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iusij a priėmė Lietu vos pasiūlymą
Italija irgi taiklusis su Rusija

J True translnfinn fllnd with tbe no«' 
, nyaster at Chicago, III. April 8, 1920 
‘ as icąuired hy ll)e aut of Ocl. 6, 1917

Denikino likimas

Švedija atnaujina pirklybą
DENIKINAS PABĖGO NUO 

RUSŲ.

frue translation filed with the post-1 Prezidentas Wilsonas sušilai-Į nes ir jų negalima privežti. Ki-[ 
n^ąaimi by nuo ^reiškimo savo nuomo-Jos pramonės irgi busiančios su-'

I nes apie franeuzų žygį, kol ne-, paralyžiuotos, jei streikus tęsis 
! bus gauta daugiau žinių. Valdi- dar nors savaitę laiko.
| ninkai gi sako, kad tai yra klau1 
' simas, kuris apeina vien tik Vo- 
į kiotiją ir Franciją.

Prancūzai žudo 
vokiečius

Nori pasmaugti 
socialistus

Lietuvos ir Rusijos tarybos 
bus balandžio 15

Pasislėpč ant anglu laivo, užmu
šus vyriausi jo pagelbininką.

VOKIETIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ PRANCŪZŲ OKU

PACIJĄ.

BUFFALO, N. Y., bal. 7. 
šįryt čia metė darbą 50(1 svičme 
nai. Veik visas tavorinių trauki 
nių judėjimas mieste sustabdy-j TIJAI DALYVAUTI RINKIMUO 
tas. Tikimąsi ,kad streikas pa- SE.
virs į visuotiną. ---------

KĖSINASI UŽDRAUSTI PAR-

Geležinkeliečių strei 
kas plėtojasiKONSTANTINOPOLIS, bal.

6. — Buvęs pietines Rusijos juo 
dašimčių komanduotojas gen. 

Denikinas atvyko j čia pereitą 
naktį ir šiandie yra pasislėpęs 
ant Anglijos karinio laivo.

Tuoj kaip tik jis išlipo, jis nu
ėjo į Rusijos ambasadą kartu 
su gen. Romanovski, buvusiu jo 

! štabo viršininku, kuris vėliau bu-

Manoma, kad ir Denikinas yra 
i pavojuje, kadangi vietos rusai 

True translation filed with the post- ' oficieriai jo labai neapkenčia ir 
master at Chicago, III. April 8, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 0, 191/ | 
RUSIJOS JUODAŠIMČIAI VIS

DAR NENUSTYGSTA

Rusai atgaieiviai perspėja Chiniją 
prieš taiką

LIETUVA PRADĖS TAIKOS 
TARYBAS SU RUSIJA

Rusija sutiko pradėti taikos 
rvbas su Lietuva balandžio

ta-

7. SočiaIdemokraten gavo žinią 
iš Maskvos. kad Lietuvos pasiu-

Maskvoje balandžio 15 d., pama
tu pripažinimo tos šalies nepri
klausomybes. tapo priimtas Ru
sijos sovietų valdžios.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. April 8, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 0. 1917
ITALIJA PRADEDA PIRKLY-

BOS TARYBAS SU-RUSIJA

siunčia Rusijon pinigais aprū
pinki misiją pirkti žaliąją 

rnedegą.

cijų nuosavybes Švedijos pi lie

mą. kati Rusija padarys reil/a- vo nužudytas.

Duoda savo “persergėjimus” 
svetimoms šalims.

PF*KINAS, balu. 7. — Rusijos 1 
antij-bolševikų legacija^ Įteinkė 

' notą Chinijai, persergiančią ją 
prieš sovietų taikos pašildymą, 
kuriame prižadama Chinijos 
Rytinis geležinkelio ir kitos kon- < 
secijos, kad tas pasiūlymas ne
gali būti svarstytas kol talkinin
kai nepripažins sovietų.

Poliaus nurodoma, kad •jeigu 
net butų padaryta taika, ji ne- 

: panaikins teisių rusų korpora-THENAI, Graikijoj, bal. 7.
Čia paskelbta, kad Italijos I <’>jųjį’’ pavienių asmenų.

pirklybinė misija atvyko į At he
lius ir važiuoja į Rusiją tarties 
su sovietu valdžia apie nupirki
mą dirbtuvėms žaliosios mede-

Misija esanti aprūpinta ke
liais milionais rublių, pinigais.

True IranslHtion filed with the post 
master at Chicago, III. April 8, 1920 
as reąuired by the act of Oct. b. 1917

Taipjau atkreipiama atida į 
tą faktą, kad Chinijos Rytinis 
geležinkelis nėra valdžios Įstai
ga, bet Francijos ir Rusijos bau 

; kierių. ir todėl sovietų valdžia 
neturi teisės jį atiduoti Cliini- 
j“i-

Legacija sakosi, kad iki Ru
sijos valdžia nebus formaliai 

pripažinta, ji skaito savo parei
ga apginti Rusijos interesus Chi-

ŠVEDIJA ATNAUJINA PIRK- i "‘joje ir galutinai Rusijos 
LYBĄ SU RUSIJA. '' ’ *....  ‘.....interesai bus išrišti tarp Chini- 

jos ir formulės Rusijos valdžios
Sutartis atnaujinti pirklybą jau 

padaryta.

STOCKHOLM, bal. 7. — Su
tartis atnaujintu pirklybinius

True translation tilecl with the post- 
I master at Chicago, 111. April 8, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

SIBERIJOS AMERIKIEČIAI 
MANILOJE.

jei Anglija ir Francija nuims

ta tarp Rusijos bolševikų pirk- 
Ivbos ir pramonės komisaro Kra 
šiuo ir Švedijos užrubežinių rei
kalų ministerio Erik Palmstier- 
na.

Krasinas ir kiti nariai sovie
tu ekonominės delegacijos, ku
rie buvo čia per keletą dienų, 
šiandie išvažiavo iš Stockhohn 
Į Copen ha geimą. Danijoje.

Tarybos su sovietų Rusija bus

MANILA, P. I., bal. 7. — Ko- 
manduotojas Amerikos spėkų 
Siberijoje brig. gen. Graves su 
savo štabu iš 32 oficierių ir 300 
kareivių atvyko šiandie armijos 
transportu iš Vladivostoko. Ne- 
užilgio atplaukė kitas transpor
tas su 1,600 kareivių ir 119 ka
res nuotakų. Tuo užbaigta Ame
rikos kareivių evakavimas Sibe- 
rijos.

6 žmonės užmušti francuzams 
Užpuolus vokiečius Frankforte. INŽINIERIAI PRISIDĖS PRIE 

SVIČMENŲ STREIKO.

ta atida Į budus atnaujinimo pir 
kirbos ir apie Rusijos užmokė j i 
mą atlyginibų už bolševikų kon 
fiskuotas privatines ir korpora-

ITALIJA PRIPAŽINO 
ALBANIJĄ.

RYMAS, bal. 7.
poca, Italijos valdžia oficialiai 
pripažino Albanijos valdžią ir 
a u tonom inę. kon s t i t uci j ą.

. todėl turėjo pasiduoti Anglijos 
1 kareivių sargybai.

Romanovskio užmušėjas nesu- 
i m tas* i r nemanoma, kad bus su- 

i imtas, kadangi sakoma, kad kiek 
įgalima nuspręsti, niekas nema- 
j te užmušėjistės.

Denikinas ir Romanovski kal
bėjosi su princu Gergarin ir ki
tais rusais ambasadoje ir gen. 
Romanovski išėjo, kad paliepus 
automobiliui atvežti jo daiktus 
nuo laivo.

i Už kelių minučių pasigirdo re- 
' veiverio šūvis ir Romanovskį ra- 
' sta mirštanti biliardiniame kam- 
I baryje. Jis nebegalėjo kalbėti, 
kadangi kulka buvo pataikiusi i 
širdį.

Denikino pati, kuri tuo laiku 
irgi buvo ambasadoje, kartu su 
vyru tuoj pasidavė anglų globai. 
Tas atsitikimas sukėlė čia dide
lę sensaciją.

Romanovski buvo labai nepopu 
liaris tarp kareivių ir oficierių, 
bet Denikinas atsisakė jį paša
linti. Rusijos ambasada yra ne
užganėdinta ir Denikino pasida
vimu globai anglų.

Denikino vietą užėmė gen. Vra 
ngel ir komanduoja atgaleivių 

spėkomis Kryme. Jis yra norve
gų kilmės ir esąs sugabus žmo
gus, taip kad tūli mano, kad jis 
galėsiąs reorganizuoti sumuštas 
kazokų spėkas.

.Bolševikai veržiasi Kaukaze..

Kaukaze bolševikai greitai ver 
žiasi linkui Azerbąidjan ir Gru
zinuos. Iš Petrovsko jie pasie
kė Derbent, ant Baku geležinke
lio. Jie taipgi skubiai eina gele
žinkelių iš Armavir į Tuapie, 
svarbaus Juodųjų jurų uosto.

Kariaujantis toje dalyje Dono 
ir Kubaniaus kazokai yra stu
miami j Tuapie, iš kur moterįs 
ir vaikai galbūt bus išgabenti j

i Fcodosiją, Kryme.. Bolševikai y-
i ra tik už 30 mylių nuo Tuapie.

Kazokai daro pastangų pada
ryti taiką su žaliaja armija, ku
ri kontroliuoja Juodųjų jurų 

provincijas, per esančią Soči, 35 
in. į 
ją-

pietus nuo Tuapie, komisi-

translation filed with the post-
PRAKALBOS APIE 

LIETUVĄ.
L. S. S. 4 kp. rengia pra

kalbas ketverge, balandžio 8 
d., 7:30 vai. vakaro, Mildos 
svetainėje, 3142 So. Halsted 
St., ant 3 lubų. Kalbės Kl. 
Jurgelionis ir adv. K. Gugis. 
Visi lietuviai darbininkai, iš 
arti ir iŠ toli, yra kviečiami 
ateiti.

4 ŽMONĖS ŽUVO EKSPLOZI
JOJE.

True
master at Chicago, III. April 8, 1920 
as reąuired ny Ine act of Oct. 6,1917

Anglija koncentruoja kariuome
nę prie Suezo kanalo.

15 darbininkų sužeistą parako 
eksplozijoje.

CATRO, III., hal. 7.-4 žmo-

LONDONAS, bal. 6. — Pasak 
Cairo žinios, Anglijos kareiviai 
yra ątšaukiami į savo sctotis va-

nės liko užmušti ir 15 sužeista, kariniame pakraštyje Suezo ka- 
.........................  ’ 3 nalo ir paliuosavimai į Palestiną 

parakui Aetna Explosives Co. liko sustabdyti. Jokių laiškų ne- 
dirbtuvėj Fayville.......................... gaunama Cailro iš Palestinos.

8 galbūt mirtinai, cksplodavus nalo ir paliuosavimai į Palestiną

gaunama Cailro iš Palestinos.

forto pranešama, kad ten ištiko 
pirmos ginkluotas susirėmimas 
tarp vokiečių ir franeuzų, ku
riame kulkasvaidžių ugnimi už
mušta 6 žmonės ir sužeista 35. 
Komcmlavęs Morokkos negrais 
kareiviais franeuzu oficierius, •’ 

sako žinia, nusprendė, kad nie- 
kurių civilių žiūrovų alsineši- 
mas esąs grasus ir paliepė savo 

kareiviams pradėti šaudyti i 
žmones.

8,500 inžinierių sustreikuos šian 
die. Gal užsidarys skerdyklos.

CHICAGO. bal. 7. 8,500 tavo- 
’ vinių traukinių inžinierių ir peč- 
kiii-ią sustreikuos šiąnakt, kad 
parėmus Chicagos distrikto svi-

žinieria.ms jokie lavoriniai trau
kiniai negalės Įvažiuoti Chica- 
gon.

j Armour X Co. jau paskelbė, 
kati jei geležinkeliečių streiko

užsidarv-PARYŽIUS, bal. 7. — Vokieti- 
’jos protestas prieš Francijos o- 
kupaciją Frankforto, Darmstadt 
ir kitų Vokietijos ‘miestų, tapo 
perskaitytas šįvakar ambasado- 

' rių tarybos susirinkime. .
Taryba paliepė premjerui Mi- 

lerand atsakyti Rerlino valdžiai 
kad dalykas yra perduotas Įvai
rioms valdžioms.

Prezidentas Vokietijos taikos 
delegacijos Goeppert įteikė Tai
kos konferencijos prezidentuoi 
premierui Millerand notą apie 
nuotikius Ruhr klony ir fjrancu-. 
zų okupaciją. '

Premieras paaiškino tarybai f 
Francijos poziciją linkui Vokie
tijos ir davė peržvalgą nuotikių, prie chieagiškes svičmenų orga 
kurie privedė prie okupacijos 
Frankforto ir kitų Vokietijos: 
miestų. Bijosi dar didesnio išsiplėtojimo

Premieras neaiškino Francijos • streiko,
politikos ateityje, vien tik pakar- ■ 
tojo, kad okupuotieji miestai bus , 
evakuoti tuoj kaip tik Vokieti
jos kareiviai “1 
ti ir Ruhr distrikto.”

Posėdyje dalyvavo Anglijos, 
Jungt. Valstijų, Japonijos ir Ita
lijos ambasadoriai. Nė vienas jų 
nepadarė tokios pastabos, iš ku- ! 
rios galima butų suprasti jų at 
stovaujamų valdžių pasmerki 
mas ar užgirimas Francijos po
zicijos.

nepagerės, ryto turės
ti gyvulių skerdyklos, nes joms 
nieko neprivcžania ir nėra kas

Inžinierių streikas bus nelik 
parama švičmenams, bet taip
jau protestu prieš savo brolijas, 
kurios yra valdomos atgaleivių. 
Dabar inžinieriai pradėjo orga
nizuoti suvys to vią uniją ir keti
na visai atsimesti nuo geležinke
liečių brolijų, l’os brolijos pas
merkė ir svičmenų streiką, pri- 
grąsindamos jį sulaužyti, n.et jei 
gu reikėtų, ir pristatant streik
laužius. ( MILWAUKEE, Wis., bal. 6.

