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Francija prižada pasitraukti
fru e translation filed w!th the post 
master at Chicago, III. April 13, 1920 
is renuired by the act of Oct. 0.1917

JAPONAI PASIGRIEBĖ 
SIBERIJOS GELEŽINKELĮ.

Generalis streikas Airijoje
Didelis sukilimas Guatemaloj

HČNOLULU, bal. 10.—Shin- 
po gavo kablegramą iš Tokio, 
kad japonai paėmė visą Uzuri 
geležinkelį tarp Vladivostoko ir 
Chabarovsko.

Geležinkeliečių 
streikas

i 1

GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS PLĖTOJASI RYTUOSE.

DR. A. J. KARALIUS 
PATEISINTAS. Kalėjimas nesumaži 

na kovos

Denikino likučiai bėga iš Krymo
FRANCIJA PRADEDA 

NUSILEISTI.

Prisižada ištraukti savo 
kareivius ir savavaliai 

daugiau nebeveikti.

Generalis streikas nepaliečia 
laikraščių darbininkų, telegrafi
stų, duonkepių ir reikalingų dar 
bininkų prie prižiūrėjimo arklių 
ir gyvulių.

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, 111. April 13, 1920 
as reųuired by tbe act of Oct. (5.1917

JAPONAI MOBILIZUOJA 
SPĖKAS KORĖJOJE.

LONDONAS, bal. 12.—Pas- 
kiausioji šįryt gautoji Francijos 
nota apie Francijos okupaciją 
sako, kad Francijos kareiviai 
Frankforte ir kituose okupuo
tuose miestuose bus Ištraukti 
tuojaus, kaip tik vokiečių karei
viai bus ištraukti iš Ruhr dis- 
t rikto.

Taipgi prižadama, kad Fran
ci j a nieko nebedarys savy sto
viai.

Notos tekstas dar nėra pa
skelbtas, bet sakoma, kad ji yra

GVATEMALA MIESTAS 
APŠAUDYTAS.

Daug žmonių žuvo valdžiai 
bandant atsiimti sostinę.

GVATEMALA, bal, 12.— 
Daug civilių žmonių liko už
mušta Guatemala mieste, Gua- 
temalos respublikos, Centrali-

dento Estrada Cabrere jau nuo 
ketvergi) vakaro bombarduo
jant tą miestą, tikslu atsiimti 
jį iš sukilėlių, .kurie paėmė mie

parašyta labai taikiu tonu ir gal (stą po smarkaus mūšio gatvėse. 
[ Sukilimas prieš prezidentą i 
• prasidėjo, kada tasis įvedė vi
soj šalyj batsiausį terrorą ir į 

10.— pradėjo šaudyti šimtais nužiu-i 
Frankforto piliečiams neleidžia- rimus neva priešininkus. ! 
ma būti gatvėse po 9 vai. vak., 
išėmus turinčius specialius lei
dimus nuo Francijos okupaci
jos valdžios, kuomet Dramštadt 
ir kituose

pagerins kiek padėtį.
Vokiečiai kaltina franeuzus.
FRANKFORT, bal.

Jungt. Valstijų kruizeris Ta- 
coma išsodino laivų kareivius, 
kad apsaugojus Amerikos lega- 
ciją-

leidžiama 
gatvėmis

protestai,

naujai okupuotuose 
miestuose, publikai 
vaigščioti didesnėmis 
iki 11 vai. nakties.

Iš visur girdimi
kad franeuzai griebiasi perdaug 
aštrių priemonių ir bereikalin
gai rodo savo spėka Frankforte, 
kuris visai nesipriešino okupa
cijai. Nusiskundžiama ir prieš 
tankus, kurie vėl tapo pastaty
ti prieš geležinkelio stotį ir 
prieš užmautus ant šautuvų 
durtuvus patruliuojančių karei
vių.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, 111. April 13, 1920 
as reųuired py !nc oct of Oct. 6,1917

DALIS DENIKINO LAIVYNO 
PRISIDĖJO PRIE 

BOLŠEVIKŲ.

Armėnai kariauja su 
azerbaijanais.

True translation ttieil with the post- 
master at Chicago, Iii. April 13, 1920 
hs requ»re<l b> lue act ot Oct. tt, 1917

PRANCŪZAI UŽDEDA 
DIDELES BAUSMES.

BERLINAS, bal. 11.—Gen. 
Degoutte, komanduojantįs fran- 
euzų kareiviais Frankfortą, už
dėjo ant miesto 40,000 markių 
auksu (apie $2,500) ir 10 dvira
čių ir 10 šautuvų pabaudos už 
žmonių atėmimą iš franeuzų 
kareivio šautuvo ir dviračio. 
Mayoras užprotestavo, kad į 
duotą taip trumpą laiką negali
ma sugrąžinti Francijos nuosa
vybės ir kad nėra tikru, ar 
Frankforto gyventojai, ar gal 
atsilankiusieji pripildė vagystę. 
Vienok į protestus neatkreipta 
jokios ^atidos. *

GENERALIS STREIKAS 
AIRIJOJ.

Streikas skelbiamas protestui 
prieš elgimąsi su kaliniais.

DUBLIN, bal. 12.—Airijos 
unijos kongreso ir Airijos Dar
bo partijos viršininkai Šiandie 
išleido paskelbimą generalio 
streiko visoje Airijoje. Strei-- 
kas turi prasidėti ryto ir yra 
skelbiamas protestui prieš neti
kusį elgimąsi su politiniais ka
liniais.

Streiko paskelbime taipjau 
reikalaujama paliuosuoti visus 
suimtuosius už politinius nusi
dėjimus.

TOKIO, bal. 11.—Mobilizavi
mas visų Japonijos spėkų šiau
rinėj Korėjoj tapo urnai paliep
tas. Ant visų Korėjos žinių už
dėta cenzūrą, bet manoma, kad 
mobilizavimas padarytas tikslu 
priešinties bolševikams Siberi- 
joj, o ne delei vidurinės šalies 
padėties.

NEW YORK, bal. 12.—Nežiū
rint visų pastangų sustabdyti 
“nelegali” svičmenų ir yardme- 
nu streiką, streikas netik nei Ma
žėja, bet dar plėtojasi, ypač ry
tinėse valstijose. Iš New Yor- 
ko šiandie tapo išsiųsti armijos 
trokai pristatyti iš New Jersey 
valstijos krasą, kadangi svičme- 
nų streikas labai apsunkino ir 
krasos traukinių vaigščiojimą. 
Daug pasažierinių ir tavorinių 
traukinių prisiėjo sustabdyti de
lei streiko.

True translation filed witb tbe post 
mastei’ at Chicago, III. April 13, 1920 

regiured by tne act q| Oct. 6, 1917

Protestuoja prieš Anglijos oku
paciją Konstantinopolio

KANSAS CITY, Kan., bal. 12. 
—Federalės valdžios agentai šį
vakar areštavo E. G. Stevvart, 
kuris buk kurstęs geležinkelių 
dirbtuvių darbininkus sustreikuo 
ti iš užuojautos svičmenams. Tai 
yra pirmas areštas sąryšyj su 
geležinkeliečiu streiku.

CHICAGO. “Iš didelio tlebc 
šio mažai lietaus,” sako patar
lė. Kada maj. Dalrytnple agen
tai' išgavo neteisingais budais iš 
Dr. A. J. Karaliaus degtines re
ceptą ii’ jį areštavo, kilo didelis 
triukšmas. Paskelbta buvo, 
kati Dr. Karalius buk baudęs 
nusižudyti. O kada nepasise
kė prohibicijos agentams pri
rodyti kaltumo, buvo paskelb
ta, kad Dr. Karalius tapęs pri
pažintas silpnapročiu ir busiąs 
patallpvnlas į pamišėlių prie
glaudą. Vienok ir los agentų 
pastangos nuėjo niekais. Dr. 
Karaliaus advokatui Everelt 
Jennings ‘ pasiseki" tuos visus 
kaltinimus atremti ir Dr. A. J. 
Karulius liko pateisintas ir pa
leistus. Jis kaip ir pirmiau, jau 
darbuojasi savo ofise 330.3 S. 
Morgan S t.

