kur ji mėgina 
pasakyt ką-nors nauja, tai ji pa 
rodo stačiai pasigailėjimo ver
tą minties nepajieginią.

Anądien mes jipi minėjome, 
kokia yra tos srovės pozicija su
lig Steigiamojo Seimo. Boiko- 
tuot Seimo rinkimus, — kas bu 
tų logiška tokiems “revoliucio
nieriams”, kurie nori būti “kai
riausiais” už visus — jie nepa
tarta. Bet rinkli atstovus jie ko 
tina tiktai tani, kad jie Seime 
skelbtų “teisybės žodį”, o ne ko 
votų už tai, kad Seimas padary
tų geresnius darbo žmonėms įs
tatymus. Įstatymų darymą jie 
paveda išimtinai buržujų ir ku
nigų atstovams!

Nepajiegdami sumušti kitus 
socialistus i^avo idėjų aiškumu, 
šitie “revoliuciniai” liaudinin
kai už tai labai stipriai koliojasi. 
Ne jų srovės socialistai tai esą 
“šunsocialisčiai”, “apgavikai”, 
“padavikai”, “mulkintojai” ir tt. 
Už gabumą kolioties “Laisvei ir 
Žemei” priklauso pirmutine pre
mija.

Kaip jau sakėme, sala Naura 
yra labai mažutė. Visas jos pa- 
yįridos užima nedaugiau 5.<MX) 
akrų. Ji yra netoli nuo ekva
toriaus ir 2,500 myl ių a takumo 
nuo Sydney. Tai nepaprastai 
graži sala, bet kas da svarbiau 

ji yra labai turtinga fosfatu, 
iš kurio, įsulig ekspertais, gau
nama IK) nuoš. trikalkinio fos
fato. Apvok uo jauna, kad salos 
fosfato vertė siekianti' $2,000,- 
000,(MM). Kiti mano, kad vertė 
esanti da aukštesnė. Trumpai 
sakant, tai yra sandėlis turto, 
kuri tiesiai su lupatomis gali
ma
kur patinkama. Toj saloj esti 
apie 3,000,(MM) tonų fosfato. To-- 
no iškasimas;— priskaitant 1 
centą, kuris mokama salos val
dininkams, atsieina 25 centai. 
Trąšų išdirbėjai moka $6.50 
fosfato tonui, <> parduodami 
ūkininkams trąšų formoj išdir
bėjai gauna $32.50 tonui.

Vokietija užgriebė salą 1880 
m. Suprantama, išfpradžių pa
sirodė vėliava, o (Miškui prasi
dėjo naudojimas. Vokiečių 
kompanija 1905 m. (Mirdavę sa
los turtą Itacrfiiko Fosfato kom 
ponijai. Karės priešdienyj tos 
kompanijos dalininkų tarpe bu

Pasaulio Darbininku 
Judėjimas.
AUSTRALIJA.

[Federuotoa spaudo* žinia J

Sydney. — W. Francis Ahcrn 
rašo: Pačioj karės pradžioj Au
stralijos valdžia užgriebė iš vo 
kiečių pasakiškai turtingą salą 
Nauru, kuri randasi Pacifiko 
ikeane. Sala yra Gilberto salų 
grupėj netoliese nuo ekvato
riaus. Ji susideda beveik išiin 
linai iš fosfato uolų. Iš visko 
matyti, kad salos gyventojai 
labai nejĮjatenkinli naujos rų- 
šies demokratija, kurią norima 
įgyvendinti po Anglijos, leis i il
gia u, po Australlijos vėliava. 
Dabar jie užvedė bylą, norėda
mi atgauti kai-kurias teises, ku
rios, jų many m u, buvusios ne
teisėtai atimtos iš jų.

Nauru salos gyventojai,— 
kaip ir ditiumois salų gyvento^ 
jai, -yra labai naivus žmonės.

lomatijos gudrybių, jįe mano, 
kad juos skriaudžia internacio- 
nalis kapitalizmas. Jie nepa
jėgia suprasti, kad Anglijos vė
liava, pievosuojanli virš jų gal
vų, yra ženklas, jog visa, kas 
daroma, daroma jų gerbūviui. 
Jie klausia: “Ar demokratijos 
principai rcrkahpija lo, k tat 

,mes būtume naudojami?”
Taip, jie. sutinka, jog vokie

čiams valdant jiems gyvenosi 
Miegeriau'sia. Bet jie klausia, ar 
ta karė, nebuvo vedama tuo tik
sliu, kad paliuosavus pavergtas 
tautas nito Vokietijos jungo? 
Jeigu taip, tai kodėl norima 
mus vėl pavergti kiliems po
nams? Fak'tinai jie atsisako— 
kokio nedėlkingi sutvėįrimai!— 
tikėti, kad Anglijos vėliava ski
riasi nuo kokio® nors kilos vė
liavos, kuomet kalba eina apie 
didelius pelnus.

baltalų smotona, pradedant'cx- 
kaizerim ir baigiant EarLGrey, 
Arlhur Belfotir’u ir kitata An
glijos aristokratais. Ta konipa 
uija užmokėjo vokiečių kom
panijai $2,500,(MM). Tuo budu ji 
:gijo teisės naudoti salą ir jos 
gyventojus visą šimtą metų. 
Liesa, salos gyventojams nie
kuomet neprisiėjo susiduri i su 
kompanijos virsiu.inkais. Be lo, 
'nik ir jiems mokama 1 centais 
Jonui, kurį kompanija parduo
ta už $32.50.

Jiems mokama puikiausios 
ilgos- $1.44 savaitei ir $1.92 už 
KM) vailandų viršlaikį. Bet to
mis sąlygomis salos gyventojai 
nepasitenkino ir jie nutarė pa
daryti sabotažą. Kompanija 
greit pajėgė suvaryti juos į 
>žio ragą. Pastebėjusi, kad sa- 

’os gj’veirtojai maitinasi riešu- 
’ata, kompanija stvėrėsi kirvių 
:r ėmė kirsti medžius. “Nedirb
site, neturėsite ir riešutų,”—ji 
tarė na u riečiam s. Kitaip sa
kant, ji pas’kell>e riešutų bloka
dą. Tuo budu na u riečiai vėl bu 
vo prispirti dirbti, nežiūrint to, 
ir jiems tatai pątiko, ar ne. 
Tąsyk nauriečtai bandė sutver
ti ĮM’imityvę uniją. Bet kompa
nija parsigabeno iš Indijos, Ki
nijos, Japonijos ir kitų salų 
streiklaužių. Viso to padariniai 
vrft tokie: <tabar nebėra strei
kininkų ir algos lilko (sumažin
ta ligi $1.(M) savaitei. Gi darbo 
sąlygos yra sltačiolk (iragariš- 
kos.

Bet rugsėjo mėnesyj, 1914 
m., Australijos karinis laivas 
sustojo prie salos. Išlipę^ jūrei
viai takėlė Anglijos vėliavą. Ko
mendantas paaiškino savo atsi
lankymo tikslą. Girdi jie esą 
pasiuntiniai didžiųjų tautų, ku
rios trokštančios paliuosuoti vi 
sus tautas (prisikalta n t ir Nau
ru). Nauriečiai baisiai nudžiu
go Ir parodė nemaža entuziaz
mo. K

Bet tuo pačiu melu, kuomet 
ta istorija buvo pasakojama na i 
vtains nauriečiains, visai skir
tinga istorija papasakota Au
dra lijęs parlamentui. Toj nau
jos civilizacijoj įstaigoj, laivy
no milu taleris su pasigerėjimu 
liškino, kaip Australijos vald
žia, pastebėjusi “pasakišką Nau 
ros turtą, tuoj stvėrėsi reikia
mų įmonių salos iižva'ldyniui ir 
pasiuntė karinį laivą, kuris su
stojęs prie įsa los takelė Anglijos 
vėliavų.”