300 svičmenų Gary, Ind. irgi j — Socialistas Daniel lloan šian- 
suslreikavo ir nutarė prisidėti į die 3,500 balsų sumušė ne])arti- 

n) (visų susivienijusių atgalei
vių partijų) kandidatą Clifton

■ p. Williams ir išnaujo tapo iš-

ST. LOUIS, Mo. bal. 7. — Svič 
menai čia laikė keletą susirinki
mų, tikslu atsimesti nuo broli
jos ir susiburti Į yardmenų aso
ciaciją ir pareikalauti pakelinio 
algos, kaip tą jau padare ebica- 
giečiai svičmenai.

N. Y. legislaturoje įnešta du Di
liai, kad užsmaugus partijos po

litinį veikimą.

CHAMPAIGN, III., bal. 7.
į 100 vietos svičmenų sustreikavo 
iš užuojautos streikuojantiems 
Chicagos svičnienams.

daili patarimus teisminio komi
teto, kuris tardė pašalintuosius 
iš legislaturos penkis socialistus, 
valstijos legislaturon lapo Įneš
ti šiandie du kiliai, kurie siekia-

GENERALIS STREIKAS 
BOLOGNOJE.

Bolognos provincijos darbiu in
kų organizacijos paskelbė gene- 

. ralį streiką, iš priežasties vakar 
j įvykusių provincijoje kruvinų 
riaušių.

Decima miestelyje laike de
monstracijos kareivių ir juoda
šimčiu liko užmušta 4 vyrai 
1 moteris, 3 žmonės miršta 
daug žmonių sužeista.

ir
ir

SOCIALISTAS HOAN IŠRINK
TAS MILWAUKEE MAYORU.

sli jai dalyvauti rinkiniuose, sta
tyti savo nandidatus, ar tiems 
kandidatams būti išrink taieins. 
Juodašimčiai numato, kad soci
alistų spėka žymiai auga ir kad 
pašalinimas socialistų iš legisla
turos patiems atgaleiviams išeis 
ant nenaudos ir kad socialistai 
ankščiau ar vėliau užkariaus le- 
gislaturą, kas butų pražūtinga 
kapitalistams, todėl legislatoriai, 
kurie tarnauja tik kapitalistams, 
jau dabar rūpinasi atimti soci
alistams balsą, kad jie nebegale 
tų daugiau dalyvauti rinkiniuo
se: Įneštieji biliai aiškiai pasako, 
kad jie tiekiasi “pašalinti Amcri 
kos Socialistų partiją nuo daly

litikoje”.

N. Y. SOCIALISTAI KREIPSIS 
Į BALSUOTOJUS

nizacijos.

CHICAGO. — Bijodamies, kad 
■ ■ “ “savavalis” Chicagos svičmenų,

bus pilnai ištrauk- inžinierių ir pečkurių streikas da 
< labiau neišsiplėtotų ir nepavirs
tų nacionaliu, geležinkeliečių 
brolijų viršininkai pradėjo sku
biai rinktieš Chicagoje. Jie jau 
nebekalba daugiau apie sulau- 

' žymą streiko atsigabenant strei- 
i klaužius, bet rūpinasi kaip-nors 
įsipiršti streikieriams ir prikal
binti juos baigti streiką, kuris 
esąs “nelegalis”. Bet streikie- 
riai, kurie atsimetė nuo brolijų 
ir tveria savo organizaciją, vi- 

1 sai nepaiso brolijų “legališku- 
VVASHINTON, bal. 7. — Šian- mo”. Vakar prie streiko prisidė- 

die valstybės departamente pa- jo ir brolijų tvirtovė — Chicago, 
sakyta, kad pasitarimai tarp Joliet & Easte»rn geležinkelio 
Jungt. Valstijų, Anglijos ir Ita- svičmenai. Yardų inžinieriai ir 
lijos apie padėtį Ruhr klonyje pečkuriai vakar irgi metė dar- 
dabar yra vedami. Tečiaus vai- bą. 
dininkai nesako, kas pradėjo ta- ' 
rybas, nėgi apie ką yra svarsto
ma. Jie vien tik sako, kad tary
bos yra pasekmė franeuzų karei
vių įėjimas į Ruhr klonio neut
rali zoną. •

kie kiti išrinkti valdininkai, dar 
nežinoma.

(Dauginus telegramų apie pa
sekmes Mihvaukee rinkimų, nė
ra gauta, tad galbūt kad ir ki
tais miesto viršininkais ir mies
to tarybos nariais tapo išrink
ti socialistai. Jeigu butų laimė
ję kiti, butų, beabejonės, apie 
tai tuojaus pranešta, Apie soci
alistų gi laimėjimus kapitalistų 
laikraščiai yra nutarę tylėti ir 
nieko nerašyti).

NEW YOBK, bal. 6. — leis- 
minis subkomiletas iš komiteto 
aštuonių, kuris rūpinasi apgyni
mu pašalintųjų iš valstijos legis
laturos 5 socialistų, nutaręs ne
vesti bylos teismuose, bet Ino— 
jaus pareikalauti iš gubernato
riaus Smith, kad tas paskirtų 
specialius rinkimus, kada paša
lintieji socialistai galės atsišauk
ti tiesioginiai Į pačius balsuoto
jus.

Talkininkai tariasi.

Grąsina užgriebti geležinkelį.
NOGALES, Ariz., bal. 6.— 

Meksikos valdžia pranešė vie
nam geležinkeliui, kad jei jis bė 
gyje 72 vai. nesusitaikins su 
streikuojančiais darbininkais ir 
nepradės leisti traukinių, vald
žia paims geležinkelį ir operuos 
jį pagelba kareivių.

ANGLUOS NEPRIKLAUSO- 
JI DARBO PARTIJA NE

SIDEDA PRIE KOMU
NISTŲ INTER
NACIONALO.

LONDONAS, bal. 6. — Angli
jos Nepriklausomoji Darbo par

savo konferencijoj, nežiūrint 
pastangų ir smarkios agitacijos 
kraštutinių savo elementų, atsi
sakė dėties prie Maskvos komu
nistų Trečiojo Internacionalo.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal. 7 <1., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.98
Austrijos, 100 kronų ............... 0.60
Belgijos, už $1  .\frankų 13.90 
Danijos 100 markių ........... $18.80
Finų 100 markiij ............... $ 5.50
Francijos, už $1 ....... famkų 14.87
Italijos, už $1 ............... lyrų 21.50
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 1.65

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkjai; jų kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių ............... $ 0.75
Norvegų 100 markių ....... $20.25
Olandų 100 guldenų ........... $37.20
Švedų 100 kronų ............... $22.20
šveicarų, už $1............ frankų 5.50
Vokiečių 100 markių ........ $ 1.65

Beljo sustreikavo svičmenai 
Buffalo, N. Y. ir East St. Louis, 
III., taip jau Gary ir Hammond, 
Ind„ kas įsupa ralyžavo plieno 

liejyklas.
Vien vakar prie naujai besi

tveriančios iŠ pasitraukusių iš 
brolijos darbininkų Chicago Yar 
dmcn’s Association, kuri ir ve
da šį streiką, prisirašė 7,500 na
rių, taip kad ta unija dabar tu
ri virš 16,500 narių. Jie atsisky
rė nuo brolijos todėl, kad nepa- 
tcnkiti tų brolijų atgaleivišku- 
mu ir menku rūpinimusi darbi
ninkų reikalais. (

Gręsia Chicagos pramonei
Svičmenų ir kitų geležinke

liečių streikas gręsia Chicagos 
pramonei. Skerdyklose jau va
kar nedirbę 10,000 žmonių, ka
dangi negalima nieko privešti. 
Taipjau galį pritrukti anglių,

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

Pagal Dienos Kurso
su damokėjimu keliolikos punktų už rizikų 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 Št., , Chicago. III.



Rašo ŠERNAS

MILIJONAI PALESTINAI

bet ne

askelbimus, užrašome ]a

CHICAGIEčiŲ ŽINIAI

daktaras NAMUOSE

ir įvirtas, 
aš pasiro-

V 1 S U 0 M E T galite pasiųsti 
Lietuvon siųsdami tiktai per 
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO 
SKYRIŲ, kurį įsteigė Naujienos 
apsaugojimui savo draugų nuo 
išnaudojimo.

Privatinių šnipų 
piktadarybes.

nu
ki asaženklių

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Siųsdami pinigus persiuntimui Lietuvon, aiškiai surašykite 
savo vardų, pavardę ir adresų, o taipgi vardų, pavardę ir adresų 
to, kam pinigai turi būti pasiųsti Lietuvon. Money orderius rašy
kite ant vardo “Naujienos”. Laiškus adresuokite:

; 4 b. $5.25; 6 b. $7’.5O; 12 bonkų $14.00.’ 
pliekose ar tani panašiose vietose, o jei nęgali gau

Naujienos to atsiekia, kadangi nejieško iš pinigų siuntimo 
ypatingų pelnų, ir antra, kadangi tukstaAčiai Naujienų draugų 
yra pasirižę siųsti ir jau siunčia pinigus per Naujienas, kas duo
da progos gauti iš bankų truputį žemesnį kursų, negu siunčiant 
mažomis sumomis.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių atidaras KASDIEN per visų 
dienų, o taipgi vakarais iki 9 vai.: utarninkais, ketvergais, suba- 
tomis ir nedėlios dienų nuo 10 vai. iki 2 vai. po piet.

Tik kų išėjo iš spauuos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir lt., nuo ko
kiu ligų yra vaisiai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijiinais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bite aplietoje. Belo yra daug\bč 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAIT1S,
451 Hmhion Avė.. Rochesler. N. V.

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telcphone Hayąiarket 25M „

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistaų Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir viaų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted SL Chicago
Telcphone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plot 
1—o vak. Nedaliom$ 10—12 dįenų.

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius išmaino dolerius į ostmar
kes arba auksinus PAGAL 
DIENOS KURSO

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 8684

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

* perkant.
arba parduodant namą, lotų ar
ba fauną ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgeėių ant lengvų 
sąlygų-
West Side ofisas atdaras'vaka

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

Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENT1STAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Su.

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Taip išmainyti ir pasiųsti mar
kių arba auksinų negalėsite 
niekur kitur, kaip tik NAUJIE
NŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKY
RIUJE

MOKSLAS LYTIES. 
Paveiksluota.

Drabužiniais viršeliais knyga, Lie
tuvių kalboje; joje rasite visas žinias 
apie lyti, ką kiekvienas privalo žino
ti — padoriu ir švariu budu Reika
lauk — prisiusime už $2.00.

MODERN BOOK CO. Dept. A. 
82 Union Square, New York, City,

Subatoj, Balandžio 10,’20 
IRWIN0 SVETAINĖJE 

W. Main Gatvė, St. Charles, III.
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Iužauga Vyrams 50c., Moterims 25c.

Geriausia Gyduolė
Nuo prasišaldymo Galvos, Kruti

nės, Kosulio, Galvos skaudėjimo, Ton- 
silito, Bronchito, Gerklės skaudėjimo, 
Spazinatiškojo 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.

Dabar
tvirti tai naudokite SALUTES BITTE1U ir jum suteiks sveikatų, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mų ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerų apetitų, 
miegų ir tvirtumų raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo inlluenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip apliekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kuip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainų: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00 ' -

Reikalaukite a.___  .... . ... . ___ ____
ti, lai reikalauk tiesiai iš Salotės Manufacluring Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
mi* dėl Limitų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g a: Prisiųskile tikrų ir aiškų savo antrašą ir adro- 
suokit taijj: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTRANAS CO.
*“’el. Boulevard 7351

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINĖ* 
2131-35 Blue Island Avenue. 

WM. VORSATZ, Savininkas

Palestina tai žydų tautos bu
vęs kraštas, jų kultūros lopšys. 
Jeruzolimas tai jų įkurtas mie
stas. Bet dabar Palestina tai 
ne žydų kraštas. Didžiuma gy
ventojų ten yra ne žydai, bet a- 
rabai ir syrai. Kad Palestinos 
gyventojų dauguma ir ne žydai, 
vis dėlto tai jų kultūros ir isto- 

' rijos lopšys, kurs dagi neturin
čioms nė jokių prie jo teisių tau 
toms yra brangus. Antai nei jo 
kių nuopelnų, nei jokių teisių 
neturintis lenkai vis stengiasi 
savinties Lietuvą arba Ukrainą, 
kuomet žydai prie Palestinos tu 
ri ne mažai teisių ir nuopelnų. 
Tūkstančiai metų verjruvės ir 
priklausomybės svetimiems Pa
lestinoj sumažino žydų skaičių, 
bet jų nuopelnų neišnaikino, 
kuomet lenkai Lietuvoj, Ukrai
noj arba Baltgudijoj nuopelnų 
niekados neturėjo, o betgi tuos 
kraštus jie nori būtinai savin
ties. Per tūkstančius metų Pa 
lestina ne žydams priklausė, dėl 
to daug tos šalies žydų, besigel 
bedami nuo svetimųjų prispau
dimo, iš ten išsikraustė. Pats 
kraštas per tūkstančius metų 
buvo svetimų nelaisvėj. Tik da 
bar anglai, išviję iš Palestinos 
turkus, paskutinius jos valdo
nus, sumanė atsteigti ten nepri 
klausomą žydų valstybę. Su
prantama, kad tam pritardami 
žydai stengiasi padėti savo išva 
duotoj ams ir pakelti savo tautos 
gimtąjį kraštą, lam jie pini
gų nesigaili, nes žino, kad ang
lai tai ne caro laikų rusai, ir ne

“Tas nepasisekimas supyki
no dirbtuvės superintendentą, 
Tadia jis užtiesė kitaip savo tin
klą; jis gavo du fnelagingu liu
dytoju, kad jie užvestų kalbą 
su darbininkų vadovu, o Įials 
nuėjo pas prokurorą ir prisiekė, 
kad tas darbinnkų vadovas 
grąsiiiLęs jų gyvastims ię pasa
kęs,kad jis sudeginsiąs jų na
mus su jų šeimynomis. Darbi

ninkų vadovas lapui suimtas, 
apkabintas dėl pasikėsinimo 
papildyti žmogžudystę ir pade
gimą, pastatytas po $10,000 kati 
cijos ir įrašytas į juodąjį iislą. 
Jis yra ateivis, bet pilietis; jei
gu ne lai, jis butų buvęs ant 
“arkos” (deportuojamo laivo). 
Ir visgi tūli tą prakeiktą darbą 
vadina “lojaliu amorikoniz- 
nui”.

lenkai, kurie he jokių savo nuo
pelnų stengiasi kitas tautas pa
sivergti. žydai, su Anglijos pri 
tarimu, stengiasi Palestiną pa
daryti savo laisvės ir savo kul
tūros kraštu, kur savo kultūrą 
jie laisvai kelti ir auklėti galė
tų. Amerikoj tarp žydų agi
tuojama, kad surinkus, žinoma, 
iš žydų, dešimtį milijonų dole
rių, kurie butų pavartoti kolo
nizavimui Palestinos žydais -- 
nors jie kviečia ir lygias teises 
siūlo ir kitokių tautų žmonėms, 
ne vien žydams. Dešimts mili
jonų dolerių tai ne perdideli žy
dams pinigai, nes tarp žydų ne
trūksta milijonierių 
trūksta ir žydų varguolių; to
kių, pavyzdžiui, pilna yra žydiš
kuose Lietuvos, Lenkijos ir Ru
sijos miesteliuose. Esant daug 
betgi žydų lobininkų, dešimt 
milijonų dolerių jie lengvai ga
li* surinkti ir, be abejo, surinks.

paskaito 
tik kelioliką punktų už riziką, 
persiuntimą ir Kauno banko 
patarpininkavimą.