HOWAT KALBĖJO Iš 
KALĖJIMO BALKONO.

Pasmerkė gubernatorių ir 
-- industrinį teismą.

[Federuotoa spaudos žinia]

NEW YORK, — Milžiniškas Į

NORI UŽDRAUSTI STREIKUS. 
Senate jau įneštas bilius.

SONOROS “RESPUBLIKA 
GINKLUOJASI.

’ Kviečia visus kovoti prieš 
Carranzos valdžią. Dar 13 

valstijų atsiskirę.

New Yorko indusų ir mahome-l WASHINGTON, bal. 12. Se-
• • . - - ...... . ..__ I natorius Poindexter šiandie įne- sikoj, bal. 12-

šė bilių, uždraudžiantį streikus,1 pasirodė 
arba juos suvaržantį, reikalau- čianti 
jant tūlo laiko persergėjimo 
prieš skelbiant streiką.

Įnešus tą bilių senate buvo 
nemažai kalbų, apie dabartinį 
“nelegalį” geležinkeliečių strei- 

| ką. Daugelis senatorių kaltino 
valdžią, kad ji nepasistengusi 
pirmiau padaryti žingsnių šutai 
kymui nesutikimų tarp geležin
keliečių ir užbėgimui už akių da 
bar siaučiančiam streikui.

tonų susirinkimas užprotestavo 
prie Anglijos okupaciją Kons
tantinopolio ir išdalinimą Turki- 

j** j jos. Susirinkimo priimtoj rezo
liucijoj aštriai pasmerkiama tal
kininkų “sulaužymas 12-1 o punk 

j to Wilsono principų dekleraci- 
jos ir Anglijos valdžios prižado 
Indijos mahometonums”. Rezo-1 
liucija pareiškia, kad ”30,000,- 
000 ar daugiau tnuzulmanų gy
ventojų pavedama Anglijos val
džiai ir išnaudojimui”.

KONSTANTINOPOLIS, 
12.—Kariavimas tarp azerbaija- 
nų ir armėnų tebesitęsia Kara- 
bagh apygardoj ir talkininkų 
dabotojai praneša, kad 25,000 
armėnų Baku mieste yra pavo
juje būti išskerstais.

Dalis Denikino laivyno Kas- 
pijaus juroje perėjo bolševikų 

• pusėn ir nuplaukė šiaurės kryp- 
tin, tikėdamies pasitikti bolše
vikų laivyną, kuris, tikimasi, 
bus prie Volgos upės, kada iš
plauks ledai.

Likusieji Denikino laivai plau 
kią į Persijos uostus.

bat

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 13, 1920 
as rcąuircd by the rcl ot Oct. 6,1917

DENIKINO KAREIVIAI 
BĖGA Iš KRYMO.

LONDONAS, bal. 12.—Bolše
vikų bevielinis pranešimas iš 
Maskvos sako:

“Gen. Denikino kareivių eva- 
kavimas Krymo yra visoje pil
numoje ir likučiai savanorės ar
mijos, matydami veltumą toli
mesnio priešinimos, atsisakė ka 
riauti ir apleidžia šalį laivais.

“Simferopolyj karės inedegos 
ir tavorai iš sandelių, priklau- 
aantįs privatiniems žmonėms 
yra kraunami į laivus.”

TURI 14 PAČIŲ

LOS ANGELES, Cal., bal. 11. 
— Čia tapo areštuotas J. P. Wat- 
son, kuris kaip tvirtinama, turi 
net 14 pačių ir dar daugiau norė
jo vesti. Jis beto yra kaltinamas 
sąryšyj su nužudimu dviejų mo
terų, plėšimas ir parpuolimas vie 
nos jo pačių. Kada jį uždaryta 
kalėjiman jis bandė nusižudyti.

True translation filed witb the post- 
master at Chicago, III. April 13, 1920 
as required by the act ot Oct. 6,1917

BAISI PADĖTIS VIENNOJE.

Ir ten monarchistai siekėsi 
pasigriebti valdžią.

/
[Federuotos spaudos žinia]

LONDONAS.—Londou Daily 
Herakt korespondentas Frede- 
riok B. Kuh telegramoje iŠ Vien 
nos pareiškia, kad gyvenimas 
Austrijoje pasidarė taip sun
kus, “kad reikia stebėties, kaip 
gyventojai įstengia išlikti.” Jis 
sako, kad net pereitą rudenį pa 
dėtis Austrijoje, buvo daug blo
gesnė, negu Berline. Kad gy
ventojų išlikimas dar toli nėra 
tikras, parodo nuolatos didėja n 
lis mirtingumas.

“Aš ką tik patyriau apie mo- 
narchistų intrigas čia, 
ša Kuh.
pasigavo valdžią Beriine, tuoj 
dideliame skaičiuje pradėjo į 
V?enną plaukti Hapsburgų kon 
spira toriai. Tarp urnai pasiro
džiusių čia buvo ir paskilbęs 
princas Sixtus iš Farma, kuris 
turėjo nuolatinius susižinoji
mus su Karoliniu Šveicarijoj. 
Yra tikru, kad jei Kapp butų 
pasilaikęs dar keletą valandų 
ilgiau, Amstrijols monajrchistai 

butų pradėję desperatiškas pa
stangas pasigriebti valdžią.”

prane-
Kaip tik utilitaristai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
RUSIJA PRADEDA APSIMAI- 

NYMĄ BELAISVIAIS.

PARYŽIUS, bal. 11.—Berno 
žinia sako, kad yra vedamos ta
rybos apie sugrąžinimą namo 
200,000 rusų belaisvių Vokieti
joje ir 300,000 vokiečių ir aus- 
trų-vengrų belaisvių Siberijoje, 
Rusijoje ir Turkestane.

Japonų laivai išveS į Hambur. 
gą pirmą pulką belaisvių Sibe^ 
rijoje, kuomet franeuzų laivas- 
atgabens 2,000 belaisvių iŠ Vien 
divostoko į Trieste.

GELEŽINKELIEČIAI NORI 
GRĮSTI DARBAN.

CHICAGO.—tChicagos svičme- 
nai ir yardmenai sutiktų grįsti 
į darbą, jei jie galėtų grįŠti į 
darbą visi kartu, kaipo unija, o 
ne pavieniui. Bet kad tai pada
rius, kompanijos turi susitaikin 
ti su unija ir ją pripažinti.

Streikui besiplėtojant nieku- 
riuose miestuose pradedama jau 
sti maisto stoka, veikiausia dirb
tinė, pasipelnimo tikslams, nes 
tokiose vietose maistas tuoj aus 
pakįlo. Kitur gi buk pradeda
ma pritrukti anglių.

Kasyklos užsidaro.

12.SPiRINGFIELD, III., luti.
—Illinois angliakasių unijos 
prezidentas Frank Farrington 
sako, kad delei geležinkeliečių 
streiko pusė kasyklų Illinois 
valst. užsidarė ir 45,000 anglia
kasių laikinai yra be darbo.

7 ŽMONĖS ŽUVO 
EKSPLOZIJOJ.

COPENHAGEN, bal.
Smarki eksplozija ištiko

l’nie iranslHtion filnri with Ihe post- 
maRtcr at Chicago, 111. April 13, 1920 
ns reųuired by the act ot Oct. ti, 1917

Rusija kreipsis į 
talkininkus

Reikalaus, kad Lenkija butų 
nuolaidesne.