'Tečiaus nauriečiai negalėjo 
ižiurėti jokio skirtumo tarp An 
glijos vėliavos ir priešininko ve 
tavos. Jie vis da buvo naudo
jami, paveikti, apgamai liejami 
visokiais budais, verčiami pirk- 

i už 72 centu skurlius, kurie ' 
civilizuotose šalyse kaštuoja 
ik G centai. .Iii' vis da buvo 

špil iam i pirkti kompanijos 
krautuvėse, kur už visiką rokuo 
amia kaip aptiekoiso; jiems vis 

da buvo '(jarda v įliejama popfe- 
rus vietoj odc.s ir varis vietoj 
aukso. Trumpiau kalbant, jie

visai nesitikėjo tokio “paliuo- 
savimo.” Jie proteitavo, bet nie 
kas nekreipė domis į jų protes 
tus. Jie pasiuntė peticiją Am 
glijos karaliui, bet George V 
nesiteikė atsakyti. Jie siuntė 
peticijas'IJeyd Georgą’u k Wood 
ro|w VVilsonui, Clemenceau ir 
daugetiuvi kitų, liet niekas neda
vė jokio atsakymo. Tik netie
sioginiai jiems buvo priminta, 
kad Anglijos vėliava plevėsuo
ja jų saloj, o tatai reiškią, kad 
jie yra pat mosuoti nuo vokie
čių jungo.

Paskui (Misklydo gandai, kad 
Paci'fiko Fosfato kompanija 
parsiduoda Australijos, Naujo
sios Zelandijos ir Anglijos val
džioms už $15,(MM),000. Naurie- 
čtai pradėjo klausti, kodčl ne
siskaitoma įsu jų norais? Ar-gi 
jų sala nebuvo paliuosuota? Jei 
gu tai]>, tai kodėl dabar ji yra 
parduodama?

Dabar nauriečiai ryžusi kovo 
Ii. Jie gavo legalės paramos ir 
atvyko pus mane, kad aš rašy
čiau: apie jų skriaudas pasaulio 
spaudoj. Jie įteikė man-doku
mentą, po kuriuo pasirašo kara 
liūs Auvveida, trylika kitų vir
šininkų ir du vietiniai dvasiniu 
kai. Dokumentas (xidaryta Nau 
roj birželio 8 <!., 1919 m.

Jie, (iŠgalba Australijos teis
mų, nori atgauti savo savastį, 
o taipgi atlyginimą už padary
tus nuostolius. Be to, jie reika
lauja, kad visos kompanijoj 
kirogreičiauisia išsinešdintų ir 
jie galėtų daryti su savo savas* 
timi lai, kas jiems patinka.

Ar jiems pasiseks laimėti by
lą, lai kitas klauisimas. Spren 
džiaut, pagal praeitį, jie turi 
tiek jau šancų pasiliii(xsuoli nuo 
kapitalistų,- kol jų saloj bus 
fosfato, kiek priversti žinogų 
ant mėnulio dirbti.

druomeriei ir pačiai valdžiai de- 
(liei tų šnipų veikimo. Jis priei
na prie išvados, kad reikia tuo
jau panaikinti Visas privatinių 
Šn ipų agentūras, nes kitaip Jas 
pavojus nemažės, bet dar didės. 
Jo laiškas yra labai ilgas ir 
perdėm perimtas krikščioniška 
dvasia ir išvadžiojimais (kas, 
galbūt, sumažina paties laiško 
vertę, nes užtemdo pamatinę 
mintį ir net faktus), bet tame 
nėra nieko stebėtino: žmogus, 
matęs tiek piktadaiybių, nega
li rainiai rašyti. Tas laiškas il
gai išgulėjo nepaskelbtas, bet 
pagalios pasisekė jį išgauti ir 
paskelbti spaudoje. Dedame to 
laiško svarbesniuosius faktus.

Rašytojas sako, kad jis yra 
1(M) nuoš. amerikietis, demok
ratas, 49 metų amžiaus ir visą 
savo amžių tarnavęs kaipo pri
vatinis šnipas. Jis supranta svar 
bumą kaltinimų ir žino, kad 
tai, ką jis parašė, skaitys ir svar 
slys prezidentas, o gali ir visa 
šalis,x todėl kiekvienas žodis 
laiške yra apsvarstytas ir fak
tai patikrinti, ir jis iš kalno už
tikrina, kad jis neatšauksiąs ir 
nepakeisiąs nė vieno žodžio sa
vo laiške.

(Bus daugiau).

Kazimieras Gugis
V«<fa vboKtU reikaltu, katp krfminatiikuoae 

taip Ir cMUikuot9 ieitmuott. Daro 
visokius dokumentui irpopitrati

Namų Ofisas:
312$ $. HaltUtJSl

Ant tr»4ių h»bų
Td. Drorer H19

MiMto OftaMŽ
W N. letrtUni St. 

IttbUMtytMs*
T*I. Central 4411

Ihropean American Burfau
Siu.r.a rinigus

NOTA
3J49 So halsted Street. Chicago. Illinois 

Telephone. Boulevard 611 |

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washingtoa SL 
Marshall Field Anais 
T8th fl. Ruimas 1827 
Pitono Central $362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Weetern Aya 
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

X-SpinduliaL Phone Arinitage 201$ 
Rezidencijos telefonas West 6128 
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Privatinių šnipų 
piktadarybes.

Kiekvienas darbininkas žino 
apie didžiulių kompanijų laiko
mus ir samdonuis privatinius 
šnipus (privatinius detekty
vus) ; kiekvienas, kuris dalyva
vo kokiame nors streike, gerai 
pažįsta privatinių šnipų agentū
rų 
bet 
ba 
turose

pampi n t us m ušc'iikas, 
tik tas, kuris dir- 
pačiose šnipų agen- 
, gali žinoti ar numanyti,

dorybių tie šnipai papildo. Net 
įkyliausias unijistais nežino tik 
rojo pavojaus šnipų sistemos ir 
jų atliktų piktadarybių, kuriom 
nėra rubežiaus. Nėra tokios pi
ktadarybės, kokios tie šnipai ne 
butų papildę, jei tik jiems už 
tą užmokamą. Ir’visa tai daro
ma vienatiniu^liksiu: suardyti 
darbininkų organizacijas, sulau 
žyli darbininkų pasipriešinimą 
naudojimui, suardyti <tarbinin- 
kų judėjimą. Tų šnipų agentū
rų yra šimtais kiekviename di
desniame. mieste ir jop visos len 
ktyninojas .vietai su kita pikta
darybėmis ir kuri įstengia pa
pildyti jų daugiau ir baisesnių, 
toji geresne, gauna didesnę pa
ramą iš kapitalistų ir daro gerc- 
nį x<<biznį”. Kiek privatinių 
šnipų papildytų piktadarybių 
suverčiama ant unijistų, kiek 
nekaltų žmonių atsidūrė dėl jų 
kalėjimuose, kiek žmonių žuvo 
nuo tų piktadarybių Jai vien 
tik šnipai ir težino. Apie šnipų 
atliktus žygius tik tada patiria
ma, jei kada koks šnipas nety
čiomis prasitaria, ir ar verčia
mas sąžines, ar kitais išrokavi
lna is paskelbia tuo$ darbus. Bet 
ir tada būva paliečiama tik ma
ža dalelė tų darbų, kurie jam 
pačiam žinomi, ar kurių papil
dyme jis pats dalyvavb. Bet 
jeigu jau lik viena dalelė porėta 

*lia visus įsivaizdininius, tai kaip 
turi būti baisus privatinių šni
pų darbai visoje jų čielybėje.