.šnipai kursto prie naikinimo., 
šnipai veda ne tik “revoliucinę” 

propagandą, bet taipjau įsigau
na į unijas ir kursto jų narius, 
am v irsi n inkus prie naikinimo 
dirbtuvių, sabotažo, o kartais 
ir jie patįs apsiima tai atlikti, 
jei unija tik tą užgirių, ir apla
mai veda unijose “ullra-radika- 
li.%ą” propagandą. Doyle pa
duoda sekamą pavyzdį:

“Parvtliniui savo velniško 
veikimo, privatiniai šnipai (ži
nomi kaipo slapti darbininkai) 
prisistatė save vienam vietos li
nijų prezidentui; parodė savo 
“raudonas korteles” ir paprašė 
leisti kalbėti, kas jiems buvo 
leista. Vienas po kito jie pir
miausia smerkė prezidentą, pa
skui išniekino, išblaškė į visus 
vėjus šalies konstituciją ir užė
mė Baltąjį Namą. Po kelių die
nų ix> jų prisistatymo atėjo pa
prastas pasiidymas: ‘ “Mes įsi- 
gausime į dirbtuvę, išsprogdin
sime centro mašinas ir tada ims 
jiems šešis mėnesius patai
syti nuostolius.” Vietos unijos 
prezidentas atsisakė. Ta
da jie ome stengties pasigauti 
kontrolę ant unijos, dėdamios 
labai nuoširdžiais. Unijos pre
zidentas turėjo pasikviesti fe- 
deralį agentą apsaugai. Unijos 
prezidentas ir po šiai dienai ti
ki, kad būrys slaptų privatinių 
šnipų buvo tikrais linijos “radi
kalais”. Ir kaipgi jis galėjo at- 
sižinoti, kai tikrai yra? Tik 
slas buvo išdinamituoli dirbtu- 
vę, užmušti kiek darbininkų ir 
pakarti unijos prezidentą už 
žmogžudystę, taip kaip kad-bti- 
vo su Los Angeles Times liuo
bėsiu. ,

“Viršininkai nuspran.de nepa
siduoti. Tad jie bandė prieiti 
prie unijos prezidento per vieną 
savo žmonių, kuris davė šitokį, 
pasiūlymą:

“Kad įdėjus didįjį fiusą, kai
nuoja $30,000. Mes galime įei
ti į triobčsį. Aš jau susitariau 
su vienu sargu ir rasiu žmogų, 
kuris padegs didįjį fiusą. Laiko 
įtaisymui ims tris mėnesius. 
Duok mums $250 ir mes viską 
atliksime”. Prezidentas vienok 
nepasidavė gundinimams ir pa
sakė: “šalin nuo manęs, ščto-

Telcphone Yards 5834

Dr. P. G. VViegne? 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 Su. lUHed St.. CMcago.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Per ilga laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad nei ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visų daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepas 
veiksiu.

Mane kankino vidurių rie
di rbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gai
vų, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagalbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
B1TTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas 
ir dabar Čionai 
dau visuomenei; taipgi yra 
tuksiančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES B1TTERIO 
ir dčkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norile būti sveiki ir

Te]. Boulevard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas

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

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristikų, ekonomijų, 
sociologijų, politikų, gamtos ir ki
tų mokslų; hvgienų, istorijų, etnolo
gija, biografijų, kalbamokslius, po
ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardų” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; rcikalatida- 

atalogo prisiųskile sykiu už 6c

St. Charles Darbininkų į
Varta tojų Bendrove ■

Rengia Labai Puikų S

BALIUI

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

nuspran.de


NAUJIENOS, ChlCAgM., m,
■HM*

TOWN OF LAKE 

LIETUVIAMS 
Vienatinis Bankas

Ant Town of Lake, kuris randasi po priežiūra ir 
kontrole Suvienytu 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 4:30 po pietų.
Ketvergo vakarais 7 iki 9
Subatomis 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. /

KORESPONDENCIJOS |
laMTlKM -Šri..., rirT^

VVATERBURY, CONN.

Graži auka Lietuvos darbi
ninkams paremti.

VVaterburio Progresyviu Drau 
gijų Sąryšio susirinkime, vasa
rio 28 dieną, be kita nutarta 
kreipties į vietos progresyvią
sias lietuviu draugijas, kad jos, 
kiek išgalėdamos, prisidėtų sa
vo auka susipratusiems Lietu
vos darbininkams, kovojan
tiems už savo šalies laisvę, rem
ti.

I tą Draugijos Sąryšio pak
vietimą jau atsiliepė Lietuvos 
Jaunikaičių Draugija. Savo su 
si rinkime, laikytame kovo 14, 
dieną, draugija svarstė pakvie-

Tajeriai pabrango 25%, bet mes turime daug 
jų stake, kuriuos mes pirkome senomis kainomis, 
todėl mes galime atiduoti juos senąja kaina, jei pirk 
aite nuo musų. Mes galime absoliučiai gvarantuoti 
sutaupyme jums pinigų.

Jeigu Jus nenorite turėti nesmagumų su tale
riais šię vasarų, pirkit naujus gerai padarytus ir su- 
taupykit pinigų ilgu važinėjimu.

TŪLI PIGUMAI
32x3*4 Cord Tires — $25 kiekvienas. Su kiek

vienu Pensilvania Tire mes due » 
dame Veltui naują gvarantuotą dūdą (tube). *

Ateiki ir apžiūrėki musų ataką ir pasirink kas jums rei
kalinga. Mes turime viską, kas jums reikalinga. Neužilgo 
bus labai sunku gauti tajerių, todėl naudokis i pirk Dabar.

SOUTHWEST TIRE COMPANY, INC. 
35th St. & Archer Avė.

Phone McKinley 149-373 .
“Vienatinė Lietuvių Tire Kompanija Chicagoje”. 

Pirkite pas savus žmones.

DR. C. K. kliauga'
Dentista*.

NAUJIENŲ NAMB
1789 So. Halated St, Chlcago, HL 
Valandos: V —- 12 ryto Ir 2 — I 

vakare Phoa* Caaal 217

Ashland

$55.10
ir šeši rekordai

Jewelry Music Store
1) Mielaširdystė. “Prie Baltijos 

karšto kryžeivis vaitojo”. 
Vai Verčia, Laužo.

2) Girtuokliaus Metavonė. Pa
sakos ir Stebuklai, Dialogas.

3) Kas Suhatos Vakarų. Valcas 
Jau Saulutė Leidžias. Valcas.

4) Medžiotojai. Dalis pirma. 
Medžiotojai. Dalis antra.

5) Jonas štnikis Keliauna Na
mon. Dialogas.
Maušiaus Kelionė. Monologas

6) Birutė. 
Kur Banguoja Nemunėlis.

4537 So. Ashland Avė.,
Phone Boulevard 491

$125.w 
ir šeši rekordai 

Chicago, III.

timą ir kaip vienu balsu nuta
rė paskirti iš iždo 50 dolerių. 
Be to geros valios draugai pa
aukojo: P. Juškaure — 2 dol.; 
R. Budreika, P. Valanta, J. Jes- 
nauskas, V. Dainalis, A. Č:er- 
nauskas, A. Rakuza, M. K. Ake
laitis, D. Banzukas, B. Žukaus
kas, L. Devenas, S. Saldukaitis, 
P. Vasiliauskas, S. Telaunė — 
po L dol. Smulkių aukų $5.25. 
Viso, kartu su draugijos auka 
$70.25.

Visiems aukojusiems tariu 
širdingą ačiū. Pinigai atiduo
ta Sąryšio iždininkui V. Bagdo
navičiui susirinkime, laikyta
me kovo 1 dieną.

— M. K. Akelaitis.

Laiškai iš Lietuvos
Sugrįžus į Lietuvą.

Phone Canal 5838

Dr. A, R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 *t 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Peter A. Miller
Deimontai, Laikrodžiai ir Auksybė. 

DIPLOMUOTAS OPTIKAS 
Auksybė ir Laikrodžiai.

2128 W. 22nd Street. Cicero, III.
Branch Ofice: 4906 W. 14th St., Cicero, III

Naujausios Kalbamos Mašinos ir 
Rekordai.

Rekordai lietuviški, Edisono ir Coiunibia 
mašinos. Galvos skaudėjimas gydoma stik
lais. Akįs Egzaminuojama DYKAI.

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naujų ofisų 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos b 
moterų ligų.

Kas kankinasi dėl Rheumatizmo. Išbėrimo 
ir Prasišaldymo tegul ateina pas mane, o su
teiksiu patarimą. Aš esu išradęs liekarstą dėl

V kaulų ir strėnų gėlimo.

Tel. Drexel 2880.

S R. URBONAS
H FOTOERAFAS

MUS V MOTTO:
“Užganėdinimas Jūsų, 

įj Užganėdina mus”.
Fotografuoju paveikslus 
visokios rūšies. Prie kiek
vieno tuzino fotografijų, 

įj duodu gražią dovaną.
* Darbą atlieku puikiai — 

artistiškai.
1' 1721 W. 47th St., Phone Drover 3473 ChicagO, III.

.Juozapui Latvėnui, Rockfor- 
de, III. rašo ką tik iš Amerikos 
sugrįžęs Lietuvon jo brolis:

Kaunas, vas. 26. — Tai jau 
esu Lietuvoj; Kelionę turėjau 
laimingą. Mezgelius visus te- 
bevežu su savim, ir kol nema
tau įkeliant į vagoną, tai ir pats

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

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagclbos, 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 buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. BaltrCnas. Prof.

1707 So. Halated St. Telephone Canal 6417. Chicago, III

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 
VALANDOS: 8-» ryto, tiktai.

Telephonai:

DR. G. M. GLASER

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse laidoja mirusius lietuvius 
be skirtumo tikėjimo ar politiškų pažvalgų, pavienėse 
duobėse ar lotuose, kurie parsiduoda nuo $50 ir augš- 
čiau.. Kas greitu laiku pirks senuosius lotus, gaus senąja 
kaina. Laikas balandžio ir gegužio mėnesiuose. Reikale 
kreipkitės i kapinių užveizdą ypatiškai ar telefonu: 
Willow Springs 20-R.

Šviesų ir pajiegą suvedame i senus Ir naujus namus, taipgi 
i dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo?

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kaip be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
į 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.

nesėdu. Jeigu kas važiuos iš 
Rockfordo į Lietuvą, patarkite, 
kad neimtų nieko su savim, y- 
pač nuo kitų, kad parvežus jų gi 
minėms. Dauginus niekados ne 
beprisiimčia to gera, ir neužsi
moka, ba daugiau kaštavo, ne 
kiek pats vertas tas tavoras. 
žinoma, nors labai jie apsi
džiaugs, nes Lietuvoj to nėra. 
Važiavau pro Franci ją, Belgiją, 
Liuksemburgą, Vokietiją ir Len 
kiją. Lenkai jrgi praleido be 
vargo, nors neturėjau nei liudi
jimo nuo jų konsulio. Bet ka
da privažiavau Lietuvos rube
žių, tai išardė visus rišulius ir 
už mažinusį daiktelį turėjau mo 
kėt pošlinas, neatsižvelgiant nei 
to, kad tai buvo dovanėlės, nuo 
brolių, seserų bei giminių. Už 
visa užmokėjau pošlinų Lietu
vos valdininkams du tūkstančiu 
ir pusantro šimto auksinų!

[Prie šio mano brolio, laiško 
reikia truputį paaiškinimo. 
Prieš porą mėnesių mano bro
lis išsirengė Lietuvon. Kadan
gi Rockforde gyvena daugelis 
lietuvių iš to paties krašto, iš 
kur esame kilę, tai, supranta
mas dalykas, kiekvienas jų Iros 
ko pasiųsti kokią nors dovanelę 
savo giminėms ir prašė mano 
brolio ,kad nuveštų. Tas mielai 
apsiėmė. Kaip dėl tų dovanelių 
apsidirbo su juo Lietuvos mui
tininkai — pavyzdėlis vertas 
kiekvienam įsidomėti. — Juoza
pas Latvėnas, Rockford, III.].

Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kertė 32 st. 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų~ir Vyriškų— 
Taipgi Chronišku Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo G—8 vakare. Ne

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi- į 
me 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, 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
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialis nupiginimas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakare. Nedėliomis iki 6 v. vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halated St., Chlcago, III. Ų

GERA spauda 
erą naudą neša.

Gera spauda yra brangi, 
bet naudingesnė ir 
pigesnė už prastą.

Tą supranta Chicagos 
lietuviai ir todėl savo 
geruosius spaudos 
darbus duoda Naujienų 
Spaustuvei padaryti.

» r

d O mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti.

Naujienų Spaustuvė
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

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.