AG U A PBIETA, Sonora, Mok 
šiandie gatvėse 

proklamacija, kvie- 
piliečius ginkluotics 

prieš Carranzos va’ltlžią. Po 
prokhunacija pasirašo miesto 
prezidentas ir sako, kad ji yra 
išleista “paliepimu gen. P. Elias 
Calles, vyriausio komanduoto
jo visų “Sonora respublikos 
spėkų.” Gen. Calles apeini" ko 
t naudą vieton gubernatoriaus 
H nerta, kadangi tasis dabar yra

Gen. J. M. Pina, komanduo- 
tojas pirmos divizijos “Sonora 
respublikos” armijos, sakosi 
ga\ęs žinią, kad be Sonoros, 
dar 13 Meksikos valstijų per
traukę ryšius su Carranzos val
džia. Vardų tų valstijų žinia 
nepaduoda.

RUSAI NORI GRĮSTI 
TĖVYSKĖN.

Valdžios įstaigos vakaruosė 
yra apgultos norinčių grįšti 

rusų.

iFederuotos maudo* žinia]

SEATTIJ£, Wash.—I )a ugia u, 
kaip 15,000 rusų iš visos šalies 
nekantriai laukia čia.kada vie
tos innnigracijos ofisas gaus 
žinią, kad jau galima išdavinė
ti leidiinus važiuoti Busajon.

Pasirodžius laikraščiuose ži
nioms iš Washingtono, kad bus 
leista keliauti Rusijon, visos fe
deralės valdžios įstaigos tapo 
apgultos vietos rusų. Ypač ap
gulti liko immigracijos ir dis- 
trik'to prokuroro ofisai. Į immi- 
gnicijos ofisą rusai atvyko dar 
auštant ir kantriai sėdėjo ant 
laiptų iki atsiįdare ofisas.

Seniau sovietų Rusija buvo 
pažadėjusi pasiųsti laivus Į 
Seattle pargabenti tuos rusus,12.-~~

amu- nori gyventi po sovietų
nicijos sandelyj prie Rotenstein, vai<tž.in. Rusai tikisi, kad ir da- 
arti Karaliaučiaus, Prūsijoj ii* prižadas bus atiiaujin-
7 darbininkai liko užmušti ir 
200 sužeisti.

PINIGŲ KURSAS.
' Vakar, bal. 
kaina, perkant ii. 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.96 i
Austrijos, 100 kronų ........... 0.55 Į
Belgijos, už $1 ...........frankų 16.00
Danijos 100 kronų ........... $18.85
Finų 100 markhj ............... $ 5.40
Francijos, už $1 ....... frankų 16.50
Italijos, už $1 ............... lyrų 26.25
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 2.10

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; jų kursas toks-pab 
kaip Vokietijos markių).

Lenkų 100 markių 
Norvegų 100 kronų 
Olandų 100 guldenų 
Švedų 100 kronų -- -r-----
Mveiwų» u£ $1 . ....... .i fi’knhų U.ltl
Vokiečių 100 markių ....... $ 2.10

•n

tas.
i Amerikiečiai gi tikisi, kad 
' gal'bult Rusija leis įsteigti pri
tariančių jos valdžiai amerikie
čių Ikoloniją ir paskirs tokiai

. 12, d., užsienių pinigų kolonijai plotą žemės, 
it jų ne mažiau kaip už *

Nelaimė tiems taupintojams.
BIRMINGHAM, Ala., bal. 10. 

— Vietos biznieriai, kad paro
džius kaip reikia būti taupiems 
ir kaip taupimas nupigins pragy
venimą, buvo sutvėrę “overauzių 
kliubą” ir jie, žinoma tam tik
ruose atsitikimuose, nešiojo ave- 
rauzės. Bet kaip tik visi pradėjo$ 0.T2 

$80.10 . . ,. ...$37.80 pirkties overauzes, jos netik ne- 
nupigo, bet jų kaina tuojaus pa

lo šoko nuo $2 ant $6.

pasirodė balkone 
triukšmingai pa
kalbėjo visą v iš
kalboj ypač pa-

G1RARD, Kas., bal. 12.—Kan 
sas angliakasių unijos preziden
tas Alexander Howat šiandie 
kalbėjo į kelių tūkstančių mi
nią, daugiausia angliakasių ir jų 
moterų, iš balkono kalėjimo, ku 
riame jis yra uždarytas už “pa
niekinimą” industrinio teismo, 
prieš kurį jis kartu su kitais 
viršininkais atsisakė liudyti.

Minia susiorganizavo toli už 
miesto ir nešdama vėliavas atė
jo prie teismabučio, o iš ten nu
ėjo prie kalėjimo, šerifui leidus 
Howat kartu su kitais 3 nuteis
tais draugais 
ii- buvo minios 
sveikintas. Jis 
landa ir savo
smerkė gubernatorių Allen, le- 
gislaturą ir jų industrinį teis
mą.

“Mes nepripažįsime to teis-1 
mo,” sakė Howat. “Jis susideda 
iš trijų korporacijų advokatų, 
paskirtų to šeško, j 
riaus Allen.”

Jis taipgi pasmerkė ir teisė
ją Curran, kuris jį ir 3 kitus 
nuteisė kalėjimai! ir kurį tūli 
laikraščiai pavadino tvirtu ame
rikiečiu. Apie tai 
kė:

“Jie kalba apie 
rikiečius. Tvirti 
kurie siunčia į kalėjimą žmo
nes, nepapildžiusius jokio pikta
darybės! Vyrai ir moterįs apsi-į 
dirbs su tais tvirtais amerikie
čiais, kada jie gaus progą.”

MASKVA, bal. 9.<—Lenkijos 
parinkimas Borisovo taikos ta- 
ryboms su Rusija, iššaukė atsa
kymą užrubežinių reikalų mini- 
sterio čičerino. Jis pareiškia, 
kad iš priežasties Lenkijos po
zicijos parinkime miesto kari
niame zone> Rusijos valdžia skai 
to savo pareiga atsikreipti į 
Jungt. Valstijas, Angliją, Fran- 
ciją ir Italiją, nurodant, kad at- 
steigimas pirklybinių ryšių su 
kitomis valstybėmis bus labai 
sutrukdytas, jei Rusija negalės 
įgyti taikos-ir pašvęsti visą sa
vo energiją -ekonominei rekon
strukcijai.

Dar niekad nebuvę, kad tary
boms butų parinktas miestas ka 
rėš zone, tik su vietos mušiu pa
liauba.

Nota pakartoja Rusijos pir- 
1 mesnius pasiūlymus apie vietą 
1 taryboms ir Rusijos troškimą 
; visą pasaulinės taikos.

gubernato-Į Jis sako P^aigoj:

Howat paša-

tvirtus ame- 
amerikiečiai,

PRIĖMĖ RINKIMŲ REFORMŲ 
BIL1Ų.

COPENHAGEN, bal. 12.— 
Abu parlamento butai priėmė 
rinkimų reformų bilių, kurio 
reikalavo socialdemokratai ir ku 
rį pravesti apsiėmė karalius, 
kaipo sąlygą atšaukimo genera
lio streiko.

Nauji parlamento rinkimai 
i Įvyks balandžio 22 d.

ANGLIAKASIAI STREIKUOJA

PITTSBURGH, Kas., pal. 12. 
—Kansas angliakasiai Streikuo
ja, protestuodami prieš uždary
mą kalėjimai! jų prezidento Ho- 
wąt ir kitų trijų viršininkų.

Iš apie 100 kasyklų šiame 
distrikte tedirba tik 6 ir tai tik 
su saujale darbininkų.

Remia streikierius.
(Federuotos spaudu. žinia]

SEATTLE, Wash. — Vietos 
boitler meikerių unija nutarė 
paaukauti $10,000 Laisvės pas
kolos bonais streikuojantiems 
laivų budavotojams Californi- 
joj.