šnipo laįškas Wilsonui.
štai neseniai, sausio 19 d., š. 

m., Slephen A. Doyle, kuris per 
30 im lų be paliovos dirbo įvai
riose privatinėse šnipų agentū
rose, parašė prezidentui Wilso- 
n u i ir kardinolui Gibbonsui lai
šką, kuriame jis iškelia aikštėn 
kai kūrins šnipų darbus ir nuro
do į pavėjų, koks gręsia ben- ,

STATEMENT OF THE 0WNER- 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA- 
TION, ETC., REQUIRED BY THE 

ACT OF CONGRESS OF 
AUGUST 24, 1912.

Of thc “Naujienos” published daily 
cxcpt Sunday, at Chicago, Illinois 
for Apri 1, 1920.

State of Illinois,
County of Cook
Bcfore nic, a Notary Public in 

and for the State and County afore- 
sąid, personally appeared Klcofas 
Jurgelionis who, having been daly 
sworn according to law, deposes and 
says that he is thc Business Mana- 
ger of thc “Naujienos” and that the 
following is, to the best. of his 
knowledge and belięf, a triie statė* 
ment of the ownership, nianage- 
nient and circulation of the afore- 
said publication for the date shown 
in the above caption, reųuircd by 
the Act of August 24,1912, embodied 
in section 443, Postai Laws and Re* 
gulation, printed on the reverse of 
this form, tą wit:

1. That the narnės and addresses 
of thc publisher, editor, managing 
editor, and business managers are:

Publisher, Lithuanian News Pub- 
lishing Co., inę., 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.

, Editor. P.,Lu:igaitiJu,,......  ,
1739 So. Halsted St.

Chicago, 
Managing Editor none. 
Business Manaęer, 

Klcofas Jurgelionis,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.2. That the owners are: 
numes and addresses of individual 
oxvncrs, <>r, if a Corporation^ give 
its name auti thc names and add
resses of stockholders o^vning or 
holding 1 per cent or more of the 
totai amount of stock).

Lithuanian Ncws Publishing Co., 
1739 S. Halsted St., Chicago, II!.: 
K. Gugis, 127 N. Dearborn St., 
K. Jamontas, 1739 S. Halsted St., 
A. Lalis, 1739 So. Halsted St., 
J. Šmotelis, 1739 So. Halsted St., 
M. Jokubaitienė, 2444 W.Potomac 
J. Markus, 4739 SA Halsted St., 
J. J. Bagdonas, 1739 So. Halstd St., 
all of Chicago, III.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold- 
ers owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, 
mortgages, or other seeurities are: 
Vincent Giraitis, J., šopis, J. Mar
kus, J. Tautvaišas, A. Liutkus, Ą. 
Ripkevičius, M. Jenčius, Intertype Cor 
poration, Challenge Machinery Co.

4. That the (wo paragraphs next 
above, giving tnc names of the own- 
ers, stockholders, and security hold- 
ers, if any, contain not only the list 
of stockholders and security hold- 
ers as thcy appcar upon the books 
of the company būt also, in cases 
whei;c thc stockholder or security 
holder appcars upon the books of 
the company as trustec or in any 
other fiduciary relation, thc name of 
the person or Corporation for xvnom 
stich trustee is acting, is givcn; also 
that thc said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knowlcdgc and bclier as to the cir- 
eumstanccs and conditions under 
vvhich stockholders and security 
holders who do not appcar upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and seeurities in a ca- 
pacity other than that of a bona fide 
owncr; and this affiant has no rea- 
son to believc that any other person, 
association, or Corporation has any 
interest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other seeurities 
than as so stated by hini.

5. ’l'hat the average nuinber of 
eopies of cach issue of this publica
tion soM or distributed, through the 
mails or othervvlse, to paid subscrih- 
ers during thc six months preced- 
ing the date shown above is 18,200.

Kleofas Jurgelionis, 
Business Manager.

Sworn to and suhscribed before 
nae this Ist day of April, 1920

(Seal) Anthony Lalis
(My connnission espires March 29, 

1924).

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DHNTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St. Chicago, III.

III.

(Givc

«t.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
I n c.

35 S. Dąarborn St., Chicago. 
Room M)6. ’

JOHN KUCHINSKAS ?
L a w y e r

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktu 

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum-.Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.

TER-CAM-F0
Geriausia Gyduolė

Nuo prasišaldymo Galvos, Kruti
nės, Kosulio, Galvos skaudėjimo, Ton- 
silito, Bronchito, Gerklės skaudėjimo, 
Spazmatiškojo Croupo, Kataro, Neu
ralgijos, Uždegimo, Nudegimo, Reu- 
matiško Soupimo ir t. p. Klausk ir 
reikalauk TER-CAMP-FO. Kaina 
50 centų. Parduodama visose geres- 
niose vaistinyčiose.

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos Ir kitų 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
MiTeikanaVičiUS’ Matemalikos ~ v

Aušros Mokykla •— seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delel didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykių.
3001 South Halsted Street

8. D. LA CHA WIC Z
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi i 
giausia. Reikale meldilu ataiJ 
saukti, o mano darbu busite iH- 
ganėdinti.
2314 W* 2? P,ac<’ Chicago, ni 

Į Tel. Canal 2199.

Fel. CanaI 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

«nrt.LL^TUVIS dentistas 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta. 

v i j n chicago. Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25<4 w

DR.A.A. ROTH
RUSAS GI DYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
* Telephone Drover 9693 • 

Valandos: 10 11 ryto; 2—3 po pi et 
7-* s vak. Nedalioms 10 -12 diena.



ietuviu Rateliuose
NORTH SIDE ,

North Sidės Draugijų Sąryšis.
Vargini šiandie raktum žmo

gų, kuris nežinotų North Sidės 
Draugijų Sąryšio. Sąryšis šian
die j nitą po vadovaujamoji vie
tos lietuvių įstaiga. Ir visa tai— 
dėka pažangiųjų vietos lietu
vių triūsui. Atsimenu, buvo lai 
kai, kada, sumanius kurti Są
ryšį, vietos klerikalai dėjo vi
sas {pastangas, kad šitą darbą 
Įiakrikdžius. Jie nk&ino veik
lesniuosius Sąryšio darbuoto
jus, ir dagi nesigėdijo išnaudo
ti labai nekultūringų įmonių dis 
kreditavimui Viešojo Knygyno, 
kurį įsteigė ir palaikė North 
Sidės Draugijų Sąryšis. Apie
tai nėra reikalo minėti: vietos 
lietuviai labai gerai atsimeną.

Bet to neveizint—Draugijų 
Sąryšis augo ir bujojo. Šiandie

jis yra pakankamai stiprus ir 
jokių jam daromų kliūčių ne* 
bepaho. Netik pažangiosios vie
tos lietuvių diraugijos, bet ir v. 
si vietos lietuviai jį skaito esant 
neapįsieinama jieims t įstaiga. 

North Sidės Draugijų Sąryšio 
knygynas yra vienintelis vietos 
lietuvliaims “šviesos žiburėlis;** 
jo išlaikoma svetain ėnuola
tinė vietos draugijų sueigoms 
vieta, Rodžiu, tai centras vietas 
lietuvių veikimo.