Telefonai Pullmaa 8*6, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentista* 
10657 Michigan Avė., Ro*ela*d.

Valandos: 9 iki 9 vakar*.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* |r Chirurgą* 
Roselande: 10900 S. Michiga* Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. VVood St 
Tik Ketvertų vakarais nuo 5:80 
-7. TeL Yards 721.

DR M. T. STRIKOLIS 
Lietuvi* 

Gydytojas ir Chirurgą* 
Ofisas: 1757 W. 47 St

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 268

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ51 St. kampJMlarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I iki

4 ir nuo 7 iki 8 vakar*.
Tel, Prospect 1117A*-™ ' . ................
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Anglijos Darbo Partija y- 
ra galinga organizacija, tu
rinti 5 milijonus darbinin- 

i kų, ir j ją ketina neužilgio į- 
stoti dar 3 milijonai koope
racijų narių. Kada nesenai 
buvo Strassburge Francijos 
socialistų suvažiavimas, tai 
Anglijos Darbo Partija pa-i 
siuntė į jį, kaipo brolišką 
delegatą, draugę Snowden 
(ji yra Nepriklausomosios 
Darbo Partijos vado, Snow- 
deno, žmona). Ir ji tenai pa 
sakė:

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. —- Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina;
Chieagoje — paštą:

Metama .............................
Pusei metų ......................
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiams ...........
Vienam mėnesiui ...........

Chieagoje — per nešiotojas 
Viena kopija .................
Savaitei .............................
Mėnesiui ...........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ............................... $5.00
Pusei metų............................. 3.00
Trims mėnesiams ................ 1.65
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam

Lietuvon

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

02
12
50

mėnesiui .....................65
ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams $7.00
Pusei mėty........................... 4.00
Trims menesiams ............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Anglijos socialis
tai ir Interna
cionalas.

Telegrama praneša, kad ba 
landžio 6 d. Anglijos Nepri
klausomosios Darbo parti
jos konferencija Glasgowe

džiuma atmetė įnešimą tuo- 
jaus.prisidėti prie vadina
mojo trečiojo Internaciona
lo.

Smulkesnių žinių apie ši
tą konferencijos nutarimą 
dar nėra, bet jisai veikiau
sia turi tą prasmę, kad Ne
priklausomoji Darbo Parti
ja stoja už tvėrimą naujo 
Internacionalo kartu su so
cialistų partijomis kitų ša

ulių — panašiai kaip ir Vo
kietijos nepriklausomieji so 
cialdemokratai ir Francijos 
socialistai.

Taigi iš stambiųjų socialia 
tų partijų prisidėjo prie III 
Internacionalo tik Italijos 
partija ir Amerikos partija. 
Iš to yra aišku,kad Maskvos 
organizacijai nėra lemta su 
vienyti po savo vėliava tarp 
tautinių socialistų judėjimą.

Visa eilė socialistų parti
jų da tebėra antram jam In
ternacionale. Bet kadangi la 
bai įtekmingos organizacijos 
pasitraukė iš jo, tai ir jisai 
šiandie jau nebeatstovauja 
viso tarptautinio socialistų 
judėjimo. Tikrasis Interna 
cionalas, matoma, bus suda
rytas iš susivienijimo parti
jų esančių antrame Interna 
cionale ir trečiame Interna
cionale ir iš partijų nepri-

parašymo “Komunistų Manifes
to” Marksas ' leido laikraštį 
(Neue Rheinische Zeitung), ku
rį jisai pats vadino “demokrati
jos organu”, šitą faktą mes pa 
davėme, kaipo argumentą, kad 
Marksas visai nebuvo demokra
tijos priešas, kaip įsivaizdina 
“komunistai”; ir pasakėme, kad 
jie, kovodami prieš demokrati
ją, eina pėdomis ne Markso, o| 
anarchisto Bakunino. .

Pittsburgh’o J. B. delei šitos 
“Naujienų” pastabos, išpludęs 
dienraščio redaktorių, užreiškia 
ve ką:

Mykolas Bakuninas tada 
(1848 m.? “N.” Red.) taip- 
pat gerai kalbėjo apie demo
kratiją, nors jau buvo anar
chistas, s
Pirmas dalykas Bakuninas 

1848 m. (tada, kada Marksas lei 
do “Naująjį Reino Laikraštį”) 
dar nebuvo anarchistas. Ne tik 
tai tada, o da ir daug vėliaus, 
jo anarchizmas neapsireiškė. 
Kada Marksas išleido pirmąjį 
“Kapitalo” tomą, tai Bakuninas 
net apsiėmė išversti jį į rusų 
kalbą, parodydamas tuo, kad ji
sai pritaria Markso idėjoms.

Tų idėjų jisai, tiesa, 
met nepajiegė suprast, 

' vis labinus jo veikimas 
anarchizmo vėžes.

Antras dalykas, tas 
kad Bakuninas vadino save de
mokratu arba mokėjo gerai prli 
kalbėt apie demokratiją, visai 
nereiškia, kad Markso stojimas 
už demokratiją esąs mums šian 
die be vertės. Bakuninas savo 
gyvenime pritarė daugeliui da
lykų, kurių vėliaus išsižadėjo. 
Jo mintįs nuolatos svyruodavo 
nuo vieno prieštaravimo prie 
kito.

Kas kita Marksas: dar jau
nas būdamas jisai išdirbo sau 
tokią gilią pasauliožiurą, kad ji
sai galėjo jos laikyties ligi pat 
mirties. Savo nuomones apie 
atskirus dalykus jisai, žinoma, 
taip-pat ne kartą keitė, bet sa
vo principų jam nereikėjo lau
žyt; tolimesnės studijos jam da
vė progos pagilinti ir papildyti 
juos, bet nevertė jo atmesti 
juos ir priimti jų vietoje kitus. 
Principialės Markso pažvelgtos 
buvo susiformulavusios jau ta- 

sindikalistiniuH“- kfdat rašė “Komunistų 
Manifestą , ir jisai niekuomet | 
jų neišsižadėjo."

štai delko “Naujienos” ir 
brėžė, kad Marksas pritarė 

susidedanti I mokratijai tada, kada jisai

“Nors II Internacionalo 
neveiklumas yra nemalo
nus Darbo Partijai, bet ji 
vis dėlto dalyvaus Gene- 
vos suvažiavime, kad ne
sunaikinus tarptautinių 
ryšių.” (“Freiheit”, kovo

Bet Darbo Partijos vidu
je randasi ir organizacijų, 
nutarusių stot į trečiąjį In
ternacionalą, pav.Britanijos 
Socialistų Partija. Jos de
legatas (Peer) taip-pat atsi
lankė minėtame Francijos 
socialistų suvažiavime, ir sa 
vo sveikinimo kalboje tarė:

“Britanijos Socialistų 
Partija priklauso trečia
jam Internacionalui. Ji tij 
kiši, kad Francijos socia
listai susivienys su ja (ši
ta viltis neišsipildė, nes 
Strassburgo suvažiavi
mas atmetė įnešimą dėties 
prie III Internacionalo. 
“N. Red.). Ji tikisi taip- 
pat, kad ji galės ir Angli
joje suorganizuot Suvie
nytų Komunistų Partiją. 
Bet B. S. P. paliks Darbo | 
Partijoje, kurios įstatai j 
leidžia gyvuoti joje darbi
ninkų klesos organizaci
joms. B. S. P. yra labai 
veikli; jos eilėse randasi 
tam tikras skaičius jaunų 
inteligentų, ir ji veikiai 
kartu su :___________
judėjimu; ji suorganizavo 
dideles žmonių demonstra 
ei jas”. (“Fr.” kovo 5d.). Į

Šita partija,
iŠ inteligentų ir sindikalis-1 buvo parašęs Komunistų Mani- 
tiškai (“aidoblistiškai”) pro festlb Kiekvienam, žinančiam, 
taujanciųjų darbininkų, 1..^ k;id pritarimas demo. 
kaip matome, nors ir yra nu kratijai sutinka su mokslinio so- 
tarus stoti į trečiąjį Inter- cialižmo principais.
nacionalą, bet nenori per- O Pittsburgh’o “literatas” mė 
traukti ryšių su Darbo Par- £ina sumušti šitą tiesą tuo, kad 
tija, kuri laikosi antrojo In ir Bakuninaš “gerai kalbėjęs a- 

, pie demokratiją , nors ir būda-
ternaciona o. mas anarchistu! Bakunino ne-

O Nepriklausomoji Darbo logiškumas jam yra argumentas 
Partija, kuri taip-pat yra prieš Marksą!
Darbo Partijos dalis (daug Tolinus, jisai mėgina priro- 
stipresnė už B. S. P.) nesi-plyt, kad “K. M.” pasmerkęs to- 
tenkina nei antruoju, nei kilJs socialistus, kaip Naujie- 
treciuoju _ Internacionalais. Lbeluoluei deinokl.atijai”. Tuo 
Ir to neveizint, visos šitos tikslu. jisai paduoda, kaipo iŠ- 
organizacijos sugyvena daik trauką iš “K. M.”, žodžius apie 
te. I “tikruosius socialistus”, kurie

Jau šitas vienas pavyz
dys rodo, kad darbininkai ga 
Ii savo klesos vienybę pasta
tyt augščiaus už frakcijų 
skirtumus. Taigi ir Interna 
cionalas galės būt sutver
tas toks, kuriame sutilps vi
sos darbininkų judėjimo sro 
vės.

niekuo- 
ir tolyn

faktas,

pa
dė
jau

“tikruosius socialistus”, 
skelbėsi esą atstovai

“ne proletariato reikalų, bet 
žmonijos, — apskritai žmo
gaus, žmogaus beluomio, visai 
nesančio tikrame gyvenime, o 
priklausančio prie miglotojo 
filozofų vaidentuvės dan
gaus.”
Jeigu tikėt J. B., tai Marksas, 

reiškia, skaitė žmogų, nepriklau
klausančių šioje valandoje 
jokiam Internacionalui.

Kad šitokia kombinacija 
yra galima, tai rodo dalykų 
stovis Anglijos socialistų 
judėjime.

Nepriklausomoji Darbo 
Partija yra nepatenkinta ir 
antruoju ir trečiuoju Inter
nacionalais. Ji tečiaus yra 
tiktai dalis stambesnės orga 
nizacijos, Darbo Partijos. 
O ši dar tebėra antramjam 
Internacionale.

Apžvalga
KOMUNISTIŠKA J. B. MA- 

LIMALIENĖ.

Tas Pittsburgh’o barškalas, 
kuris be paliovos stengiasi me
lais ir šmeižtais diskredituot 
“Naujienas”, vėl primalė treje
tą špaltų nesąmonių Brooklyno 
“komunistų” organe.

“Naujienose” kiek laiko atgal 
buvo nurodyta, kad neužilgio po

santį jokiam luomui, miglotos 
vaidentuvės vaisium, o ne realiu 
sutvėrimu. Bet juk kiekvienas 
^ino, kad, pa v. Amerikoje nėra 
jokių luomų: visi žmones, ne
žiūrint kokia butų jų kilmė, skai 
tosi lygus prieš įstatymus. To
kio žmonių padalinimo, kaip bu
vo kitąsyk Rusijoje (į bajorus, 
mužikus ir miestiečius), čia, A- 
merikoje nerasi. Pasak J. B., 
todėl visi Su v. Valstijų gyven
tojai randasi ne tikrame gyve
nime, o tiktai “miglotame filo
zofų vaidentuvės danguje”. Ir 
taip, girdi, išeina pagal Marksą!

Argi ištiesų Marksus butų 
skelbęs šitokius idiotiškus daly
kus? Jeigu pažvelgsime į tą 
“Komunistų Manifesto” vietą, 
iš kurios J. B. paėmė augščiaus 
paduotąją citatą, tai atrasime, 
kad ta idiotiška idėja priklauso 
ne Marksui, q p. J. B.

“Komunistų Manifeste” yra 
įkalbama ne apie žmones, nepri
klausančius jokiam luomui, o a- 
pie žmones, NEPRIKLAUSAN
ČIUS JOKIAI KLĘSAI (“der 
keiner Klasse, der uebęrhaupt 
nicht der Wirklichkeit, der nųr 
dem Dunsthimmel der philoso- 
phischen Phantasie angehoert”). 
Tokius žmones Marksas vadina 
miglotos vaidentuvės produk
tais, kadangi visuomenėje, pasi
dalinusioje į klesas, “beklesių” 
žmonių nėra.

O Pittsburgh’o barškalas pa
darė iš klesų “luomus”, ir ši
taip “pataisęs” “Komunistų Ma
nifestą” šoko kolioti “Naujie
nas”, kam jos drįsta stoti už 
“beluomę demokratiją”!

Ir pagalios, toje “K. M.” iš
traukoje, kurią J. B. sugadino, 
kad galėjus pasmerkti “beluo- 
mės demokratijos” užtarėjus, 
ne tiktai nėra kalbos apie luo
mų, o ir nėra jokio pasmerkimo 
demokratijai. O už keleto eilu
čių po tos citatos seka kritika 
tų svajotojų, kurie niekina at
stovybės pamatais suorganizuo
tąją valstybę, buržuazinę spau
dos laisvę, buržuazinę teisę, bur 
žuazinę lygybę ir tt. Tie patįs 
šitų laisvių ir teisių niekintojai, 
pasak “K. M.”, ignoruoja klesų 
skirtumus visuomenėje.

J. B. tikrina, kad pritarimas 
demokratijai reiškiąs atmetimą 
klesų (“luomų”) skirtumų; ir 
jisai mėgina šitą savo tikrini
mą paremti “K. M.” žodžiais. O 
“K. M.” išreiškia kaip tik prie
šingą mintį: jisai sako, kad tie 
žmonės, kurie atmeta klesų ko
vą, eina kartu ir prieš demo
kratiją!

Reiškia, J. B. stačiai sufalsi
fikavo “K. M.” mintį, “sukriti
kuodamas” “Nau-nas“. Ar ilgai 
dar jisai vis šitaip mulkins tuos 1 
nelaimingus žmogelius, kurie ] 
semia savo “dvasišką peną” iš 1 
“Laisvės” ? :

Anglijos valdžia

Pasaulio Darbininkę 
Judėjimas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 8, 1920 
as reųuired by tlie act of Oct. 6,1917

INDIJA. i
[Fcderuotos spaudos žinia] 

Calcutta.
skelbia pasauliui, kad visi poli
tikos prasikaltėliai esą paliuo
suoti Indijoj ir kad vykinama 
naujų reformų.