“Kadangi valstybių nuospren
džiai apie Rusijos parubežines 
šalis, beabejonės, buvo galutini, 
talkininkai negali neprisiimti 
atsakomybės šiame atsitikime, 
kada jų įtekmė priverstų Lenki
ją priimti taikesnę poziciją.”

True translation filed with the post- 
mąstel’ nt Chicago, Iii. April 13, 1920 
as reųuired by tne act ot Oct. 6,1917

RUSIJA ATMETĖ LENKŲ 
SIŪLOMĄ BORISOVĄ.

VARSA VA, bal. 11. Rusijos 
sovietų valdžia galutinai atme
tė Borisovą, ant Berezina upės, 
tarp Minsko ir Smolensko, kai

Lerikijos ir Rusijos taikos de-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. April 13, 1920 
as rcipiircd by the act of Oct. 6.1917

VILNIUS TIK DABAR 
ATSIŽINOJO.

VARŠAVA, bal. 11.—Pasak 
Vilniaus žinios, Lietuva pasiun
tė taikos notą į Maskvą, prašan
čią pripažinti Lietuvos nepri
klausomybę. J reikalavimus įei
na pasilaikymas Kauno, Gardi
no ir Suvalkų su Vilnium, kaipo 
sostine.

Jei sovietai sutiks su tais pa
siūlymais, laikas ir vieta kon
ferencijai bus sutarta bendru 
susitarimu.

ORAS

Apsiniaukę šiandie; ryto gie
dra; nedidelė permaina teinjM*- 
raturoj.

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 riziką bei pa
siuntimą, o taipgi Lietuvos bankui už patarpinikavi- 
mą. Vienutinė vieta kur taip galima išmainyti ir pa
siųsti pinigai Lietuvon yra.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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laiku. Bet kaip tiktai jų 
tarpe apsireiškė nesutiki
mas, tai jų priešai ėmė atsi
griebti. Valdžia, kuri buvo 

bepradedanti nusileisti dar- 
bininkams, atsiėmė vieną po 
kito savo prižadus ir paleido 
į darbą ginkluotą spėką.

Įdomu yra pabrėžti dar tą 
faktą, kad sukilimo laiku 
įgijo nepaprastos įtekmės 
darbininkų unijų susivieni
jimas. Buvo valanda, ka

da unijų susivienijimo pre
zidentas, Legien, kalbėjo su 
valdžia, kaip koks diktato
rius? Tokia didelė unijų 
reikšmė politikoje parėjo 
nuo to, kad nebuvo vienybės 
tarpe socialistų partijų. 
Kuomet politinės darbinin
kų organizacijos varžėsi 
tarp savęs delei vadovavi
mo, tai unijų susivienijimas 
paliko vienintelė organizaci
ja, atstovaujanti darbinin
kus,, kaipo klesą, ir vadova
vimas pateko į jo rankas.

Šiandie sunku yra tikrai 
pasakyti, kokias atmainas 
Vokietijos darbininkų min
tyse padarė ta didelė politi
kos audra. Birželio 6 d. y- 
ra paskirti reichstago rinki
mai; jų rezultatai daug ko 
parodys. Bet tur-but nesu- 
klysime, spėdami, kad Kap
po maištas ir įvykęs po jo 
darbininkų sukilimas užda
vė mirtiną srpugį dviem ten
dencijom, gyvavusiom pore
voliuciniame Vokietijos vi
suomenės judėjime.

Viena tendencija buvo 
monarchistiška. Junkeriai ir 
dalis buržuazijos nenorėjo 
susitaikyti su tąja mintim, 
kad kaizerizmo laikai jau 
amžinai praėję. Jie svajo
jo apie atgaivinimą monar
chijos,. ir tikėjosi, kad.,jiems 
tatai pavyks, kuomet revo
liucijos ūpas miniose at
slūgs, ir kuomet po įtekme 
skundo, kurį atnešė šaliai 
karė, jos ims jausti, kad re
voliucija nedavė joms to, ko 
jos tikėjosi. Bet Kappo 
maišto nepasisekimas paro
dė, kad tos monarchistų vil- 
tįs nebegali įvykti, Vokie
tijos liaudis, nors ir skur
džiai gyvendama, nemano, 
kad praeities sugrąžinimas 
atneštų jai laimę. Apie kai 
zerizmą ji nebenori ir gir
dėti, ir ji turi jau pakanka
mai jiegos pasipriešinti vi
soms pastangoms atgaivinti 
jį.

Antroji tendencija, gyva
vusi kaikuriuose darbinin
kų sluogsniuose, buvo komu 
nistiška. Vokietįjos dabi- 
ninkai neatsiekė pilno pasi- 
liuosavimo 1918 m. revoliu
cijoje. Ji padarė pervers
mą tiktai politikoje, pasta
tydama respubliką vietoje 
monarchijos; bet ekonomi
nėje šalies tvarkoje ji neat
nešė nuodugnių atmainų. 
Svarbiausioji to priežastis 
buvo gilus skilimą darbinin
kų klčsoje, pasidaręs karės 
laiku. Giliaus protaujan
čioji darbininkų dalis supra
to šitą priežastį ir todėl ži
nojo, kad, norint įvykint 
“pilną revoliuciją” Vokieti
joje, reikia pirma prieiti 
prie susivienijimo darbinin
kų klesos jiegų. Bet kita da
lis darbininkų manė, jog fy- 
ziška pėka gali atstot mora
lę spėką, ir tikėjo, kad socia
lizmo įvykinimui reikia tik
tai ginklais nuversti valdžią, 
— nors tam nepritartų net 
ir didžiuma pačioje darbi
ninkų klesoje.

NAUJIENOS
_J£ LITHUANlAN DAILY NEIMS
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tL* Lithuanian N«w* Pu b. Cow Ine.
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Vokietijos darbi
ninkai pergalėti.

Valdžios kariuomenė nai
kina paskutines sukilėlių jie 
gas Kuhr apskrityje. Suki
limo numalšinimui valdžia 
vartoja tuos pačius iš Pabalt 
ijos krašto pagrįžusius karei 
vius, kurie nesenai dalyva
vo nepasekmingame Kappo 
maište. Jie muša beginklius 
darbininkus, spardo suim
tuosius belaisvius, šaudo ir 
plėšia. Vienas koresponden 
tas praneša, kad viename 
tiktai Essene jie nužudę 200 
žmonių.

Taigi darbininkai pralai
mėjo. Valdžios ji nenuver
tė. Vienas žymus dalykas, 
kurio jie buvo atsiekę, tai 
prašalinimas Noskės iš ka
rės ministerio vietos. Bet 
naujasis karės ministeris, 
kaip matyt, nėra nei kiek ge 
resnis už Noskę.

Dabar, kada darbininkų 
sukilimas jau baigiasi, išei
na į aikštę, kad jisai visai 
nebuvo komunistiškas. Vy- 
riausis sukilėlių kariuome
nes vadas keletas dienų atgal 
užreiškė Amerikos laikraš
čio atstovui, kad jie nesą 
bolševikai. Jų tikslas buvęs 
ne įsteigti sovietų diktatū
rą, o tiktai nuverst militaris- 
tų galią — tų pačių militari- 
stų, kurie po Kappo vadovy
be mėgino sugrąžinti Vokie
tijoje monarchiją.

‘‘Naujienos” jau senai nu
rodė, kad sukilusiųjų darbi
ninkų “bolševizmas”, apie 
kurį bubnijo visa kapitalis
tų spauda, yra darbininkų 
priešų melas, paskleistas ar 
gracijos tikslais.