Ačiū tam, kad čia tapo įkur
ta tasai Sąryšis, nė klerikalai nė 
kiti atžagareiviai North Salėj 
neįsigalėjo. Kuomet Bridgc- 
porto ir kitų Chicagos lietuvių 
kolonijų atžagareiviai tenai rin 
kosi šimtines ir tūkstantines sa 
vo sėbrams Lietuvos atžagarei
viams remti, tai North Side j jie 
tegaudavo tii'k dolerį-kitą. Da
ivai’, kada Lietuvos darbinin
kai veda griežtą kovą su sava-

darbuoti, idant suteikus reikia- 
inois jiems paramos.

Toks yra North Sidės Drau
gijų Sąryšis. Pažangieji Chica- 
gos lietuviai darbininkai turėtų 
pasidarbuoti, kad greitu laiku 
visose vietos lietuvių kolonijo
se įsikurtų panašus sąryšiai.

—Chieagietis.

AŠTUNTO RAJONO 
REIKALAIS. 

Centralinio Komiteto posėdis.
Utaminke, balandžio 6, kaip 

8 v. vakare įvyks LSS. Aštunto 
Rajono eentnilhnio komiteto 
posėdis. Visi komiteto nariai 
prašomi susirinkt laiku. Keikės 
pasitarti dėl svarbių musų or
ganizacijos reikalų—rengiamo 
jo maršruto, apvaikščiojimo 
Pirmos Gegužės ir tt. Nariai 
prašomi susirinkt Naujienų ofi
su n. — Valdyba.

5*'

Phone Canal 5838

PETER A. MILLER
Diamonds, Watches and Up To Date Jewelry 

GRADUATE OPTICIANS
Jewelry and Watches. 2128 W. 22nd Street

Branch Ofice: 4906 W. 14th St.,

Naujausios kalbamos ma
šinos ir Rekordai.

Rekordai lietuviški. Edisono ir 
Columbia mašinos. Galvos skaudė* 
jimas gydoma stiklais. Akįs Egza-

Cicero, III

minuojama Dykai.
dėl Rheumatizmo, Išbėrimo ir Pra- 
aišaldymo tegul ateina pas mane, o 
suteiksiu patarimą.. Aš esu išradęs 
liekarstą.

P. A. MILLER.
1

ja reakcija, reikia tikėtis, kad 
Sąryšils taipjau sugebės pasi-

liiiiimiiiifliNiiiiimmiiiiflimiiiiiiiiiiii iiiiibiim
Išmatos

kuomet lieka kūne iš
matos jos padaro dietas 
liūs skausmus. Seve
ra’s Skin Oitment (Se
veros odos mestis) yra 
žinoma kaipo gydanti 
ir išgydanti gyduole; 
taipgi stiprinanti ir iš
duoda gerus rezultatus. 
Kaina 50c ir 1c dadė- 
jhno. i

Pavasario

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistas.

NAUJIENŲ NAMB
1789 So. Halsted St, Chieago, IIL
Valandos: 0 — 12 ryto Ir 3 •

vakare Phoaa Caaal 317

Dr. A. R. Blumenthal

Aki.
SPECIALISTAS 
Mminuojn Dykai

Muilas
dėl spuogų ir odos ligų 
tur būti gydantis, ty
ras ir patikėtinas. Se
vera’s Medicated Skln 
Soap (Severos Gydan
tis Odos Muilas) atsa
ko visiems šitiems rei- 
Icalavimams. V ra R-e- 
rai žinomas <*eici savo 
R-ydančių ypatybių. I>a- 
bai geras vartoti prau- 
simuisi ir skutimusi. 
Kaina 25c.

Gyduolės
Daugelis šeimynų turi gerą in- 

protį užstojus pavasariui išvalyti 
savo vidurius ir pravalyti kraują, 
kad tokiu budu apsaugojus kūno 
odą nuo nešvarumų, spuogų, šašų, 
skaudulių ir niežų. Tai apsireiš- 
kia pas tuos, kurie jaučiasi nusil
pę, o jų kraujas būna užsiteršęs. 
Tokie privalo savo kraują išvalyti. 
Kiekvienas tokiam tikslui privalo 
vartoti

GEGUŽINĖ DEMON
STRACIJA.

Socialistų Partija rengia didelį 
masinį susirinkimą.

Gegužės pirma diena—viso 
pasaulio (birbiuinkų šventė. Kad 
tinkamai ją pažymėjus, Chica- 
g( ♦ socialistų organizacija ren
gia didelę demonstraciją—ma- 
sinį susirinkimą didžią j ame 
Asliland Auditoriume, kampas 
Ashland ir Van Buren gatvių. 
Rengia 1 dieną gegužės, vaka
ri'. Be prakalbų, kurių pasa- 
(Y3 žymiausieji šios šalies so
cialistų darbuotojai, bus ir dai
nų, muzikos etc.

Afi ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

si ja,n e virinimas pilvelio, nuslabnė jimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylis|ų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baitrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chieago, UI.

j. luoviua, anug b71* 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
Jr pagerinta Oph- 
P thalmometer. Y- 

Patinga doma at 
" B kreipiama | vali 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena 4649 S. A.hl.nd ,T. k.mp.47^ 

Telephone Yards 4317
Boulevard 6437

gevera’s
Maudymui

ar vilgymui odos palie
stos šašais, reikia vi
sad vartoti gydantis 
skįstimas Tokiam tik 
slui geriausia vartoti 
Severas Antisepsol. 
Tai malšina svembėji- 
mą ir suteikia kintan
čiam malonų palengvi
nimą. Jo kaina 35c ir 
2c. taksų.

Užkėtėjimas
Paeina dėl daugelio ki
tokių ligų. Reikia sau 
goti, kad viduriai vi
sad reguliariai veiktų. 
Severa’s Balsam of Life 
(Severos Gyvasties BM 
samas) esti užtikėtina 
gyduolė dėl užkietėji
mo, nevirinimo, skilvio 
nevirškinimo ir neteki* 
mo apetito. Kaina 86 
centai ir 4c. taksų.

Linimentas
privalo rasties po ran
ka kiekvienoje šeimy
noje. Severa’s Gothard 
Oi! (Severos Gothardiš 
kas Aliejus) esti vie
nas geriausių vaistų, 
kokie reikalingi gydy
mui sausligės (reuma
tizmo) ir šiai panašių 
ligų. Kainos 30c. ir 
60c., 2c. ir 3c. taksų.

Blood g
Purifier |

(Severos Valytojas Kraujo) pava
sariui užeinant, ši gyduolė yra ži- 
noiua kaipo geriausia reguliuoto- -H 
jas visos žmogaus sistemos ir dėl- g 
to daugiausia vartojama gydymui ■ 
ligų paeinančių nuo kraujo nešva
rumo.

Skaityk, ką ponas Stanley Dor- 
gan 502 — 13ta gatvė South Oma
ha, Nebr. rašo mums apie šią gy
duolę Vasario 11 d., 1919 m.

“Aš dėkoju Tamistoms už 
patarimą vartoti Severo’s Va
lytojo Kraujo. Turėjau dide- 
deles odos votes, kurios pavar
tojus Severos Valytojo Krau
jo pranyko į dvi savaiti. 
dabar sveikas ir niekas 
nebekenkia.”
Daugybę laiškų panašios

mums ateina ir męs esame įsitiki
nę, jog ir jums pagelbės. Budai 
vartojimo labai aiškus.

Kaina $1.25 ir 5c. taksų.