Tūlas skaičius konstitucinių 
reformatorių, kurių įkalinimas 
buvo visai neteisėtas, liko pa- 
liuosuotas.

Tečiaus revoliucionieriai, ku
rie esti įkalinti Andamano salo
se ,Indi jos Siberijoj, nebus pa
liuosuoti. Tatai paskelbė Indi
jos valdžia. Broliai Savarkarai, 
žinomi savo darbais visam pa
sauliui, pasiliks kalėjime.

Vienas tų brolių, G. 1). Sa
varkar, 1900 m. buvo nuteistas 
visam amžiui katorgom Jo tur 
tas liko konfiskuotas. Teisė jį 
už fai, kad jis vedęs kovą prieš 
karalių. Jis išleido (kito para
šytas) eiles, kuriose buvo smer
kiama karališkoji valdžia. Tų 
eilių išleidimas ir paskaityta di
džiausiu prasižengimu. Nors Sa 
varkas apeliavo teisman, reika
laudamas pamainyti bausmę, 
vienok teismas neatkreipė do
mės.

V. D. Savarkar, kitas brolis,
studijavo teises Anglijoj. Jis 
pasižymėjo nepaprastais orato
riaus ir organizatoriaus gabu
mais. Jo veikimas Anglijoj su
kiršino valdžią, kuri pradėjo 
j ieškoti priekabių, kad deporta
vus jį. Bevežant Indijon, Sa
varkar paspruko į Franci ją. An
glijos agentai tečiaus jį pačiupo 
Franci joj ir deportavo Indijon, 
nežiūrint to, kad tai buvo prie
šinga internacionalienis įstaty
mams. Prieš tai protestavo tik 
Franęijos socialistai.

Savarkar liko pargabentas į 
Boiubay. čia įvyko teismas.

Teismas rado jį kaltu ir nuteisė 
visam amžiuj į Andamano sa
las. Jis visai atsisakė ginties, 
pareikšdamas, kad Anglijos val
džia neturi jokios teisės baus
ti jį.

Andamano kaliniams leidžia
ma rašyti tik vienas laiškas me 
tams. Sulig vėliausių laišku, 
kurį gavo Savarkarų šeimyna, 
jaunesnysis brolis, V. D. Savar- 
kar, sergąs džiova ir neilgai be
galėsiąs gyevnti. Šimtai Indi
jos gabiausių revoliucionierių 
kankinasi Andamano salose.

Andamano salos randasi Ben
galo užtakoj, 700 mylių atstu
me nuo rytinio Indijos kranto. 
Salų klimatas labai nesveikas. 
Nesveikos gyvenimo sąlygos ir 
Anglijos sargybos žiaurumas be 
veik kiekvieną kalinį nuvaro be 
laiko į kapus.

h ' mI

ISPANIJA.
IFederuotos spaudos žinių J

Madridas. — Į miestų tarybas 
Ispanijoj išrinkta mažiausia 700 
socialistų. Madride socialistai 
gavo 14,000 balsų, o republiko- 
nai 8,500. Madrido miesto ta- 
rybon socialistai pravedė 7 na
rius.

True trnnslallon fiicd with the post- 
master at Chicago, III. April 8, 1920 
as required by Uie act of Oct. «, 1917

VOKIETIJA.
[Federuotoa spaudos žinia]

Washingtonas. — Internacio- 
naliai finansiniai interesai rė
mė Prūsijos reakcioninkų ban
dymą atsteigti monarchiją. Bu 
vę padaryta visi reikiami žings
niai, kad sutvarkius Vokietijos 
ekonominė padėtis. J. P. Mor
gan ir Ko. buvo padariusi su
tartį paskolinti Wolfango Kap- 
po diktatūrai $100,000,000. 
Kapp butų gavęs tą paskolą 
tuoj, kaip tik Eberto valdžia 
butų galutinai puolusi.

Tuos faktus suteikė Federuo- 
tos Pressos korespondentui vie 
nas Skandinavijos bankierių, ku 
riam yra labai gerai žinomos 
internacionalės diplomatijos pa
slaptys. Sulig tuo bankierių, 
pasaulio kaitalistai jau ištisus 
metus suko sau galvas, kad su
galvojus tokį planą, kuris duo
tų galimybės paliuosuoti Vokie
tiją nuo darbininkiškos įtekmės 
valdžioj.

Del tos tai priežasties Ame
rikos kapitalistai atsisakė sko
linti pinigų Eberto valdžiai. Bet 
Wall Strytis nebūtų atsisakęs 
remti Kappo valdžią.

Kad kai-kurie Anglijos ele
mentai ir-gi interesavosi reak
cioninkų sukilimu galima spręs
ti iš lordo Kilmarnocko, Angli
jos pasiuntinio, telegramos, pa
siųstos iš Berlino Londonan:

“Kaip atrodo, naujosios val
džios pozicija stiprėja. Milita- 
ristai laimėjo 35 miestuose.”

Kuomet tie žodžiai buvo para
šyti (kovo 15 d.), kiekvienas 
Vokietijos laikraštininkas žino
jo, kad Kappo diktatūra neturi 
mažiausios įtekmės žmonėse, ir 
kad generalis darbininkų strei
kas parblokš jį.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Fcderuotos spaudos žiniai

Detroitas. — Čia nuo pat 1906 
m. buvo vedama kova už tai, 
kad miestas paimtų gatvekarius 
į savo rankas. Pastaruoju lai
ku ta kova pasiekė aukščiausio 
laipsnio. Už tai, kad gatveka- 
riai butų paimti miesto nuosa
vybėn, stoja majoras James 
Couzens, darbininkų unijos ir 
progresyvesni gyventojai. Tam 
planui priešinasi gatvekarių 
kompanijos dalininkai.

Visi darbininkai remia majo-
ro Couzens’o planą — paimti 
miesto nuosavybėn gatvekarius. 
Nežinia, kokios priežasties delei 
tam planui priešinasi gatvekarių 
darbininkai. Jie remia kompa
niją.

Nežiūrint to, Detroito Darbo 
Federacija nutarė visais gali
mais budais remti majorą toj 
kovoj. Majoras Couzens lan
ko unijas ir visur randasi dide
lio pritarimo.

Savo plane majoras siūlo pra
vesti daugiau lipi j U gatyeka* 
riams. Jeigu tą planą pasisek
tų sėkmingai pravesti gyveni-

man, tai United Railways nega
lėtų išlaikyti kompeticijos ir bu 
tų priversti parduoti savo gat
vekarius miestui. Sulig Augš- 
čiausiojo Teismo nuosprendžiu, 
Detroitas gali atimti iš kompa
nijų laisnį operavimui gatveka
rių. Suprantama, kompanija 
sutiktų atiduoti gatvekarius už 
bile kokią kainą, kad tik nepra
radus laisnį.

Gatvekarių patarnavimas šia 
me mieste yra pasibaisėtinai blo 
gas. Važiuojant darban arba iš 
darbo darbininkams prisieina 
laukti karo ištisomis valando
mis. Gatvekarių darbininkai, 
nors ir yra susiorganizavę, gau
na labai menkas algas ir yra 
verčiami dirbti ilgas valandas.

Majoras Couzens užtikrino 
Darbo Federaciją, kad miestas 
pripažins darbininkų unijas, mo 
kės gatvekarių darbininkams u- 
nijines algas ir darbo dieną ap- 
rubežiuos 8 valandomis. Visa 
tai bus įvykinta, jeigu majoras 
su darbininkais laimės rinki
muose.

[Federuotos spaudom žinia]

Seattle. — Seattle’o gyvento
jai labai pasipiktino valdžios 
paskirtuoju komitetu, kuris tu
rėjo vesti kovą su spekuliato- 
riais. To komiteto užklausta, 
kodėl jis absoliučiai nieko nevei 
kė. Komitetas atsakė, kad jis 
negalėjęs nieko veikti, nes jam 
nebuvę duota teisių. Toki da
lykų padėtis pradeda įtikinti gy 
ventojus, kad be Lever’o akto 
prieš pelnagaudas nebus galima 
apsieiti.

f .TU.' U. J. -JU-—-----------------

L.S. Sąjungoje J
LSS. Kuopų Sekretorių Domai.

Visi LSS. sekretoriai malonė
kite nevilkindanii priduoti man 
savo adresus. Adresuokite: 25 
Vau Corlear PI., New York, N.Y

C. A. Hepman,
LSS. Laik. Administratorius- 

Iždininkas.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Lietuvos Laisvės Fondas yra 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo žmonių kovą už savo teises 
ir išsivadavimą. *

Aukos reikia siųsti Fondo ka- 
sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
3323 S. Halsted St., Chicago, III

Aukų kvilavimas.

Iš So. Omaha, Nebr., per A.
Zalpį ir A. Gražį:

A. A. Zalpis............$10.00
A. Gražys................. 5.00
O. Žalpienė .................. 2.00
M. Gražys................. 2.00
Vin. Bagdiuius..............2.(10
Juoz. Lubauckas..........2.00
And. Ūkelis .................. L50
Vii. Uždavienis .......... 150
Tam. Žarnauskas .... 1.00 
Jom Šimonis.................... LOO
T. Puciliauskas.......... L(M)
J. P. Jokuibąuskas .... L00
Jux. Al maras.............. 100
K. Gražys ...................... LOO
Z. Gražiene ................. L00
Vyt. Zalpis (6 melų) .. 100 
S. Darulis ....:............ 1.00
S. Savickas................. 1.00
Vz Maluševičius .......... 1-00
Jubz. švežauskas..........1’00
S. Ccpreckis................. LOO
S. Kalendruz (rusas) .. 1.00
L. Danauskas .............. 100
A. Butkus................. 1.00
A. Tvaranavičia...... 1.00
J. Pudžiunas ...’.... 1.00
N. N..................................100
J. Pasnumkis ...........   1.00
S. Bruškis........................1.00
Pct. Įlakis.....................  LOO
Vai. Zaimis.................... 100
S. Kakuu^kis . .................. 1.00
— Fvanęiškus .............. 1.00
V. Jančapskas ........ 100
A. Ąlikoųiy ................. L00
Z. Vonšuuskaitč..... 0.50
p. Gražys..................... 0.50
Vincė Gražytė (4 melų) 0.50 
SLA. 87 kp. Driskių baliuj 
Ubagų Choras prigiedojo 0.50 
F. Pųkenis ................. 0.50
A. Matulaitis'....................0.50

T. Binkevičia............0.50
Z. Binkevičienė........0.50
Al. Rubikiene .............. 0.50
Alb. Rubikas .............. 0.50
Ver. TamkeviČienė .... 0.50
Vai. šilkinis .................  0.50
S. Matulis................ 0.50
R. Binkevičiuks (7 m.) 0.25
M. Martinez (mexik.) .. 0.25
An. Bažis................  0.25

Viso kartu $60.25
Pranas Raugelis, Chgo $5.00
Buvo likę................... $291.85

Viso $357.10
Draugai ir draugės, nepaliau

kite veikę; nepaliaukite aukų 
rinkimo kampanijos.

Parama musų kovojantiems 
Lietuvoj draugams reikalinga 
ne tik dabar, rinkimo atstovų į 
Steigiamąjį Seimą metu. Tos 
paramos reikės jiems nemažiau 
ir tada, kai Stengiamasis Sei
mas bus susirinkęs. Jiems rei
kės dar labiau budinti žmones, 
organizuoti darbininkus, kad jie 
sąmoningai, kaipo organizuota 
darbo žmonių jiega, galėtų iš 
šalies daryti reikiamos įtakos į 
Steigiamąjį Seimą ir tuo budu 
priversti jį sutaisyti tokius pa
matinius šalies įstatymus, kurie 
darbo žmonėms butų konau- 
dingiausi.

i Redakcijos Atsakymai
AL Mikulskiui, Chgo. — Tik

rai nežinome, koks tuomet bu
vo kursas; bet jis buvo augštes- 
nis negu dabar. Manome, kad 
perdaug brangiai tamstai nepa
rok nota. Dabar už tiek dolerių 
butų galima pasiųsti apie 1200 
markių, taigi tris kartus dau
giau.

Šarūnui. — Daugiaus apie pa
vardes nedėsimo. Matyt, nesate 
studijavę to klausimo ir net 
tinkamai nesupratote Redakci
jos pastabos prie Jūsų straips
nio. Už iškarpą ačiū.

S. B., Chgo. — Užjaučiame 
tamstai, bet vakaro rengėjų kal
tės čia visai nematome. Oras bu
vo biauriiirbiauriausias, publi
kos negalėjo susirinkti; tat ir 
spektaklis neįvyko.

J. Budriui, Chgo. — Visa tai 
gal būt tiesa; bet kol tokie suk
čių “biurai” nepatraukti tieson 
ir jų prigavystės neišrodytos, 
laikraštyj rašyt negalima.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliokuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras;
Namų Ofisas: 

$321 S. Halsted SL
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 I. Desrtirn lt.

1111-13 llnity BU t.
Tel. Centrai 4411

i DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojai Ir Chirorna 
25 E. Waahingtoa St. 
Marshall Field Anaex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phon« Central 3363

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Waatern Are.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

A-Spinduliai. Phone Armitare 2016 
Rezidencijos telefonas West 6128 
............ ............. t

8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graboriua

Patarnauju, laidotuvėse kuopi* 
giausia. Reikalą meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite ui-J 
ganfidinti.
““w- £!—"



ietuviu Rateliuos
BRIDGEPORT
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VELYKŲ NAKTIS

IŠKILME arba istorija, kaip vienas ėjo 
prieš tris.

Aktores Unes
BABICKAITES
Antras Spektaklis

bus Nedėlioja

Balandžio 11,1920

svečiuose ėjome

toli. Reikėjo itn 
Bet tokioj pūgoj

Nu-

Centrai Music Hali 
62 E. Van Buren St. 
(ten kur buvo pirmas 

spektaklis)

Prasidės 8:15 vai. vakare.