Nebuvo sunku, be to, nu
manyt ir to sukilimo likimą. 
Darbininkams truko vieny
bės, o buržuazija ir junke
riai tuoj susijungė, kaip tik
tai pasirodė, kad Kappo 
maištas susmuko. Koliai 
darbininkai ėjo išvien, tai 
jie buvo galingi, ir sutrem
pė monarchistų jiegas umu

Pirmas didelis mėginimas 
prieiti šituo keliu prie soci
alizmo buvo padarytas pe
reitųjų metų padžioje. Ji- 

gai nepavyko. Didis Vokie- 
tijos socialistų mokslinin
kas, Rudolph Hilferding 
(Berlino “Freiheit” redak: 
torius), kartą pasakė, kad 
1919 m. sausio mėnesio kova 
Vokietijoje tai buvo “Vokie
tijos revoliucijos Mamos 
musys”. Bet, lygiai kaip 
vokiečių generalis štabas 
po Mamos mūšio neišsiža
dėjo vilties sumušt priešą, 
taip ir spartakai su arti
maisiais jiems elementais ir 
po nepasisekimo pereitųjų 
metų sausio mėnesyje dar 
nesiliovė svajoję apie vald
žios nuvertimą spėka. Da
bar pasitaikė jiems proga 
padaryt antrą mėginimą; 
vienok jisai taip-pat nepasi
sekė.

Šitas nepasisekimas te
čiaus turės išsklaidyti tas 
iliuzijas (svajones), kurių 
neįstengė išsklaidyt pereitų
jų metų mėginimas. Šį kar
tą, mat, aplinkybės buve 
kaip tyčia patogiausiu bude 
susidėjusios ginkluotai ko
vai prieš valdžią. Visa dar
bininkų klesa buvo sukilus, 
Vienu stipriu pasijudinimu 
ji sutriuškino Kappo maiš
tą, ir kone visoje šalyje po
litinė galia pateko į jos ran
kas. Generalis streikas su- 
paraližiavo industriją ir ko
munikaciją ; darbininkai ap
siginklavo ir sutvėrė savo 
kariuomenę. O valdžia krau 
stėsi iš vietos į vietą, jieške 
dama prieglaudos. Jos pa
dėjimas buvo blogenis, negu 
anąmet Kerenskio valdžios, 
kuomet prieš ją sukilo Kor- 
niloW: “ Nenuostabu todėl, 
kad daugelis žmonių mąnė. 
jogei ir Vokietijoje dabar 
atsitiks tas pat, kas atsitiko 
Rusijoje: “bolševikai”, išgel 
bėję valdžią nuo Kappo, pa
tįs nuvers ją ir įsteigs savo 
diktatūrą.

Bet pasirodo, kad Vokie
tija nenuėjo Rusijos keliu, ii 
net patįs sukilusiųjų darbi
ninkų vadai užreiškė, kad 
jie neturį nieko bendrą su 
bolševizmu. O jeigu net ši
tokiose aplinkybėse bolševi
kiški metodai nebuvo priim
ti Vokietijos darbininkų mi
nių, tai nėra jokios vilties, 
kad jos dar kada-nors pri
imtų juos. Ne ginklu, o sa
vo organizacijų spėka ir sa
vo įtekme visuomenėje, Vo
kietijos darbininkai dabar 
stengsis privest iki galo tą 
darbą, kurį pradėjo revoliu
cija.

Klerikalizmas 
Lietuvoje.

Klerikalizmas Lietuvoje 
šiandie yra, be abejonės, la
bai galingas. Jisai remiasi 
dviem dalykais: žmonių 
tamsumu ir ekonominiu ša
lies neišsiplėtojimu.

Lietuva, būdama po caro 
valdžia, neturėjo tinkamų 
mokyklų. Liaudis valdžios 
mokyklomis mažai tesinau
dodavo ; ir jos nedaug gera 
jai teduodavo. Rusų kalbą, 
kurios tenai mokindavo vai
kus, jie greitai užmiršdavo, 
išėję iš mokyklos.

Paprasta žmonių “apšvie- 
ta” Lietuvoje susidėdavo be 
veik vien iš mokėjimo pas
kaityti ant maldaknygės ir 
įš to, ką jie Įgydavo religi

jos pamokose, namie arba 
bažnyčioje. Nenuostabu to 
dėl, kad kunigai tenai įgijo 
<ii<leles įtakos į žmonių pro- 

tavimi}.
Kunigai, be to, Lietuvoje 

yra išėję iš stambiųjų ir vi
dutinių ūkininkų — tos kle
sos, kuri tenai šiandie yra e- 
konomiškai stipriausia. Juos 
su ūkininkais jungia gimi
nystės ryšiai; ir jiems ūki
ninkai yra naturalis talki
ninkas politikoje, kadangi 
Lietuvos ūkininkai dabar y- 
ra konservatyviškiausis vi
suomenės sluogsnis. Kuni
gija viuomet eina išvien su 
tais elementais, kurie la
biausia priešinasi progre
sui.

Antra vertus, ir ūkinin
kams yra patogu laikyties 
išvien su dvasiškija, kadan
gi niekas jiems negali taip 
gerai padėt suvaldyt samdi
ninkus, kaip ji. Skelbdama 
pasninkus, žemiškų turtų iš 
sižadėjimą, paklusnumą vy
resnybei ir kitokią dvasios 
ubagystę, ji suteikia ūkinin
kams tų idėjų, kurių pagel
ia jie gali pasekmingai prie- 
šinties darbininkų pastan
goms iškovoti geresnį būvį.

Reikia todėl tikėties, kad 
klerikalizmas Lietuvoje dar 
gana ilgai bus stiprus. Bet 
nėra reikalo manyt, kad ji
sai tenai viešpataus amži
nai. Kunigijos galia smun
ka visame pasaulyje, nu
smuks ji ir Lietuvoje.

Lietuvos žmonės, įsigiję 
mokyklas savo prigimta kai 
baj ims kilti apšvietoje. Ir 
jų protas dabar jau nebus 
taip linkęs jieškot sau peno 
kunigų pasakoje, kaip kita
dos. Tos pasakos gali pa
tenkinti žmogų tiktai toliai, 
koliai jisai yra papratęs žiu 
rėt į gyvenimą, kaip į nesi
keičiantį dalyką. Lietuvoje 
žmonės pirma gyvendavo iš 
genkartės į g'entkartę vie
nodai ; jeigu ir įvykdavo lai
kui bėgant kokios stambes
nės atmainos jų gyvenime, 
tai jos ateidavo taip paleng
va, kad didžiuma žmonių jų 
ir nepastebėdavo. Viduti
niškam žmogui rodydavosi, 
kad ir aplinkui jį ir visame 
pasaulyje dalykai eina ko
kiomis taLamžinai nustaty
tomis, “Dievo paskirtomis” 
vėžėmis. Išmintingas buvo 
jo akyse ne tas, kuris sugal
vodavo naują idėją, o tas, 
kuris žinodavo, kaip gyveno 
ir protavo jo tėvai ir tėvu
kai.

Didžioji karė, o dar la
binus tie perversmai didžiu
moje Europos, apie kuriuos 
žino kiekvienas žmogus, it 
neskaitąs laikraščių, sutei
kė didelį smūgį tokiam pro
tavimui. Girdėdamas, kaip 
carai ir kaizeriai verčiasi 
nuo sostų, kaip trupa į ske- 
veldas milžiniškos imperi
jos, ir kaip ant jų griuvėsių 
tveriasi naujos valstybės, — 
šiandie ir tatnsiausis kai
mietis turi nusišypsoti, kada 
jam koks klerikalų galvo
čius ims aiškinti, jogei val
džia esanti Dievo padaras.

Kuomet Lietuvoje tečiaus 
tapo sutraukyti senojo des
potizmo pančiai, tai tenai tu 
rėš imt sparčiai keisties ir 
ekonominis gyvenimas. Ims 
atsirasti tenai industrija ir 
prekyba miestuose, ir mies
tų gyventojai ims lošti tolyn 
vis svarbesnę rolę krašte. 
Ne ūkininkų, o biznierių ir 

miesto darbininkų, idėjos 
pasidarys vadovaujančio
mis. Pagalios, ir patįs ūki
ninkai naujose sąlygose ims 

protauti kitaip, Ūkininkas 
ne būtinai turi būt atžaga
reivis savo pažvalgose; A- 
merikos farmeriuose, pav. 
apsireiškia daugiaus radi
kalizmo, negu miestų bur
žuazijoje.