Esu 
man

rųšies

Severos vaistai šeimynoms gaunama visose vaistinyčiose Rei- s 
S kalauk tik Severos vaistų, kitokių neimk Jeigu negalima gauti e£Ė= 
= vaistinyčioje, užsisakyk tiesio# iš musų, prisiųsdamas <eikalaujamą 5== 
=5b kainą ir karės taksas, sekamu antrašu:

gW. F. Severą Co., Cedar Rapids, lowa=
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T0WN OF LAKE

LIETUVIAMS
Vienatinis Bankas
Ant Town of Lake, kuris randasi po priežiūra ir 

kontrole Suvienytų Valstijų Valstybės ir Illinojaus 
Valstijos Valdžios. Taigi saugi vieta sudėjimui jūsų 
pinigų.

Turtas apie $6,000,000.00

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

Atdara kasdien 9 v. ryto iki 4&0 po pietų. 
Ketvergo vakarais 7 iki 9 
Subatomis 9 vai. ryto iki 9 vai vakaro.

J ■- ------------ -- ...................................................................................................r-r—... ...............

(HICAGOS DARBININKAI 
PROTESTUOJA.

Rengia didelį mass mitingą 
balandžio 9.

Nias Yorko va:k>tijos roalkci- 

nir.ky pusiniojimas prieš pen
čių tos valstijos logiški t u ros na 
ritrs socialistus sujudino ir Clii 
cago® darbininkus. Kaip tik bu
vo paskelbta žinios apie paša
li, imą sociaUisty asscmbiyme- 
ni, organizuotieji Chicagos dar 
>iįlinkai nusitarė surengti visą 
eilę masinių susirinkimų, idant 
:uo įvareiškus protesto prieš pa 
sviriausių kapitalo" bernų sava
valiavimą.

Pirmas didelis masinis susi
rinkimas rengiama sekamą pel
nyčių, balandžio 9, erdviame 
Ashland Auditoriimie (gatve- 
carių darbininkų unijos svetai
nėj prie Ashland ir Vau Buren 
galvių). Be kitų kone visų vie
ns didžiųjų unijų kalbėtojų, 
anie susirinkime, tur būt, kal
vės ir du pašalintieji assembly- 
menai, būtent, Augusi Claes- 
sens ir Louis Wai<hnan.

Lietuviai darbininkai tegul 
nepamiršta dalyvauti.

Kur Johnsono moteris?
Chicagos valdininkai galvoja 

r nesugalvoja, kur dabar ran
dasi paskilbusio negropuigili- 
Sto baltveidė moteris, Lucilc 
Johnson. Iš Mexikos pasienio 
gauta žinių, kad ji perėjusi į 
Jungtines Valstijas. Manoma, 
tad ji atvykusi Chicagon. Val
dininkai būtinai norėtų surasti 
ą. Nors prieš ją valdininkai 
teturi jokių kaltinimų, bet jie 
norptų patirti apie josios vyro 
vienus. Matai, ir jis norįs grįž- 
i į Jungtines Valstijas. Bet jam 

gręsia kalėjimas, kadangi jis 
yra nusižengęs prieš taip vadi
namąjį Manu aktą—įstatymą 
apie baltąją vergiją.

Tai bent pasidarbavo.

Vagiliams gaudyti detektivų 
biuro pirmininkas, leitenantas 
Jotui Loiftis vakar detektivų 
biuro pirmininkui' Mootney’ul 
raportavo, jogei praeitą mėnesį 
jo būrys padaręs “dalelį pro
gresą’’: suėmęs (tik) dvide
šimt penkis vagilius.”

Can ‘y o u boa t it?

Bus karšta.
M

Atatinkamosios įstaigos da
bar daro tardymų dėlei praeity 
rinkimų. Mat paaiškėja, kad 
praeitais rinkimais republiko- 
nų ir demokratų politikieriai 
pridarę dideliausiy suktybių. 
Vaigšto gandai, kad tame skan 
dale įmaišytu ir pati policija. 
Kai kam, išrodo, bus karšta.

Laivakortes $63
PER VANDENĮ 

Laivai Išplaukia
Balandžio 10,16, 23, 24, 26 Geg. 1, 7, 8, 9,15.

Parūpiname PASPORTUS. 
Siunčiame PINIGUS. /

Llthuanlan American Information Buroau
3114 So. Halsted St., * Chicago, 111.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis ta ja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
i gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

l’arp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dienų.

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Preš.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Norim Pirkti Namų
Kas turite namus apie Brighton Park, Gar- 

field Boulevard, Rockwell Street, Western Av., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

LIBERTY REALTY COMPANY 
3416 South Wallace Street, Chicago, III.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- f7 A IHI
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. vt/ U 11
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
ir Subatomis 9—9

J. G. SACKHEIM & CO.
1835 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Si*.

užsirašyk
Lietuvos Laikraščius
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.00, pusei metų 
$1.00.

“LAISVĖ” Krikščionių 
Demokratų Parti
jos organas išeina 
Kaune — dienrač- 
tis— metams $10.00 
1 mėnesiui $1.00.

Prenumeratas siųskite:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway,
• Boston 27,--Mass.

Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
(1 linių gilių (tonsi- 

M|Rą įfĮĮy lų), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk- 

vragOMft A lės tuštumos. Gal 
B—turite slogas ir tas 

padaro gerkles 
Mm kliūtį. Nosis yra 
■K labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tą aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvės. Aš užtikrinu sa
vo sugebamą. Jus gal pažįstate kųp 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

Ir. F. 0. Carter
Akių, Ausy, Nosies ir Gerklės

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
duris i šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dicniais nuo 10 iki 12.

Radd kareivio lavoną.
Ežere ties Lake Forest poli

cija užvakar rado kareivio E. 
Eberstcjii lavoną. Ežere jisai 
išbuvęs nuo vasario 10 dienos. 
Skenduolio kišeniuje rasta laiš
kas, kuriame be kita sakoma: 
“Aš išpildau sati&udybę. Mano 
gyvenymap pasidarė nebepaken

Sudieu.”
k

•v

Prapuolė daug brangakmeny.
Ponia Max Lewy būtinai spi

riasi, kati1 policija su j ieškotų tą 
begėdį, k urin užvakar slapia 
įgužono jo|si kambarin, Madison 
Palik viešbutyje, ir išsinešė apie 
už šešis tūkstančius dolerių įvai

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bilo vieno kiše- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
mo Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau- 
Sau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau.

ėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.
Specialia nupiginimas 5% kiekvie

nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
vai. vakare. SubAtomis iki 10 vai. 
vakare. Nedoliomis iki 6 v. vakare.

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

čiamas; mirtis visa tai pašalins. |*ių brangakmeny. Turės vargo.
* * ®

............... .......................... .........
Telephone Yards 583|

Dr. P. G. Wiegne!r 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago/

Dr. Charles Segal
Persikėlė į oavo naują 0fteą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jii 
gydo ligas vyrų, moterų ir val
kų. Ofiso valandos nuS 10 fld 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovią tr 
moterų Ilgu.

TeL Drexel 2880.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams iinoinas per 22 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akufieris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1.25 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
nuo <5 ilci 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
3110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 
VALANDOS: &—9 ryto, tiktai.