Scenoj statoma

“MIRGA”
istoriška keturveiksmė 
drama, iš laikų Didžio 
Lietuvos Kunigaikščio 

Vytauto.

Vaidins išimtinai

žymus Chicagos vaidylos.

Velykų naktis. Pūga, kokios 
šiemet Chicaga dar nebuvo ma
čius. Gatvėse nė gyvos dva
sios.

Mes trįs: medicinos studentas 
Aleksiuks; technikos studentas 
Kostuks ir aš» Untanis, po ve
lykinių pietų 
namo.

Namai buvo
ti gatvekaris.
gatvekariai bėgiojo retai, 
sitarėm eiti pėkšti, kol gatve
karis pasivis.

Išėję iš Emerald gatvės, pa
sukome į rytus, Trisdešimts 

1 Pirmąja. Truputį nuo kampo 
I paėjus, susitinkame kareivį. Gir 
dime jo komandą:

— Haiti
Jo rankoj atstatytas į mus re 

volveris.
— Hands up! Nė nekrustelt! 

Apsisukite atgal ir marš! Ku
ris bandys bėgt, kris ant vietos. 
Eikit, kur sakysiu!

Mes pirma, o kareivis-bandi- 
tas paskui. Ir maršuojame.

—Sukit čia, po kairei!
Ir vėl einam.
— Stop! Sukit čia, į alę. 

Hurry-up! Now, stop! Kurs 
bandys rankas nuleisti, bus ant 
vietos nudėtas.

A. ŽYMONTAS, 
Kunigaikščio Vytauto rolėj,

M. KUKUT1ENĖ, 
Onos rolėj,

UNĖ BABICKAITĖ, 
Mirgos rolėj.

S. VALANČAUSKAS,
Gimbučio rolėj,

J. SANKUNAS,
Bilgeno rolėj,

A. RUDINSKAS
J. LENGVINAS 

žmogžudžiai,
J. BAGDONAS
XXX kareiviai.

Akymirkoj apsidirbo su vie
nu. Kas tų pirštų miklumas! 
Visus kišenius, kišenėlius iščiu
pinėjo, ir niekas nepasislėpė. Po
pieriniai, “drabnai”, laikrodėlis

Severos Gyduoles užlaiko ■ ' 
seimyrlos sveikatai

Tikietai parsiduoda:

Naujienų ofise, 
Draugo ofise, 
Universal State Banke, 
Dr. Graičiuno ofise 
ir pas vaidylas.

Pavasariniai 
išbėrimai

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo <u« 
dėlių nepasriavirmt gydymui. -Juot 
pagimdo užterštas kraujas. Išvalyk 
kraują, vartodamas

Visi iš anksto bukite prisi
rengę į šį puikų spektakli.

— Komitetas.

Severas 
Blood Purifier

DR. JOSEPH ZIFF

R (Severos Kraujo Valytoją) kuris yra 
U žinomas kaipo sistemos sutaisyto
ji jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
M nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa- 
H darantis galą votims, skauduliams, 
M išbėrimams, pučkams ir apskritam 

nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina

I $1.25 ir 6c mokesčių.
fį,—.... .

Akių Specialistas
Akis egzaminuoja už dyka.

Jūsų galvos skaudė- 
jiraus ir negalėj!-

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalintL

Dr. Glaser’s ofise ant 2 labą 
3149 So. Morgan St.

W. F, SEVERĄ C O.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

ORKESTRĄttBENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams
J. BALAKAS

1414 So. 49th Court 
Cicero, III. 

Tel. Cicero 2310

JUST KIDS—Wanted—A Dentist. ' " gy Ad Carter

Jv;a‘al i'd most feRGOT f
> PUT m TEETH*. I

-Jgrah'pą- if tvh doh’t twp 
Viltu YfH SH0WH6 HOV) TO 
TARĖ HY TEUHO21L—-r

..............

re-

sniuko iš savininko kišenių į 
ekspropriatoriaus.

— Mai gudnis... mai uoč! — 
suvaitojo Aleksiuks, kada nak
ties karžygis lupo iš' jo brangų, 
šimtadolerinį aukso laikrodėlį.

Bet tasis buvo be mielaširdy- 
stės. Išlupo, ir gana.

Į porų minučių apsidirbo su 
visais.

— About face!
Palydėjo mus iki Trisdešimts 

Antrosios gatvės.
— Now, beat it! — sukoman- 

dojo. Ir pats išnyko, kai kum- 
paras.

Likę be laikrodėlių ir be pini
gų, kaltinome viens kitų:

— Kodėl tu nekibai jam į 
volverį ?

— O kodėl tu nekibai?
— Jus jam nė žodžio nesakėt. 

Aš tik vienas daugiausiai su 
juo kalbėjau! — karščiavosi A- 
leksiuks.

— Je, kalbėjai! Tiek ir gir
dėjom: “Mai gudnis!”

— Kodėl nedavėt man suges
tijos; aš tuojau bučiau kirtęs 
jam į ausi taip, kad ant vietos 
butų išsitiesęs.

— Iš manęs atėmė iki pasku
tinio peno. Nei gatvekariui ne
paliko.

— O pas mane dar kiek 
ko. Už visus užmokėsiu.

Pikti važiavom namo, 
biausia buvo pikta, kodėl 
buvom toki veršiai, kad trise, o 
n^apsidirbome su tuo paukštu-

atli

ulės

Tiesa, tas biaurybė revolve
ris...,

O visiems, mat, tai buvo dar 
pirmiena susitikt su ponu hold- 
npmenu, ir dagi kareiviu.

Bet vistiek buvo pikta. Ir pa
keliui visą laikų išmėtinėjome 
kiekvienas sau ir kits kitam:

— Po velnių! Kodėl mes tri
se, o jis — vienas... šimts kala
kutų! — Untanis.

WEST SIDE

LSS. 22 kp. veikimas
_i____

LSS. 22 kruopos mėnesinis su
trinkimas įvyko bal. 4 d. Melda- 
žio svetainėje. Pirmininkavo d. 
Kviklis. Protokolų perskaičius 
ekė valdybos ir komisijų ra

portai. Komisija piknikui reng- 

ponus pranešė, kad piknikas į-

kuopos prisidėjusios. Laukiama»mus duoti vielos sekamam pas- 
■ii i .1 -i . i ' ■' i . i.u—iuii«>ijrw—i kelbimui:

VELTUI
DUSULIU SERGANTIEMS

Naujas Namie pasidaromas būdas, 
kurį kiekvienas gali panaudoti be jo
kio Nepatogumo ar laiko stokos.

Turime būdą, kuris suvaldo Dusu
li ir norime, jus tai išmėgintumėte 
musų lėšomis Nesvarbu ar liga nuo 
senai užvilkta, ar tik prasidėjusi vy- 
styties, ar laikinas ar chroniškas Du 
sulys. Nesvarbu kokiame klimate gy 
venate arba koks amžis arba užsiė
mimas, jeigu esate kankinami Dusu
liu, šis būdas jums tuoj palengvins.

Ypatingai mes norėtume pasiųsti 
tiems, kurių liga beviltė, kame viso
kiose formose kvepalai nieko negel
bėjo. Norime parodyti kiekvienam 
>avo lėšomis, jog šis būdas panaikina 
visokį sunkumų dūsavimo, kvėpavimo.

Šis pasiūlymas yra labai svarbus, 
kad jo nepaisius. Rašyk dabar ir 
pradėki gydyties tuojau.

Nesiųsk jokių pinigų. Vien šį ku
poną pasiųsk mums. Padaryk tai 
šandien.

VELTUI MĖGINIMO KUPONAS 
FRONTIER ASTMA C0„ 

Room 135 K., Niagara and 
Hudson Street., Buffalo, N. Y.

Pasiuskit veltui išmėginimui jūsų 
metodo man: 

LITTLE JULIUS SNĘEZER
TilERE’S DOC
Pt'LLEM, THE 
DILNTIST 
THE ROAO*

5AV SONNV-MY Mio 
S7VCK THE MUD.‘ ( 
VVž.'ZRE CAW X FlND 
SOfrieOME (O PULL f 
17 our? i------------

daugiau. Taipjau pranešta, kad 
jau nusamdyta Mcldažio svetai
nė ateinančių Kalėdų vakarui.

West Sides Lietuvių Viešojo 
Knygyno delegatai, atstovaujan- 
lįs LSS. 22 kuopų, pranešė, kad 
knygynas stovįs gerai. Iš kny
gyno valdytais raporto už praei
tus metus paminėtina keletas 
svarbesnių punktų, būtent: Kad 
West Sides Lietuvių Viešąjį 
Knygynų palaiko apie penkioli
ka įvairių vietos draugijų, tarp 
jų ir LSS. 22 kuopa, jįnygynas 
kas vakaras atdaras nuo 7 iki 
9:30 vai. vak., po No. 2222 So. 
Leavitt gatvėj. Knygų yra dau
giau kaip už 300 dolerių. Parei
na visi Amerikoj išeiiumlįs lie
tuvių laikraščiai, o taipjau trįs 
iš Lietuvos. Knygyną gali lankyt 
kas tik nori; už skaitymų kny
gų ir laikraščių neimama nė jo
kios mokesties. Skaitykla erdvi. 
Knygyno skaityklą lankantieji 
turi prisilaikyti šitokių ant sie
nos iškabintų patvarkymų: 1.— 
Nerūkyti. 2 — Garsiai nusišne
kėti. 3 — Nusiimt kepurę. 4 — 
Garsiai nevaikščiot. 5 — Balsiai 
neskaityk 6 — Nesnausk 7 — 
Laikraščių ir knygų nemetyt. Ir 
1.1. Knygyno ižde yra apie j)orą 
šimtų dolerių, kurie eina tos įs- 

t u ros socialistų bylai vesti. Bu
vo renkami delegatai į busimų 
Ne\v Yorkc Socialistų Partijos 
konvencijų. Kalbėta ir apie atei
nančių Gegužės Pirmųjų šventę.

gia didelį susirinkimų Ashland 
Audi tori mųe, 8 vai. vak., ir at
siuntė kuopai įžangos tikietų 
pardavinėj imu i.

Susirinkimai), dėl labai blo
go oro, narių atvyko ne dau
giausiai; lečiaus reikalų svarsty
mais ir tarimais susirinkimai 
dabar daug rimtesni ir turtin-

kais” laikais, kuomet belaikant 
susirinkimų laikrodis išmušda
vo antrų valanda nakties, o mes 
dar prie nieko nepriėję ir, galų 
gale, be nieko skirslydavomes 
namo.. —Ant. Jusas.

Pastaba Cook apskri 
čio taksy mokė= 

tojams.
Apskričio Iždininkas prašo

Del pakeitimo įstatymų, ku
riais įsteigiama Taksų Komisi
ja Illinois valstijai, įvyko neiš
vengiamų sutrukdymų, o lodei 
taksų knygas apskričio iždinin
kas gaus gal dar lik į šio mėne
sio pabaigų. Del tos priežasties 
būtinai turės užsivilkti ir taksų 
bilos. 'Pečiaus užtikriname vi- 

bilos bus jiems pasiųstos į na- 

dienų, taip kad kiekvienas turč
ių progos užsimokėti savo tak
sus, neužsitraukiant pabaudos 
1% už kiekvienų mėnesį po ge
gužės 1.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dearborn St., Chicago. 
Room 206.

BOT 1 WAW r 
TO PULL IT OUT?

Taksų mokėtojus prašytume 
taipjau savo taksus užsimokėti 
geriau savo apielinkės taksų rin 
kimo ofise; tų ofisų yra Chiea- 
goj išviso 64, įvairiose wardose 

dai ir adresai yra surašyti tam 
tikrame pamfletėlyj, kurs siun
čiamas kartu su kiekviena tak
sų bila. Jei kurie taksų mokėto
jai negautų savo taksų bilos iki 
balandžio 20 dienai, meldžiame 
kreipties į officc of the County 
Treasurer asmeniškai, arba raš
tu, paduodant savo turto ir nuo
savybes aprašymų, ir ofisas pa- 
sirupius jų taksų bilus luojaus 
jiems pristatyti..

Harry R. Gibbons, 
Apskričio, Iždininkas.

VILKAS AVIES KAILYJE.

Plieno trusto karalių sėbras jau 
peršasi darbininkams

Balsų medžiotojai generolui 
Leonardui Wood’ui, kuris ryžu
si gaut prezidento vietų, jau ati
darė Chicagoj specialį spaudos 
biurų. Vyriausioji to biuro kva- 
tiera randasi Sherman viešbuty.

i Dabar tie patįs balsų medžioto
jai atidarė “darbininkų kvatie- 
rų” — Morrison viešbuty.

Dirba išsijuosę. Garsina esant, 
geriausiu ir nuoširdžiausiu dar
bininkų draugu ir mini, kad 
Woodą remia visi organizuotie
ji Chicagos darbininkai. Tą kau
kę jiems dabar nutraukia Chica
gos Darbo Partijos leidžiamasai 
laikraštis, New Majority. Jisai 
pasako, kad Woodų remia lik 
renegatų leidžiamasai laikraš
tukas (nekalbant apie kapitalis
tų leidžiamus dienraščius) The 
Unionist ir atžagareivis vienos 
geležinkeliiečių brolijos — Bro- 
therhood of Baihvay Trainmen 
— prezidentas, W. G. Lee. Tasai 
atžagareivis be kita pareiškė:

“Aš remsiu YVood’ų... Aš 
skaitau jį esant daug geresniu 
darbininkų draugu, kaip kad 

Ilardingų. Aš balsuosiu už Wo- 
od’a pirmaisiais balsavimais ha 
landžiu 27. Aš gerbiu jį už įmo
nes, kuriomis, kaip man prane-

Šilų atžagareivio Lee pareiš
kimų sumuša į dulkes buvęs plię 
no industrijos streikininkų va
das, .Toliu Fitzpatrick. Jisai nu
rodė, kad generolas Wood, ku
ris atsiuntė kariuomenę į Gary, 
faktinai tarnavo ne darbinin

kams, bet plieno karaliams. Jo 
kriuomene terorizavusi streiki
ninkus. šimtai žmonių buvo a- 
reštuota kaipo raudonieji, kuo
met tikrenybėj, jie jokio nusi
žengimo nepapildę. Ir neveizint 
visų garsinimų ir grūmojimų 
deportuoti areštuotus žmones, 
galų gale kaltintojai nič nieko 
neprirodė ir nė vienas nedepor- 
luota.

nurodoma, kad la-

artymas plieno karaliaus Gary 
sėbras. Organizuotieji darbinin
kai, ypač plieno’ industrijos, tų 

sėbrais darbininkams 
tini.