Lietuvos ateitis priklau
sys ne klerikalizmui. Dar
bininkų pareiga tečiaus yra 
pasirūpinti, kad jau ir dabar 
kiek galint labiaus sumaži
nus jo galybę, nes jisai yra 
didžiausia kliūtis progre
sui.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 13, 1920 

reųuired by the act ot Oct. U, 1917
RUSIJA.

Paryžius. — Rusijos sovietų 
valdžia vėl siūlo pasauliui tai
ką “gyvenk ir duok kitam gy
venti” pamatais, Eiffel bokšte 
buvo pagauta bevielinė telegra
mą, kurią pasiuntė talkininkų 
atstovams Maksimas Litvino- 
vas, sovietų valdžios įgaliotinis. 
Taikos sąlygos yra beveik to
kios pat, kokias sovietų valdžia 
siūlė talkininkams apie 25 kar
tus. Jos skamba sekamai:

L Pripažinimas Rusijos So- 
vietų respublikos.

2. Pripažinimas Rusijai teisių 
daryti sovietų bandymus Rusi
joj.

3. Prisižadėjimas, kad sovie
tų Rusija nesikiš į svetimų val
stijų vidujinius reikalus.

4. Tokią jau prisižadėjimą tu
ri duoti ir kitos tautos.

• 5. Atnaujinimas ekonominių 
ryšių.

6. Nuginklavimas raudono
sios armijos, kaip tik bus pada
ryta taika.

7. Sovietų Rusija prisižada 
išmokėti visas senąsias skolas ir 
nuošimčius.

Rusijos Sovietų respublikos 
mieriai yra taikingi. Orgoni- 
zuoti didelę armiją reikėjo tuo 
tikslu, kad atsiginus nuo prie
šų. Išpradžių nuo vokiečių, o 
paskui nuo talkininkų interven
cijos. -

Sovietų Rusija visai nemano 
keršyti. Ji taipgi nenori pulti 
kitų. Mes gerbiame tą teisę, 
kuri leidžia ramiu laiku žmo
nėms išsirinkti tokią valdžią, 
koki jiems pasidaboja. Mažo
sios respulbUkos, apsupančios 
Rusiją, gali rinkti tokią valdžią 
koki joms patinka.

Tokios jau teisės mes reika
laujame iš kitų. Pasaulis pri
valo nesikišti į musų reikalus ir 
leisti mums ramiai daryti savo 
bandymus. Jeigu musų bandy
mai bus sėkmingi, tai kitos tau
tos pamatys savo klaidas ir 
seks musų pėdomis.

Bet kaip ten nebūtų, mes ne
turime mažiausio noro kišties į 
svetimų šalių reikalus. Kas dėl 
musų užsieninės politikos, tai 
mes nenorime daryti sąjungos 
nei su viena tauta. Lygiai mes' 
negeidžiamo pulti kokią nors 
tautą.
Mes nedarysime su Vokietijo jo 
kių sutarčių, kurių tikslas bus 
pakenkti talkininkams.

Lenkijos militarizmas spiria 
mus užlaikyti armiją.

True translation tiled with the post- 
master at Chicago, III. April 13, 1920 
us reųuired by the act oi Oct. 6,1917

Bėdinas. — Buvo prašyta 
Ennnos Goldrtian pranešti savo 
įspūdžius iš Rusijos, o taipgi ir 
tai, kas ten veikiama ir planuo
jama. Goldman pasiuntė iš Ma 
skvos tokio turinio bevielinę te
legramą :

“Rusijos žmonės didvyriškai 
grumiasi su nežmoniška bloka
da. Aš studijuoju sąlygas, at
naujinimu pažinti su žmonėmis 
ir šalimi, revoliuciniu-gyvenimu 
ir dramatiniu menu. Aš ban
dau įkurti rusuose lygą, kuri pa 
gelbėtų Amerikos žmonėms su
kelti revoliuciją.

Andrew J. Pizzini pavesta iš
parduoti dalimis Nitro toms 
kompanijoms, kurios nori įsi
gyti pabudavotų fabrikų ir pi
gių darbininkų. Jam paskirta 
“generalio direktoriaus” titulas 
ir $30,000 algos metams. Jis 
turi 600 pagelbininkų.

Karės departamento viršininr 
kai tvirtina, kad jie butų gavę 
kelius sykius daugiau, negu 
$8,551,000, jeigu jiems butų bu 
vę pavelyta garsinti Nitro ir ve
sti derybas taip, kaip biznyj 
kad yra priimta daryti.

Bet kongresas neleido ilgiau 
garsinti. Tai tokiu budu eikvo 
.įima žmonių pinigai. Išleista 
patvarkymas, kad atsikratyti 
nuo Nitro. Ir užinteresuotieji 
lirki'kai žinojo, kad jiems lėks 

tas riebus šmotelis.

“Pasakykite Amerikos žmo
nėms, kad blokada yra barba* 
tingiausia prasižengimas prieB 
moteris ir vaikus**.
True trans’ntfon filed w1th tbc post 
master at Chicago, Ui. April H, lft20 
as reųuired by the act of Oęt. 6,1917

JUNGTINĖJ VALSTIJOS.
Washingtonas. — Paul Wal- 

lace Hanna rašo: Jungtinėse 
Valstijose da yra neblogų pro
gų pinigėlių pasidarymui. Žva
lus jauni biznieriai stebėtinai 
gerai verčiasi Washingtone.

Dėdė Šamas išleido $60,000- 
000 žmonių pinigų, kad pabuda- 
vojus miestelį Nitro, W. Va. Ką 
tik dabar jis pardavė tą mies
telį Charlestown Industrinei kor 
poracijai už $8,551,000.

Pardavė tai korporacijai leng 
vais išmokėjimais taipgi. Pri
vatinė korporacija galės ir-gi 
gauti dalį renkamų mokesnių, 
kol valdžia nesurinks 14.3 nuofi. 
nuo investuotų $60,000,000.

Po to visi mokesniai priklau
sys korporacijai, kol ji negaus 
10 nuoš. gryno pelno. Kada kor 
poracijai bus užtikrinta aukš
čiau minėtas nuoš., tąsyk val
džia vėl galės atgauti $1,500,000 
iš savo investuotų $60,000,000.

Po to miestelis pereis į pilną 
korporacijos nuosavybę.

Miestelio žemė užima 1,800 
akrų. Fabrikų, namų, viešbu
čių, valgyklų, namų “čystajai” 
publikai viso randasi 729.

Karės metu Nitro pabudavo- 
ta tuo, tikslu, kad gaminus ka
rei reikiamų daiktų. Kuomet 
valdžia pardavė Nitro, ten buvo 
suversta žaliosios medžiagos 
sandėliuose, chemikalų ir ma
šinų už $4,000,000.

Visa tai teko Charlestowno 
Industrinei korporacijai. Prieg 
tam ta korporacija gavo tokį 
skaičių moderniškiausių namų, 
kuriuose gali gyventi 35,000 
žmonių.

Miestelyj randasi 25 mylios 
ištiestų gaviu, vandens basei
nas, kuris gali talpinti 57,000- 
000 galionų vandens ir 60 mylią 
geležinių triubų.

Siūlydama šalies kapitalis
tams Nitra-Chari«stowno kor
poracija pabrėžia du faktu, ku
riuodu negali nepatraukti kapi
talistų domės.