Telephonai:

DR. G. M. GLASEI
Praktikuoja 28‘ metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicągo, Illjnojs............
SPECIALISTAS: k

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 pO 
pietų ir nuo 0—8 vakare. Ne- 
' dėliomis nuo 9—2 po piet.
> Telephone Yards 687 *

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS: 2201 W. 22nd St 

Kamp. Leavitt St
Phone Canal 6222

VALANDOS: 1 iki 5 vakare, 
nuo 7 iki 9 vakare,

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd St 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Telefonas Pullmaa 856, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistss 
10657 Michigan Avė. Roselaad.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Slupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 
Košeiande: 10900 S. Miehigaa Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas*. 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergę vakarais nuo 6:30 
—7. TeL Yards 728.

DR. M. T. STRIKOUS
Gydytojas ir Chirurgu 

Ofisas: 1757 W. 47 St
Tel. Boulevard 180.

Ofiso valandose 10 ryto iki 3 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak.

Nedaliomis 9 iki 13 dieną. 
Namai: 2914 W. 43 St. -

Tel. McKintey 363

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJS1 St. kampJUr.hfi.ld ar
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 1 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare. 
TeL Prosnect ll*Z
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Padęjo bombą.
Nežinomi piktadariai vakar 

naktį padėjo bombą prie namo 
3453 So. Asliland gutvėj. Na
mus gerokai apgriautas, 1x4 
žmonių nesužeistu. Piktadariai ¥

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
vyrų ir moterų

REIKIA DARBININKŲ
, .,4 . įj i^i-. r - — • * '**- ■ ’* i ■» 1 > • ■ fc. i i

VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
vyrų - -..

RA1LANDAI

Nonie gyvena gatvių valyto 
jų unijos prezidentas Hugh 
Lynch. Manoma, kad bombą 
padėję Lynch opoitenelai, ku
rie stengiasi užimt vadovauja
mąją unijoj vietą. Kiek tame 
tiesos, sunku pasakyti.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKŲ.

tų
Mums reikia musų nanjon apsiaus- 
siuvykton patyrusių:

KELNIŲ SIUVYKLAI 
DARBININKŲ-IŲ

REIKALINGAS geras Ii- 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus į 
Naujienų ofisą.

WWM»Aei**«*R*«e«M'«We*ei»W*e^R*******M»***Mw

REIKIA Rūkoriaus (virėjo), kuris 
moka atsakančiai virti gardžius val
gius. Gera mokestis.

1947 So. Halsted St.

REIKIA leiberių į musų Warehouse. 
Gera mokestis.. Patyrmo nereikia.

SHAVINOS and SAtfDUST CO.
23rd ir Westem Avenue.

NAUJAS VAISTAS 
Malšina Kaitimą Kojų

Jus negalite pasidžiaugti gyvenimu, 
kad jūsų kojos pavargsta, kaista ir 
sopa. Pradėk tuoj!, kati padarius jas 
sveikas ir tvirtas. Maudyk kojas šil
tame vandenyje. Tada ištepk su TUR- 
PO padus, kulnes, pirštus, išliežius — 
kame tik sopa arba kaista. Braukyk, 
kol nepajusi, jog kaitimas pasikeitė 
maloniu šalimu. O koks palengvini
mas! Pakartok kas vakarą ir rytme
tį ir tuoj jūsų kojos pasveiks. Tu r po 
esti vienatinė Terpentino mostis. Ja
me randasi taipgi Metylės ir Kam fo
ras — trįs vaistai iš senovės gerai ži
nomi. Geras dėl galvos skaudėjimo, 
prasišaldymo, įsipiovimo ir visokių 
skaudėjimų Gausite pas savo vaisti
ninką.

Sleeve Sewerių
First Basterių
Second Basterių ;
Arm hole Basterių
Finisherių ir of preserių.

Taip-gi mergaičių ir moterių, ku
rios gali ranka siūti, kad mokinties 
arm hole basting ir finishing Gera 
mokestis laike mokinimosi

Hart Schaffner 
<& Mare

Van Buren & Throop St.

Pranešimai
North Side. — North Sidės Draugi

jų Sąryšio vedamas vaikų draugijėlės 
lavinimosi susirinkimas nedėlioj, ba
landžio 4, neįvyks. Tai dėl Velykų 
šventės. Lavinimosi susirinkimas tuo 
budu nukeliama į k et vergą, balandžio 
8, toje pat vietoje ir laiku. Valdyba.
I I ■ Į Į m ■. .1 I.. Į .

Pajieškojimai
asmėnųTjiėskojimai
Meldžiama draugų ar pažįstamų 

Tamošiaus Kupsto, kuris gyveno Phi- 
ladelphia, Pa. ir yra jau miręs, kad 
praneštų žemiau sekamu antrašu, ar 
Tamošius Kupstas buvo vedęs ir ka
me galima rasti jo mirimo metrikai.

JONAS MIKNEVIČIUS,
944 W. 35th PI., Chicago, III.

REIKIA moters popieromh 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1405 W. 21 BU Chicago.

PAJIEŠKAU savo seserų Izabėlės 
Želvienės Aleksandros Steponaitienės, 
gyvena New Yorke. Meldžiu atsišauk
ti arba kas žinot pranešti; turiu svar
bų reikalą.

Agota Koncevič-Klojienė 
4521 So. Hermitage Avė,. Chicago, III.

REIKIA MERGAIČIŲ
Vyniojimui ir pakavimui prausomojo 
muilo, švarus, lengvas darbas naujo- 
vinėje saulės apšviestoj dirbykloj.
Nuolat darbas; pusė dienos Subatoj. 
Gera mokestis:

JAMES C. KIRK & CO., 
1232 W. North Avė. 
Arti North Avė tilto

PAJIEŠKAU savo brolių, Antano ir 
Zigmanto $epkų, Šiaulių pa v., Triš
kių miestelio. Ir seserų Liudvikos Do
micėlės šepkaiČių. Meldžiu atsiliepti 
adresu:

JONAS DE1MONTAS, 
Box 46 Melrose Park, III

REIKIA merginų lengvam dirbtu
vės darbui . Gera mokestis ir darbo 
sąlygos .

ACME DIE & STAMPING CO., • 
505 Chartiers Avė., 3 augštas, 

McKees Rocks, Pa.

PAJIEšKAU apsivedimui merginos 
arba našlės. Rašant laišką, malonėkite 
syku prisiųsti ir jūsų paveikslą. Ma
no paveikslas čia.

REIKIA MERGAIČIŲ 
Dešroms dirbti. Labai gera 
mokestis. Nuolat darbas.

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Green Street

REIKIA
Mr. M. BRIDIS.

354 9th Avė., New York, N.

REIKIA moteriškos, kuri norėtų tu
rėti gražų butą, gerą mokestį, 2 ypa- 
tos — visas virimas, maža plauti. A- 
belna namo ruoša. Nuolat gera, vieta. 
4827 N. Lawndale Avė. Apt. 2.

Tek Irving 3815.

Angliškai kalbančių
Moterių ir Mergaičiij 
virš 16 m. norinčių turėti nuolat 
darbą prie dirbimo popierinių 
dėžių (box).
46 valandos savaitė.

GERA MOKESTIS.

Mums reikia tuoj kelelos šim 
tų darbininkų kelnių siuvyklai, 
čia yra gerų darbų dėl patyru
sių operatorių, mergaitėms 
prie mašinų ir kitokių lengvių, 
gerų darbų.

HART, SCHAFFNER
MARX

1922 So. Habted Street

&

REIKIA Vyrų ir Moteriškų leng
viems dirbyklos darbams. Nuolat dar
bas. Gera mokestis. Bonus.
.... WESTERN FELT W0RKS ....