AREŠTAVO DEVYNIUS 
“TERORISTUS”

Valslijos prokuroro Hoyne’o 
agentai areštavo “devynis pas
kubusius teroristus”, kurie pa
dėję “visų eilę bombų” prie dir
btuvių ir šiaip privačių namų. 
Visi areštuotieji esu rakandų 

apmušinėlojų unijos nariai. Tc- 

\NELI.
CAN

roristais esant jie pripažinę tik 
po 24 valandų kamantinėjimo 
— “dresiravimo” valstijos pro
kuroro ofise. Valstijos prokuro
ro agentai dabar sako, kad ta 
unija esanti lik “teroristų sai
ku”.

Dailės Instituto lankytojų 
čius auga.

skai-

Dailės Instituto direktorius 
kad praeitais metais 
atsilankė vienas mili-institutam 

onas ir keturi šimtai tūkstančių 
žmonių. 1018 metais instiluto 
lankytojų skaičius buvęs “žy|- 
miai mažesnis.’’

Daugiausia lankytojų esu die
nomis, kada nereikia pirkti į- 
žangos tikietų. To neveizint, pra 
eitais melais už įžangos likietus 
gauta daugiau kaip šešiasdešimt 
tūkstančių dolerių, arba dvigu
bai daugiau nei 1918 melais.

žmogžudybė.

Nam<, 1056 Frank gatvėj, ne
žinomas piktadarys vakar nak
tį ant vietos nušovė-tūlų John 
Senalde ir jo numylėtinę Aiinie 
Bareco. Moteris nugabenta į pa
viečių ligoninę. Nėra vilties, kad

Kadangi pašautoji moteris bus 
tik-kų persiskyrusi su savo vy
ru, tai policija mano, kad tatai 
yra jo darbas. Tariamasai pasi
kosiu lojas esąs pasislėpęs.

I)e Kay surasta.

Gruodžio mėnesį 1919 melais 
iš liuli Ilouse Sėt t lemento pra
puolė jauna mergaitė, Jeannc 
I)c Kay. Jos j ieškota visoje ša
lyje. Manyta, kad ji arba pabė
go ar kas nors ir kur nors jų 
išviliojo. Bet užvakar rylų ežere 
ties miesto prieira rasta jaunos 
moters lavonas. Vėliau skenduo
le tapusi pripažinta esant De 
Kay.

Ugnagesiai nenusitaria.

Žudomuoju padidinimu algų 
ugnagesiai nepatenkinti. Dau

giau kaip tuksiantis ugnagesių 
jau padavė savo rezignacijas. 
Dabar lečiaus jiems pasiūlyta 
taikinlies arbitrųcija. Kol kas 
ugnagesiai delei to dar nesusi-

Nubaudė 24 saliunininkus

Teisėjas Carpenter vakar nu
baudė dvidešimts keturis buvu
sius saliunininkus delei nepai
symo karės laikui išleisto prohi- 
bicijos akto. Užsimokėjo nuo 
100 iki 250 doleriu kiekvienas.c

(Jranžerijti darbininkai metė 
darbų.

Wesl ir Lincoln parkų oranže
rijų darbininkai metė darbų. 
Reikalauja didesnių algų — po 
150 doleriu mėnesiui.

DRAUGIJOS IR ORGA- 
NIZACIJOS

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdybų 1920 metams: 

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avc. 

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis,
2026 So. Union Avc. 

Nutarimų rast. Pranas Ažusienis, 
< 2005 So. String St. 

Finansų rast., Benediktas Rusgis, 
3612 So. Emerald Avc. 

Iždininkus, Jonas šaulys,
2152 W. 24th St.

Kasos globėjai: 1) Domininkas čepcla 
2) Jonas Arluuckas, 

Kontrolės rašt.

W£LL HC’J 
THE GINK- 
YOU WĄMT

VVHAT'S A DLNUsfJ 
(SOTTODO W1D 
PUHJN' ME OUT?

HE PUILED TWO 
OF MY TEETH OUT 
LAŠT NIGHT* j

________________ 5

DRAUGIJOS
Aleksandras Garbašauskas

Susirinkimai laikomi trečią pStny- 
ėią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaiėio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

DR-STft LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. L 

Valdyba 1920 nu 
Pirmininkas, J. Grakauskis,

4508 So. Paulina iSt. 
Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,

4435 So AVood St. 
Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,

3259 So. Union Avė. 
Finansų RaŠt., S. Stankus,

6418 So. Justin St. 
Kasierius, A. česna,

4509 So. Paulina St.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APšVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 nu
Juozapas Takažauskas, Prezidentas 

1404 So. 48th Ct., Cicero, 111.
Ant. Klainis, Vlce-prezidentas

152(5 So 49th Ct., Cicero, III. 
A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.

763 So. Kolmar Avė., Chicago, UI. 
Telefonas Van Buren 3005 

Stop. J. Tveriionas, Finansų Raštin.
835 N. Taylor Avė., Oak Park, U). 

Marijona Bartkienė, Iždininkė
2001 So. Cicero Avc., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi paskutini 
nedėldienj kiekvieną mėnesi, kaip 2 
vai., po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metams.
Pirm. Ant. Margevičia, 

1923 S. Union Avė. 
Padėj. Juoz. Valantiejus,

619 Wcst 14th Place.
Prot. rašt. Iz. Jusčius, 

1967 Canalport Avė.
Fin. rašt. Iz. Vedcckis,

712 Rarber St.
Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber St. 
Centr. rašt. Antanas Jusčiuę. 

Kasos globėjai: 
Petras Venckus ir Petras Vertelis.

Maršalkos:
L J. Guzauskis; 2. G. M. Chcrnauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Stanisl. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis.
Komitetas Juoz. Švedas.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.
J. Daujotas, pirmininkas, 
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas, 
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas trecią seredą 8 vai. vak., A. če- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.

LIET. TAUT. 1)-Stė KUNIG. ALGIL- 
1)0, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

Pirmin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrose Paik, 111. 

Padėjėjas Romašius Maziliauskas, 
Box 1079, Melrose Park, 111. 

Nut. raštin. Antanas Jasinškas, 
1300 St. Charles Avė., Maywood, III. 
Fin. raštin. Franciškus Kazakauskas,

Box 681, Mchose Park, III. 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, III.
1. Kasos globėjas Myk. Zankevičia,

Box 842, Melrose Park, III.
2. Kasos globėjas Petras Aperavičia,

Box 514, Melrose Park, III. 
Maršalka Stanislovas Poška ,

s. Box 403, Melrose Park, III. 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

Box 1116, Melroso Park, III. 
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
ni kiekvieno menesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame s vėl., 171 — 23 
gatvė, kampas Lake gatvės.

' 11 11 11 .--1 i n i -j - -.................... ...........

LteT.'DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
J. B. Zitra, pirmininkas,

1919 So. Union Avė.
K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,

1719 N. Harmitagc Avc.
L. Asbmanta, nut. raštininkas,

810 W. 19 St. 
Frau. Girdwainis, fin. rašt.

2000 S. Halstcd St.
M. Yamilaitis, kontr. rašt.

1744 N. Hoyne Avc.
D. Shcmaitis, Kasierius, 

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesį an

trų subatos vakarų, 7:30 vai. vakare. 
D. Shcmaičio svet., 1750 So. Union 
Avc.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 
Viršininkų antrašai 1920 nu

I). Žutautas, Pirm.. 1502 N. Wood St. 
Pr. Dikšas, Vicc-pirm.,

2053 Bingham Si.
J. Kalnine, Nutar. Rašt.,

1965 Evcrgrecn Avė. 
V. Briedis, Turtų rast.,

1049 N. Marshficld Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av. 
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. Westcrn Avc. 
Susirinkimai atsibuna pirmą scrc- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosvbčs 
svetainėje, 1822 Wabanšia Avc.

BY BAKER
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Pranešimai REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

III. — L. S. S. 228 kp. 
susirinkimas atsibuą nedė- 
balandžio, pradžia 6 vai. 

kare. 15639 Halsted St. Draugai 
draugės ir norinti pristoti, malo- 

kite atsilankyti į laiką, nes turime 
ug svarbiu reikalų apsvarstymui. 

Organizatorius.

Į REIKIA DARBININKŲ 
________ MOTERŲ_______ c
NEPAPRASTA PROGA

REIKIA DARBININKŲ J REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAltANDAI

sinis

iria

. Imos kp. mėnesinis su- 
įvyks subatoj, balandžio 

ušros svet., 3001 So. Hals
ted St. Pradžia 8 vai. ynk. Visi 
nariai malonėkite susirinkti laiku, nes 
turime daug reikalų aptarti.

— Valdyba.

L. S. .1 
trinkimu

APSIUASTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

VYRŲ VYRŲ

ku- 
gali 
di-

Mergaitės virš 16 metų, 
rios gali kalbėti lenkiškai, 
pasidaryti didelius pinigus 
džiausiame Chicagoje mezginių
štore. Su ar be patyrimo. Nuo
lat darbas. Puikus pardavinėji
mo kambarys. Kreipties tuoj:

DELSO,
1307 Mihvaukee Avė.

REIKALINGAS geras li- 
notypistas. Pastovus darbas. 
AugŠta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus į 
Naujienų ofisą.

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

SHAVINGS and SAWDUST CO.
28rd ir Western Avenue.

Cicero. — Laisvamanių choro pirma 
s šiandie, ketverge bu
vai. vakare, Onos Tu- 
et., 1447 So. 49th Av. 
Zisi, kurie esate prisi- 

susirinkti
nuliunienės
Jicero, 111.
tadėję dalyąaut malonėkt 
alku ir naujų aUiveskit.

— Org. K. Kaminskas.

Mes atidarėme apsiaustų 
siuvyklą Utarninke Bal. 6 d. 
musų naujame name
Mums tuoj reikia patyrusių.

REIKIA mergaičh} .14 metų ir se
nesnių sviesto sąkrovai.

Kreipties:
4801 So. Ashland Avė.

Prakalbos apie Lietuvą. — Ketver
ge, bal. 8 d., L. S. S. 4 kp. rengia pra 
kalbas Mildos svet., 3142 Eo Halsted 
St., ant 3 lubu Pradžia kaip 7:30 
vai. vakaro Kalbės d. Kl. Jurgelio
nis ir adv. K. Gugis. Visi lietuviai 
darbininkai iš arti ir iš toliau kvie
čiami atvykti. —

Top Collar meikerių 
Šilk Facing beisterių 
Teilorių 
Operatorių
Machine mergaičių 
Finišerių c

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

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
105 W. 21 SU / Chicago

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $1.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės .,

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

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

UNITED STATES TENT
& AWNING CO.,

229 N. Desplaines Street

LEIBERIŲ, nuolat darbas vy 
rams turintiems patyrimą prie 
mašinų; taipgi reikia patyrusio 
erane hiteherio ir hockerio.

HANNA ENGINEERING 
WORKS

1764 Elston Avė.,

REIKIA VAIKIUKŲ IR 
JAUNŲ VYRŲ

REIKIA

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PA.lIEŠKAU savo vyro Marcijono 

Melės. Pirmiau girdėjau gyveno Chi
cago, o dabar nežinau kame. Kas ži
note arba pažįstate — meldžiu man 
pranešti. Turiu 

ONA 
612 W.

svarbu reikalą 
MELIENfi, 
18th St.

Ir mergaičių, kurios gali 
siūti mokintus finishing 
Gera mokestis mokama laike 
mokini mosi.

Juozapo Keveckio, išPA J IEŠKAU 
Kauno rėd. T< 
kaimo. 1915 metuos gyveno 1122 So. 
Halsted. Kur dabar gyvena, nežinau. 
Malonės atsišaukti.

Jonas ir Petronėlė Baranauskiai 
(Kavickaitė)

139 Lawrence St., Hartford, Conn

PA J IEŠKAU savo dukters Anto- 
sės Slickiutės-Grigutienės. šeši metai 
atgal ji gyveno Nanticoke, Pa., o da
bar nežnau kame. Meldžiu jos pačios 
atsišaukti arba kas apie ją žino lai 
praneša, už ką busiu labai dėkinga. 
Mano adresas:

JOSEPHINA MARKIEWICZ, 
Box 85. Glen White, W. Va.

Hart Schaffinier
& Marx

4512-4540 W. 22nd Street

BUBSIU V YKL AI 
DARBININKŲ

Moterių ir mergaičių 
virš 1G m. amžiaus.

Mokinties:
Under Collar padding.

Geriausiai apmokamas amatas; 
gera mokestis laike mokinimo
si; puikios darbo valandos;
44 vai. darbo; aprubežiutos pri
ėmimas.

Kreipties:

Tlhe Hoose of
Knppenlliieimer

411 So. Sangamon St.
Netoli Halsted St.

ties 
pas

Kreip-REIKIA DARBININKŲ.
Wells Bros Construction Co.

Vyrų dirbyklai ir darbams 
didelioj gumos išdirbystėj ant 
West Side. Gera mokestis 
ir geros darbo sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO., 
2639 W. Grand Avė.

Mokinties pastovio ir praktiško ama
to dirbime bananoms dėžių; gera mo
kestis laike mokinimosi; kaip tik iš
moksta duodama uždavu darbas ir 
bonus $25—$40 į savaitę galima pa
sidaryti sveikos sanlygos ir daug 
šviesos

Kreipkities:
LE1GH BANANA CRATE CO.

2280 Sf Union St.

WHITING FOUNDRY 
EQUIPMENT CO., 

HARVEY, II,L.

REIKIA vyro darbininko ant Lio- 
tuvių Tautiškų Kapinių Norintis pla 
tesnių žinių, kreipkitės pas

J NORVAIŠĄ, 
3338 Aubum Avė.

arba važiuokit į Tautiškas kapines.
”G L ASS *CUTTE RIŲ~

10 smootherių reikia 
Kreipties;

2219 So. Halsted' St. 
6th floor

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į rormano ofisą.