“Nitro yra West Virginijos 
konstabulių centras”.,. “Nitroj 
pragyvenimas yra pigus... jo pa
dėtis sumažina pragyvenimo 
brangumą, o tuo pačiu ir aukš
tas algas”. <

Korporacijai, kuri įgijo $60- 
000,000 vertės turtą už $8,550- 
000 yra svarbu, kad darbininkų 
uždarbiai neviršintų išlaidų, rei
kalingų pragyvenimui.

žmonės, kurių mokesniai su
teikė tokios auksinės progos 
korporacijai, gali raminti save 
da ir tuo, kad Nitro neparduota 
kitoms kompanijoms, kurios no
rėjo įsigyti jį da už mažesnę su 
mą pinigų. \

Du Pont Chemical Co. pasiū
lė už Nitro $2,508,750. The 
New Jersey Machine Exchange 
davė $4,312,600, o New Yorko 
Harris brolių (chemikų) kom
panija manė, kad už Nitro gali
ma duoti $5,800,000.

Charlestowno korporacijos ti
krieji mieriai sunitu atspėti gy
venant Washingtone. A. B. 
Leach and Co., M. F. Chase ir 
W. W. Miller (visi newyorkie- 
čiai) esti korporacijos direkto
riai. Kiti direktoriai paeina iš 
Charlestowno.

Tas. dalykas išdalies išaiškina 
tą faktą, kodėl mums karė at
siėjo $40,000,000,000 ir vis da 
lėšuoja daugiau.

PAŠTO DARBININKAI 
SKUNDŽIASI.

[Federuoto* spaudo* žinia]

Milwa.ufcee, Wis.—~Specialia
me pašto darbininkų komiteto 
susirinkime nutartu, kad jeigu 
valdžia nepasirūpins iki liepos 
1 d. tinkamai padidinti mokes
tį, tai pašto įstaigoj dirbantieji 
darbininkai visi iki vienam re- 
Zzignuos. Del menkos mokes- 
ties, jau dabar daugelis jų me
ta pašte darbą, o jų vieton nc- 
airaądant naujų, dėl darbinin
kų stokos pašto patarnavimas 
labai apsunkintas.

UŽSISTOJA Už SOCIALISTUS.
[Federuoto® spaudo* žinia]

New York.—Didžiuliai du vie 
tos laikraščiai, The N. Y. Worl<l 
ir The N. Y. Globė savo veda
muosiuose silraipsniuose sako, 
kad jeigu gubernatorius pa
skelbsiąs naujus rinkinius, tai 
tie penki pašalintieji legislatu- 
ros nariai socialistai turėtų būt 
vėl išrinkti į savo vietas.

Buvęs N. V. gubernatorius 
Whitman kreipėsi į teisėja Mc- 
Adoo, reikalaudamas, kad bu
vusio socialistų legislaturos na
rio Gitlow byla butų išnauja 
tardoma.
REDAKCIJOS'ATSAKYMAI.

J. guoliui,. A. girvinkienei, 
P. Pikturnai, M. M. Yuodžiui— 
Tamstų pranešimus gavome, 
kai Naujienų subatos numeris 
jau buvo išspausdintas.

Atkreipiame domės skaityto
jų, ypatingai draugijų vaidybų, 
į tai, kad paskutinioji! laiku 
Chicagos paštas pradėjo labai 
vėlinti pristatymą laiškų. Kas 
to priežastis, nežinome, bet taip 
yra. Pavyzdžiui, laiškus, priini 
tus Chicagos pašto bal. 7 d. 
(taip pašto antspaudus liudija), 
Naujienos gavo tik bal. 10, tai
gi į keli virtą dienų. Delio to, 
siimčiančiųjų savo pranešimus 
Naujienoms, prašome siųsti ke
lioms dienoms anksčiau, arba 
dar geriau, naudo ties telefonu, 
Ganai 1506.

■jf

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. WsshinfftoN 8L 
Marshall Field Anues 

18th fl. Ruimas 1827 
Pilone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Westera Ava.
Valandos: 6 iki 8. vakare. 

{•Spinduliai. Phone Armitage 201$ 
Rezidencijos telefonas West 612$L. .. -.. _ t _

"■ 1 — 1 ■" ...................... . ■ 1
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
IJENTI8TAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, III.

TERPENTINAS DABAR 
MOSTIES FORMOJE.

Ar jus pamenate, kaip senose die
nose Terpentinas būdavo npmuose nuo 
visokių ligų. Nors smarkiai smirdi 
ir degina, bet savą padarydavo.

Čia dabar yra senovės vaistas a- 
pent, tik geresnis. Aukso mostis va 
dinama Turpo. Tai terpetinas, iš ku 
wo išmeta deginimo ypatybė ir pri
dėta gero darančiųjų Mentholo ir 
Kamforo. Tai yra prašalinąs puvi
mą, gydąs ir prašalinąs sukepimą. 
Ingyk tai šiandien iš savo vaistinin
ko.

North Sidės Draugijų Sąryšio d ra u 
giška vaikų vakarienė, su programų, 
įvyks nedėlioj, balandžio 11 d., kaip 
5:80 vai. po pietų, Liuosybos svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Progra
mą išpildys patįs vaikai. Be to dar 
kalbės M. Jurgelionienė. Kviečia

— Komitetas.



D-I-D-E-L-Ė-S

Prakalbos
Lietuviu Rateliuose

“MIRGA”

Rengia LDLD. f-mas Apskritys, 
kurios. įvyks Balandžio 14 d., 
North Sidėj, Liuosybės svetai
nėje, 1822 Wabansia Avė. Prasi
dės 8-tą vai. vakare. Kalbės gal 
paskutinį kartą drg. J. JUKELIS 
iš New Yorko, Todėl visi Lietu
viai ir Lietuvaitės yra kviečiami 
atsilankyti, o išgirsite daug svar
bių dalykų. Inžanga visiems dy
kai. Kviečia KOMITETAS.

Praeitą nedėldienį, balandžio 
11, puošnioj Central Music Hali 
svetainėj buvo antrasai p-lės 
Unės Bnbickaitės spektaklis. 
Vaidinta K. Puidos keturių veik 
snių drama “Mirga”.,

Pats veikalas', kaip ir visi ki
ti dramatiniai p. K. Puidos vei-

LAIVAKORTES

PINIGUS SIUNČIA

A. M. MACARUS
3255 S. Wallace St. Chicago

ANTANAS VENCKUS
persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 
10 d., 6 vai. vakare, sulaukęs vos 36 
metų amžiaus. Tapo užmuštas gatve- 
kario. Jis paėjo iŠ Siauručių, Šilalės 
vai., Tauragės apskr. Išgyveno Ame
rikoje 18 metų. Paliko dideliame nubu
dime moterj Veroniką, sūnus Antaną, 
Edvardą ir dukterį Juijoną, vieną bro
lį ir seserį Amerikoje, seną motinėlę, 
tris seseres ir du broliu Lietuvoje ir 
vieną brolį Anglijoje..

Laidotuvės įvyks Balandžio 15 d., 
8 vai. ryto iš namų 819 W. 33rd St., 
Chicago, 111. į švento Jurgio Bažny
čią iš ten i šv. Kazimiero kapines.

Gimines ir pažįstamus meldžiame 
atsilankyti į šermenis ir dalyvauti lai
dotuvėse.

Pasilieka dideliame nubudime bro
lis Jonas ir sesuo Amilija Grinienė ir 
švogeris ir moteris Veronika Venc
kienė po tėvais Pušinskaitė ir jo ma
ži vaikeliai. Tegul janV būna lengva 
šios šalies žemelė..