4115 Ogden Avė.
Netoli 22nd ir Cravvford Avė.

RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ-IŲ

Keletą yra pastovių vietų 
su gera mokestini dėl

Sleeve Sewerių
Top Coliai* Meikerių 
Off Presserių

Kreipties:
2352 West 22nd Street.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
Finišerių 
Off presserių 
Sleeve Operatorių 
Buttonhole meikerių 
Basting Pullerių
Collar Corner meikerių 
Armhole beisterių 
Under collar beisterių 
Floor mergaičių 
Sleeve meikerių 
Collar shaperių
Misc. rankų dirbėjų \

KELNIŲ SIUVYKLAI
Seamerių
Machine Operatorių 
Misc. Floor hand
Hand sewerių
Basting Pullerių

The Hoiuse of 
Kupipenheimer

Polk St. ir Karlov Avė. 
(Near Cravvford Avė.)

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $4.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA vyrų — mokinties dirbti 
cemento kokles. Uždavu dirbant gali
ma uždirbti nuo 75 iki 95c j valandą.

Kreipties:
FEDERAL CEMENT TILE CO. 

Marble St. ir State Line 
Hammond, Ind.

REIKIA 
MECHANIKŲ IR LEIBERIŲ. 

NUOLAT DARBAS. 
GERA MOKESTIS 

Assembling ir darbui prie benčlaus; 
Mašinų operatorių darbui prie gasoli- 
ninių indžinų; taipgi vyrų j kalve ir 
foundrę.

LEIBERIŲ
Viduje ir lauko dirbti. Matyti Mr. 

Hermanson, Brlggs House, kampas 
Randolph ir Wells Sts. Chicagoje, kie
kvieną šios savaitės dieną ir nedėlioj, 
Bal. 11 d. arba rašyti ar pašaukti 
Employment Office

BUDA COMPANY, 
Harvey, III.

Chicagos priemiestis.

LEIBERIŲ
Vidaus darbui; trucking, šluoti ir 

t. p. Nuolat darbas; po šešių mėnesių 
tarnybos kompanija inšiurina.

ALBAUCH DOVER CO.
2100 Marshall Blvd.

TfiMYKlT!
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto- 
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

vieno trečdalio jų vertės. Mes taipgi 
parduosime pigiai keletą gerų pho- 
nographn, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

VVESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų.

SKŪRA MUŠTAS SETAS sekly- 
čiai; mėlyno velouro setas gyvena
miems kambariams, valgomamjam ir 
viryklai rakandai, žalvarini lova, kau
rai, viktrola pastatomą lempa — var
toti tik keturilis mėnesius. Tur būti 
parduoti šią savaitę — labai pigiai.

i511 So. KeJzie Avė.
' ’ NAMAI-ŽEMfi

REIKIA TRUCKMENŲ IR
DARBININKŲ
Vyrų vidaus darbui į Warehouse.
Nuolat darbas. 50c į valandą.
GUMBINSKY BROS. COMPANY, 

Cor. Union ir Lumber Sts. 
on C. B. & C. R. R. Tracks.

REIKIA 2 geru, patyrusiu vyrų j 
junkšapi. Gera mokestis mokama.

GINSBURG & ALTER, 
2707 W. Roosevelt Road.

DARBININKŲ
Į gray iron foundry. Dienos ar 
uždavu darbas. Augšta mokestis. 
Nuolat darbas. Kas savaitę moka
ma. Nėra darbininkų nesusiprati
mų. Darbas Chicagoje.

Kreipties: 
Employment Dept. 
68 W. Harrison St.

REIKIA
LATRE OPERATORIŲ 
P. & J. Operatorių 

Inspektorių
Leiberių
Gera proga išsidirbti šiuose 
darbuose.

Kreipties:
8 iki 10 vai. ryto. 

ALBAUCH DOVER , 
2100 Marshall Blvd.

REIKIA

Ledui traukti ir ledo dirbyklai dar
bininkų.

Gera mokestis.
Kreipties tuoj:

UNITED STATE COLD STORAGE 
CO.

2101 W. 39th St.
Vakar, bal. 1 d., užsienio pinigų

REIKIA pirmarankio duonos ke
pėjo .atsišaukite po numeriu

12001 Indiana Avė.
Phone Pullman 5444.

PARDAVIKŲ ėmimui orderių pa
siūtiems sulyg mieros siutams. Algos 
$25 į savaitę ir komišinas.

LEVY SANG CLOTH1NG CO., 
1&4 W. Washington St. Room 301

REIKIA DARBININKŲ, 
ties 
pas

Wells Bros Construction

WHITING FOUNDRY 
EOUIPMENT CO., 

HARVEY, ILL.

MUMS REIKALINGAS GERAS

Vyras lietuviu apėmimui Sales Mane- 
džeriaus vietos. Gera mokestis ir la
bai patraukiantis darbas, žadantis pa
kilimą ir gražią ateitį.

Kreipties tuoj:
Room 4.

1809-11 So. Loomis St.
Viršuje General Fumiture Co.

. VYRŲ OPERATORIŲ 
Prie spėka varomų mašinų 
Siuvimui canvas materijų. 
48 valandos savaitėje. 
Iki 12 vai. Su bato j e.
Nuolat darbas, ir gera alga.

UNITED STATES TENT
& AVVNING CO.,

229 N. Desplaines Street

REIKIA

Dishvvasherių
Gera mokestis
Nėra nedėlių nė 
šventadienių.

Kreipties:
THE HARMONY CAFETERIA, 

328 So. Wabash Avė.

VYRŲ į Stock Departamentų 
Shipping Departamentą. 
Packing Departamentą.

Kreipties:

SELZ SCIIWAB & CO
40 S. Market St.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIŲ 

BARGENAI.
Cash, arba ant išmokėjimo 

PARSIDUODA:
1918 Oakland—5 passenger
1918 Elcar — 5 passenger
1918 Nash — 7 passenger
1917 Studebacker 5 ar 7 passenger
1916 Empire — 5 passenger
Ford Speedster — 2 passenger, 

Automobiliai yra geram padėjime
— Galima matyti nuo 1 iki 5. 

P. V1ZGARD, 
6445 So. Westem Avė.

BARGENAS, 
PARSIDUODA automobilius "Ma- 

rion Handley” 1919. Mažai vartotas. 
6 cilinderių; 7 pasažierių. Kas nori 
mainysiu ant mažesnio ir pigesnio. 

3207-09 So. Halsted St. 
Phone McKinley 276

PARDAVIMUI du automobiliai; vie 
nas White kompanijos, o kitas Mar- 
mon kompanijos. Priežastis parda
vimo — pirkau biznį.

GARAGE,
3222 S. Halsted St., Phone Yards 975 

Matyti galima visada.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

GERA PROGA kas norėtų eiti į 
barberio biznį, parduodu visai mažai 
vartotus fomišius, kėdės kilnojamos, 
masaž mašina, barber pol sukama ant 
springso. Atsišaukite greitai laišku 
ar ypatiškai.

M R. CHAS STONIS, 
10759 S. Michigan Av., Roseland, III.

PARŠIUKAI Veislei. Mes turime 
gyvų, gražių paršiukų pardavimui, 
sveria nuo 11 iki 15 svarų. Viską ėda 
Parsiduoda už $6 — $7.

PEOPLES CASH MARKET, 
Halsted ir 19th Place., 
Tel. Canal 3605.

Kreip- 
Co.

J IEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris kepyklos 

bizniui. Pažeidžiau savo ranką; ne
begaliu vienas pats aprėpti viso biz
nio. Darau gerą biznį. Esu vienin
telis lietuvis duonkepis Spring Valley 
mieste. Kreipties

JOS M. AŽUKAS,
114 E. Dakota St. Spring Valley, III.