LINK BELT CO.,
39th St. ir Stevvart Avė.

REIKIA
Patyrusio ham bonerio.
Gera mokestis;
Nuolat darbas.

Kreipties tuoj:

REIKIA

DARBININKŲ

VYRO — pagelbininko apie 40 m. 
amžiaus į Stock ir Shipping ruimą. 
$20 pradžiai.
McCROCKEN BOX & LABEL CO. 

923 W. 19th PI.

AUTOMOBILIAI
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.

EXTRA BARGĘNAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus kruvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Tnip-gl 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

NAMALŽEMĖ

LietOTitn
NEBŪKITE ALGININKAIS VISA 

SAVO AMžI.
Tikriausia kelias patapti neprigul- 

mingu tai įsigyti ūkę. Mes tai galime 
prigelbėti kiekvienam Lietuviui su 
$100 įsigyti 40 akerių ūkę Wisconsino 

, Valstijoje, Lietuvių sėdyboje, kame 
jus galite turėti lietuviškas bažnyčias, 
draugijas ir mokyklas savo žmonių. 
Pasekmingi lietuviai ūkininkai jau u- 
kininkaujantįs nuo kelių metų bus 
jums kaimynais ir mielai prigelbės 
jums, jeigu panorėsite prisidėti prie 
jų-
NEGYVENK VISA SAVO AMŽ1 
SURŪGUSIOSE DIRBYKLOSE.

Eiki į laukus, kame turėsi daug ty
ro oro, kame jūsų kūdikiai bus lai
mingi ir kame jus patįs galite pasida
ryti pragyvenimą, patapti nepriklau- 
somingu, o senatvę užbaigti patenkin
tas ir -užsiganėdinęs.

Eik i Vilas County, Wisconsin, ka
me galima dar įsigyti ūkę su mažu 
pinigu ir geriausiomis išlygomis.'

Nesvyruliuok, bet šiandien pat pa
rašyk dėl platesnių informacijų. Tai 
jums nieko nepakenks, bet jus sužino
site visą apie Lietuvių Ūkininkų Ko- 
lioniją.

SANBOURN & COMPANY, 
Owners

Dept. A. Eagle River
Wisconsm.

PAJIEšKAU puseserės Marijonos 
Keturakiutės, Suvalkų gub., Garliavos 
parapijos, Kampiškių sodžiaus. Mel
džiu jūsų atsišaukti arba apie ją kas 
žino prašau pranešti.

JUOZAPAS ŠIDIŠKIS, 
557 West 36 St., Chcago, III.

REIKIA
Gerų tvirtų moteriškų prigelbėti 

plovykloje.
Patyrimo nereikia.
$17.00 į savaitę.

MUNGERS WEST SIDE LAUNDRY
1437 W. Adams St.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

j musų

APSIAUSTŲ SIUVYKLĄ

FORDAS LENGVAS TRUCKAS
Su šoninėmis, gerame stovyje, ver

tas $400 jeigu tuoj pirkti — parsi- 
duos už $250.

SOUTH WRST TIRE CO., INC. 
35th & Archer Avė.

Phone McKinley 149-373

PARSIDUODA Pigiai geras namas 
biznio vietoje; rendos $125 į mėnesį. 
Platesnių žinių kreipties:

J. BALTRŪNAS, 
1707 So. Halsted St., Chicago, 111.

PAJIEŠKOM A Povilo Tamošuno, 
kuris išvažiavo iš Cicero, III. į Chica
go, III. prie švogerio, svarbus reika
las Malonėkit atsišaukti adresu:

3156 S. Wells St., Chicago, III.

PA J IEŠKĄ U merginos apsivedi- 
mui. Esu 29 m. Del platesnių ži
nių išrašykit laišką ir prisiųskit pa-

REIKIA
OPERATORKIŲ

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

REIKIA — Senyvų moteriškų ci- 
ravojimui ir nerimui pirštinių.

KLEIN-BRADY-FRIEDLANDER 
2909 Indiana Avė.

KELETOS TVIRTŲ VYRŲ

TIKRAS BARGENAS.

Lining Basterių PARDAVIMUI

EMIL PATZ
364 Kensington Avė., Chicago, III.

UNITED STATES TENT
& AWNING CO.,

229 N. Desplaines Street

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ "nC MOTERŲ

REIKIA TĖVŲ
REIKIA tėvų, kas norėtri paimti 

vaiką 4 motų už sūnų sau iš priežas
ties gimdytoju mirties.

F. MUSHKAITIS,
364 Kensington Av., Chicago, III.

SCHOENBRUN & CO.

darbui muilo dirbykloj.
Patyrimo nereikia. 4414c į 
valandą ir bonus. Dovynios 
vai. į dieną. Subatomis iki 
1 vai. po pietų.

ALLAN B. VVRISLEY CO 
925 So. Wells St.

KELNIŲ SIUVYKLAI

Placers
Buttonhode workers 
Off presserių 
ir Seamers 
44 vai. j savaitę 
Valgymo kambariai. 
Gera mokestis.

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 
mnhogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 mielių 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

Turi būti parduota iš priežasties li
gos Wallace St., kampas 30 St. Kie
tų plytų, didelė kampinė krautuvė, 3 
flatai ir mitingų svetainė su moder
niškais įrengimais: garu apšildoma, 
cemento skiepas, ir tt. Pirmos kle- 
sos padėjime. Neša daugiau negu 
10% ant dabąrtinės rendos. Kaina 
$25,000, $15,000 pinigais.

Phone Yards 1679.

JIEŠKO KAMBARIŲ

VEDUSI ŪORA pajieško gyveni
mui vietos ant farmų; <ht arba vie
ną kambarį, Illinois valstijoj arba 
Wisconsi valstijoj. Aš dirbu ant gelž 
kelio. Mano moteris galėtų pagel
bėti gaspadiniai. Malonkit atsišauk
ti į Naujienų ofisą po num. 74.

MERGAIČIŲ, 16 metų ir se
nesnių lenjyviam. maloniam dar- 

| bu i toileto muilo dept ir box 

shapėje. Mokama 30c į vai. ir 
bonus laike mokinimosi. Mer
gaitės gali uždirbti nuo $20 iki 
$30 į savaitę uždavu. Valandos 
8 iki 4:30 vai. vakare.. Pusė 
dienos Subatomis. Ateiki pasi-

REIKIA VYRŲ

REIKIA kambario moterei su vie- ; 1‘engUSlOS dirbti, 
nu vaiku, 4 metų senumo, kas galė
tų priveizėti deinomis, nes aš dirbu. 
Meldžiu pranešti adresu: 

KAZIMER MILLER
2046 W. 13th St., Chicago, III.

ALLEN B. WRISLEY CO
925 S. Wells St.

J IEŠKO DARBO

Mes turime puikių vietų jums 
Ataeikit pasirengę dirbti. Augš 
čiausia mokestis.

Pocket makerių
Lining ir sleever makerių
Shoulder ir under collar

basterių
Canvas batelių
Basting pullerių
Off presserių

REIKIA Kreipties:

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, lietuvių apgyventoj vietoj. Dvy
lika metu tame biznyje.

I. LYON, 
1731 So. Union Avė.

TURI būt parduota Šių. savaitę bu- 
čemė ir grosernė, kitą savaitę turiu 
išvažiuoti į Lietuvą

4104 So. Campbell Avė.

BARGENAS
2 lubų muro namas po 4 kamba

rius ir naujas cemento beismantas, 
200 pėdu į didelį parką, kaina $3850: 

‘ A. F. YONAITIS,
3503 So. Francisco Avė.

PARDAVIMUI 4 pavyvenimų mu
ro budinkas, garu šildomas, eletrika 
ir viskas naujaviniai jtaisyta, arti B‘2. 
ir Saflin St. Didelis Bargenas už 
$13.000. PETZILEK BROS,

- 1647 W. 47th St.

JIEŠKAU DARBO, noriu mokytis 
prie kriaučių už preserj.

A. BRAZIULIS,
3949 So. Rockwell St.

Kreipties:
Employment Dept.

Organizatorių ir agentų 
firmai — Zeglen Tire & Rubber 
Co.; labai geros sąlygos.

Kreipties:
FRANK KOLODZINSKI 
706 - 707 Oxford Bldg.

118 N. La Šalie St.

Edertefimer

PARDAVIMUI bučemč ir groser
nė. Letuvių apgyventoj vietoj. Biz
nis pinigais. Parduosiu pigiai. Ne
toli Crane kompanijos. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju iš Chicakos.

4235 So. Kedzie Avc.

šteinu
o

1911 W. 12th St.

GROSERNĖ ir Mėsos Pardavykla 
parsiduoda; gera vieta tarpe Lenkų 
ir Lietuvi!} Parduodama dėl ligos.

1402 No. Paulina St.

PARSIDUODA medinis namas ant 
dviejų augštų po 4 kambarius namas 
ir 5 metai kaip statytas, lietuvių ap
gyventoj kolonijoj Priežastis pardar 
virno, savininkas išvažiuoja i Lietu
vą. Meldžiu atsišaukti greitu laiku 
su gera proga, savininkas ant antrų 
lubų po numeriu

4046 S. Artesian Avė. , Chicago.

MOKYKLOS
RAKANDAI

JIEŠKO 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.

REIKIA DARBININKŲ

SIUVĖJŲ RANKOM.

Mums tuoj reikia patyrusių: 
Armhole beisterių

ir

4th floor

844 W. Adams St.

SCHOENBRUN & CO.

MOTEBŲ
REIKIA patyrusių 2 veiterkų Gera 

mokestis.
W. JUCIUS, 

3305 So. Halsted St.

REIKIA senos moteries prie dabo
jimo 3 vaikų; $15 į mėnesi, valgis ir 
butas.

Mrs. A. RUZGIS,
4505 So. Paulina St., Chicago, III. 

Phone Yards 5519

Finišerių
Mergaičių ir Moterių, 
kurios gali adata siūti 
galės čia išmokti armhole 
basting ir finishing.
Gera mokestis mokama 
laike mokinimosi.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

REPUBLIC WASTE PAPER CO., 
626 West Taylor St. 

kampas Desplaines St.

IHIsirt iScIhiailIfaeir’
& Mara

2303 West St. Paul Avenue.

REIKIA vyrų su tulu patyrimu 
prie carpenteriu ir cabinet meikerių 
darbo. Nuolat darbas.

B. F. GUMP CO., 
481-437 So. Clinton St.

Cabinet meikerių 
ir finišerių

UNIVERSAL CABINET CO.,
1737 N. Paulina St.

REIKIA
Vyrų ledui traukti ir leiberių 

ledo dirbyklai.
Kreipties tuoj.

Gera mokestis.
UNITED STATE COLD STORAGE 

COMPANY,
2101 W. 39th St.

REIKIA 
MECHANIKŲ IR LEIBERIŲ. 

NUOLAT DARBAS. 
GERA MOKESTIS 

Assembling ir darbui prie benčiaus; 
Mašinų operatorių darbui prie gasoli- 
ninių indžinų; taipgi vyrų į kalvę ir 
foundrę.

LEIBERIŲ
Viduje ir lauke dirbti. Matyti Mr. 

Hermanson, Briggs 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.

REIKIA 3 BUSHEIJMANŲ
Labai gera mokestis.
PROGRESS TAILORING CO.

161 W. Harrison St.

REIKIA VYRŲ
Taipgi vaikiukų virš 16 metų 

darbui dirbykloje. Gera vieta.
Kreipties:

General Electric & Mfg. Co., 
312 So. Hamilton Avė.

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
kambario setas, gramafonas, karpetos 
ir daug kitokių dagtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu už pusę kainos, ve- 
selė pagriuvo. Kreipties bile kada.

714 W. 80th St., 2-ros lubos

REIKIA
Mergaičių ir moterų 
ne senesnių 35 metų, 
įvairiems darbams didelioj 
dirbykloj ant West Sidės. 
Gera mokestis ir puikios 
darbo sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO. 
2639 W. Grand Avė.

REIKIA
Moterių lengviam švariam dar
bui; $16 į savaitę. Nuolat darbas 

Kreipties:
6th Floor,

1104 So. Wabash Avė.

VAIKIUKŲ REIKIA 
$18 į savaitę, 8 iki 5 vai.; nuo 
12-tos subatomis; dirbti plunks
nų dirbykloje.

Klausti Erickson. 
CHAS. EMMERICH & CO. 

501 W. Huron St.

DAILYDŽIŲ
GERA MOKESTIS

PIANO & ORGAN SUPPLY CO.
2100 N. Racine Avė.,

REIKIA LEIBERIŲ 
Cemento Koklių dirbyklai. 

lat darbas. 55c. į valandą 
Ateikite pasirengę dirbti.

Kreipties:
J. A. ROSS & CO., 
4561 Armitage Avė.

Nuo-

>>

REIKIA vyrų dirbti yarde. 
ALTON IKON & METAL CO

2122 So. Loomis St.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moderniš
kiausių trijų šmotų panoro rakandų.
Taipgi mes turime 35 fonografus.
Šiandieninės mados; groja visų iš

dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų.
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikit tuojaus.

South-West Sample Furn. Storage 
2102 West 35th St..

Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.

PARSIDUODA 6 kambarių rakan
dai, mažai vartoti išvažiuojame Lie
tuvon; kreipkitės bile kada dienomis 
ar vakarais.

3336 So. Pamell Avė. 2 lubos.

PARSIDUODA keturių kambarių 
rakandai, visai mažai vartoti; išva
žiuojama kitan miestan. Kreipties: 
1818 So. String St. iš priekio žemai.

PARDAVIMUI rakandai (furnitu- 
re) keturiems kambariams. Viskas 
dar nauja. Kas nori gali paimti su 
visu gyvenimu, viskas yra įrengta 
kuopuikiausiai. Galima rasti rytą, 
iki 11 vai. ir vakare nuo 6 vai.

A. BRENCIS, 
719 West 14 PI.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomoi elektros jiega.

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

Pattcrns daromos sulig inieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Wella 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, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišeniy 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 323 74 W. Wanhington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per hiskus.