LENGVAS PRIVAŽIAVIMAS.
Kreipties asmeniškai

AMBERG FILE & INDEX CO.
. 1400 Fulton St.,

REIKIA VYRŲ darbui į packing 
house. Labai gera mokestis. Nuo
lat darbas.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

o

REIKIA REIKIA

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Dishwasherių
Dining room mergaičių 
Steam Table mergaičių 
Įvairių darbininkių 
caf eteri jai.

LEIBERIŲ FOUDREI.
GERA MOKESTIS.
NUOLAT DARBAS.

(Gera mokestis
DARBININKAMS

640 W. 41 St

Great Western Smelting
& Refining Co.,

Ateikit panedėly arba utarninke

THE HARMONY CAFETERIA,
328 So. Wabash Avė.

REIKIA MERGAIČIŲ ir Moterių 
darbui dešrų departamente, 35 centai 
į valandą Ir 17% cento bonus. 

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

REIKIA
Vyrų ledui traukti ir leiberių 

ledo dirbyklai.
Kreipties tuoj.

Gera mokestis.
UNITED STATE COLD STORAGE 

COMPANY,
2101 W. 39th St.

MAGNUS METAL CO.,
4041 Emerald Avė...

Klauskit Pono Zimmennaii

REIKIAMoteriškų darbui dirbyklo- 
je rfanų paveiksiant; lengvas ir šva
rus darbas; patyrimo nereikia; gera 
proga pakilti.

THE JOSEPH KLICKA COMPANY, 
2Ųth Street ir California Avė.

$

JA patyrusių 2 veiterių Gėra

W. JUCIUS, 
3305 So. Halsted St.

PARSIDUODA NAMAS SU BIZNIU 
Iš priežasties netikėtų ligų ir sunkių 
operacijų esmu priverstas parduoti 
savo namą su “REAL ESTATE, 
INSURANCE ir SAFETY BOX 
VAULTS” bizniu.

Tas namas parsiduoda labai pigiai 
ir lengvomis išlygomis.

Del tolesnių informacijų kreipkitės 
pas A. J. LEMONT, 4847 W. 14th St., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI: Namas 3 pagyve
nimų po 4 kambarius; elektriką mau
dynės, gazas drauge su tuščiu lotu 
už $7.000. Parduodama pigiai; savinin
kas apleidžia miestą.
4121 So. Sacramento Avė., Chicago.

FARMOS! FARMOS!
Pirk Farmą Didžiausioj Lietuvių 

Kolonijoj. Čia jau yra nusipirkę su
virs 400 lietuvių farmas. Niekur nėra 
taip tirštai lietuviais apgyventa, kaip 
Fountain miesto apielinkėje. Dėlto, 
kad čia yra geriausios žemės; molis 
su juodžiamiu. Aš pardavinėju žemes 
po visą lietuvių koloniją. Taipgi turiu 
daug farmų apie Scottville, Mich. Tas 
farmas parduodu suvis pigiai. Reika
laukit Farmų katalogo.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1. Fountain, Mich.

PARDAVIMUI namai labai geroj 
biznio vietoj arti 20-tos ir Canalport 
Avė., taipgi prie 37-tos ir Halsted St. 
Savininkai išvažiuoja ant ūkės; par
duos labai pigiai.
SLAVIC SALE & EXCL. SYSTEM 

1315 W. 18th St.

DIDELIS BARGENAS.
Išsikraustydamas parduosiu pi

giai, 3 augštų mūrinį namą, 4-6 kam
barių, augštas skiepas, didelis augš- 
tinis kambarys. Puikioj lietuvių ko
lonijoj.

WM. DZIEDZIC, 
2051 W. 22nd St.

BARGENAS "gRIGHTON PARKE, 
2 flatų naujas mūrinis namas po 5 

kambarius; elektra, maudynės, augš
ta cementuota apačia. Tas namas ver
tas $7,500, parsduoda už 6,400. mažai 
reikia įmokėti.

2 fletų medinis namas, su maudynė
mis, gražioj vietoj; prie Bažnyčios; 
$3,500. Naujas namas. Atsišaukit grei
tai pas.

C. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

. MOKYKLOS

iMA5TER 
5Y5TEM

PARDAVIMUI: Dvi Smuiki, labai 
augštos rūšies, geram smuikininkui. 
Parduodama pigiai. Kreipties: 

755 W. 32nd St. 
1-mas augštas.

PARDAVIMUI — Barzdaskuty- 
kla, 3 kėdės ir pool-table Priežas
tis — savininkas turi kitą biznį Par
siduoda labai pigiai Savininkas ga
lima matyti bikada.

WM. GLOBAS, 
3355. S. Morgan St., Chicago, III.

PARDAVIMUI PHOTO STUDIO
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš

dirbta per 7 metųp. Ilgas lysas; Pigi 
renda. Parduodu pigiai, nes turiu iš
važiuoti Lietuvon. Kreipties į p. K. 
JAMONTA Naujienų ofise.

LABAI PIGIAI parsiduoda rašoma 
mašinėlė The Sun Type Writer. Visai 
mažai vartota, patogi dėl gromatų ra
šymo; turi visas raides ir numerius; 
norintieji kreipkitės į trumpą laiką se
kančiu antrašu.

JOSEPH G. BLAZEVICH, 
4837 So. Honore St., 3rd Fl. Front.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kaanicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

REIKIA
OPERATORKIŲ

Prie spėka varomų mašinų 
48 valandos savaitėje.
Iki 12 vai. Subatoje.
Nuolat darbas, ir gera alga.

UNITĘD STATES TENT
& AWNING CO.,

229 N. Desplaines Street

REIKIA
Vyrų dirbyklai ir leiberių 
dideliai gumos išdirbystei. 
West Sidėje. Gera mokestis ir 
puikios darbo sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO 

2639 W. Grand Avė.

REIKIA VYRŲ
dirbti dešras. Labai gera
mokestis. Nuolat darbas.

AGAR PROVISION CO.,
, 310 N. Green Street

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininke.

REIKIA Vyrų darbui dirbykloje 
rėmų paveikslams; lengvas ir švarus 
darbas, patyrimo nereikia, 
Gera proga pakilti. REIKIA

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodamų,

'urime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma; i kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

VVESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrison SL, Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių

< šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 323 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

REIKIA —; 20 moteriškų sortavi- 
mui popieros atmatų. Augšta moke
stis. Nuolat darbas.

REPUBLIC WASTE PAPER CO., 
626 West Taylor St. 

kampas Desplaines St.

THE JOSEPH KLICKA COMPANY, 
20th Street ir California Avė. REIKIA

MERGAIČIŲ darbui assembling e- 
ectrical goods. 47% vai. darbo; $15 
iradžial. $25 bonus kas 3 mėnesiai.

AID MFG. CO.
2631 Stewart Avė.
(26th St. karas; šeši blokai j rytus nuo 
Halsted.)

Upholsterių 
REIKIA 
taisymui 
rakandų 

GLABMAN BROS. 
882—836 W. Monroe St.

Patyrusių
Labai gera mokestis.

AGAR PROVISION CO.,
310 N. Green Street

hand bonera.

BUČERIO-DARBININKO 
ir vyro skiepe dirbti 
Labai gera mokestis.
Nuolat darbas.

AGAR PROVISION CO., 
1 310 N. Green Street

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli* 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys

Mokinime valandos: nuo • ryti 
Iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo C 
ki 10 valandai. ___

1106 SO. HALSTFO 8T« C1ICAGO