Moteris, sesuo ir brolis

PETRONĖLĖ KARPUS
Mirė nedelioj, 11 d. balandžio, 
1920 in., f vai. ryto. Turėjo 
29 m. amžiaus. Buvo vedusi, 
paliko vieną mergaitę 5^ metų 
ir vyrą Paėjo iš Suvalkų ra
dybos, Marijampolės miesto. 
Paliko Amerikoje dvi seseris ir 
brolį ir vieną brolj Anglijoje. 
Laidotuvės bus seredoj, 14 d. 
balndžio, 11 vai. iš ryto, iš na
mų 3623 So. Parnell Avė. j Lie
tuviškas Tautiškas Kapinės. Pa
žįstami, gimines ir draugai ma- 

lonėkite dalyvauti laidotuvėse.
PETRAS KARPUS, vyras 
Edna KARPUS, duktė

r

8. D. LA CHA WIC Z
Lietuvys Graboriim

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, H1 

Tel. Canal 21M.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau 
Ine.

.1 35 S. Dearbom St., Chicago.
J Room 206.

4-.

TOVVN OF LAKE
LIETUVIAMS

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

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

Turtas apie $6,000,000.00

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

Atdara kasdien 9 v. ryto iki 4:30 po pietų.
Ketvergo vakarais 7 iki 9
Subatomis 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Į Ashland

$55.10
ir šeši rekordai

Jewelry Music Store
1) Mielaširdystū. “Prie Baltijos 

karšto kryžeivis vaitojo”. 
Vai Verčia, Laužo.

2) Girtuokliaus* Metavone. Pa
sakos ir Stebuklai, Dialogas.

3) Kas Sukatos Vakarą. Valcas 
Jau Saulutė Leidžias. Valcas.

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

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

6) Birute.
Kur Banguoja Nemunėlis.

4537 So. Ashland Avė.,
Phone Boulevard 491

$125.10
ir šeši rekordai

Chicago, III.

—J

VIKNAT1N1S mMOSTBUOTAS BUMAS APTIRKOBIUB ANT BBIDGIPOBTO
VYRĄMS IR SLAUGIEMS

AklnifU «uk»o r€muow nu* 11.40 Ir H- 
Sidabro rimuos* nuo *1.00 Ir 

ausčiau. Pritaikoaa* akiniu* uftdyk*. 
Atminkit: Galvo* aopčjinia*, nerviiku- 
maa. akių BkaudCjlaiaa, ulvilklma* ir 
tt. yra vaisiai* įvairių ligų, kurio* aa- 
Ii būti pralalintoa g*rq akinta pritaky- 
mu. lity rimas užrtyką. j*i p«riti f 
itkauda akto. J*i jo* raudono*. M gal
va sopa, jai Uogai matai, j*i akį* ąilp- 
k.ta, netapk ilgiau, o jieikok pagalbu*
aptUkoj, kur ktokvian 
bintai ui<tak«. Atonii 
naro gvarantuojam ai 
nam garai prirenka**

B. M. MBBUtOFF. Kk*p*rtaa Optika*.
J«i jų* Mrgsta tr r*ikalanjata patarimo arba vairto. ataikft paa mat

■ draugą* Amonių.

Į S. M. Mesiu
IV. v *-k..

3149 S. Morgan St., Chicago, III. |

kalei, nevisai pavykęs. To nevei 
zint jisai “iįvežta” taip gerai, 
kiek tatai leido gautoji Unei 
pagelba
Toji “pagelba” šį kartą buvo 
p. p. A. žymontas (Vytautas). 
S. Valan^auakas (Gimbutas), 
J. Šaukimas (Bilgenas) ir p. A. 
Kukutienč 
i kareiviai 
nčtini, nes 
trumpos.

Vytautu, kažin kodėl, šį kar
ią ĮMisirikta. Ytin patraukian

čiai pradėtasai monologas: 
‘■‘Skraklytkit, lakūnai, laisvai— 
visa širdžia pavydžiu jums lais 
vės,” nutruko ir nebesuisimez- 
igė. Kažinkur, kažinkas jam 
“nikstėlėjo,” ir po to dydysai 
Lietuvos vnldytojajs, drąsus ir

lošėjai-mylčtojai

(One), žmogžudžiai 
(viso keturi) neini- 
jų roles buvo visai

vo nustelbtas Bilgčnu ir jo pa
ties tarnaite Mirga.

Gimbutas—jis dar nesenai 
ėmė pasirodyt musų scenoj, ta
tai perdaug reikalauti nė nega
lima. Reikia tečiaus pasakyti, 
kad jisai darė ką galėjo, ir da
rė nuoširdžiai. Ypač gerai jis 
pasirodė kalėjime. Jo graude
nimas Mirgai “eik, eik ma
nim, Mirga! Taip gera laisvėje 
gyventi” buvo toks nuoširdus, 
tikras ir masinantis, kokį tega
li parodyti tik pilnai atsidavęs 
savo pareigai žmogus. Tiek.

Bilgenas—ir jis šį kartą buvo 
113 savo balne. Bet juo val
dė puikiai. Valdė taip, kaip ga
li valdyti tiktai gerai nusima
nąs scenos reikalavimus sava
noris lošėjas. Tokiuo jis kaip 
tik ir yra.

Ona, kunigaikštienė Vy ta li
ti ene, Ona— well, ji man pati
ko. Gali būt, kad ji patiko ir 
visiems kitiems mano priete- 
Ikmis publikoje. Bet ir man ir 
jiems ji dar labiau patiktų, jei 
gu savo vidujinį nuoširdumą 
jiji paivairiuotų atatinkamais 
jam judėjimais, būtent, mimi
ka bei gestikuliacija. Būtinai, 
butinai.

Nors tą patį vakarą buvo vi
si eilė kitų draugijų pramogų, 
žmonių prisirinko gan apsčiai.

' — Aš Pats

WEST SIDE
Chicagos LSS. kuopų domai.
LSS. 22ros kuopos sumany

mui rengti vasaros pramogų 
jau pritarė sekamos kuopos: 
1, 171, 231 ir 81. Pastaroji kuo
pa, tiesa, dar nėra pranešusi 
apie tai sumanytojams. Bet jau 
senai daugelis josios narių sa
kė, kad ji prisidėsiunti. Taigi 
viso jau susibūrė penkios vie
tos liet. soc. kuopos. Butų te- 
čiaus gera, kad LSS. 4tos ir 81- 
mos kuopos valdybos pasiriipin 
tų prisiųsti 22ros kuopos komi
sijai (d. Strazdui—Naujienų 
adresu) savo komisijų narių 
vardus ir adresus. 174 toj i ir 
234toji kuopos tatai jau pada
re. Kaip greit gausime reikia
mų asmenų vardus ir adresus, 
bus sušaukta bendras susirin
kimas ir pradėtų tvarkyti pra
mogų rengimo darbas. Todėl, 
draugai, pasiskubinkite.

— LSS. 22 kp. Komisija.

> Farmų Exkiuršinas!
Pirmas exkiuršinas šio meto ir atidarymas sezono farmų pirkėjams lietuvių kolio- 

nijoj W00DB0R0 WISCONSINE. Randasi 7 mylios į pietvakarius nuo didelio pavie- 
tavo miesto Rhinelanderio, kuriame yra daugybė visokių dirbtuvių-fabrikų, didelių krau
tuvių. teatrų ir kitokių įstaigų).

Exkiuršinas-išvažiavimas surengtas per Didžiausią Lietuvių žemės Pardavojimo 
Bendrovės, Liberty Land & Investment Co., žemių ir Ūkių savininkų.

ĮVYKS BALANDŽIO (APRIL) 16 DIENĄ, 1920. !
Visi susirinkite į bendrovės ofisą ne vėliau kaip 2rą vai. po pietų, nes treinas išeina 

5tą vai. nuo North-Western stoties Madison ir Clinton gatvių. Kelionė Dykai visiems, 
kurie tik pirks fannas.

Sekančią dieną, Subatoj, Balandžio 17 d., bus puikus pavasarinis balius, Woodboro 
viešbutyj (hotelyje) su prakalbomis, šokiais ir lietuviškomis dainomis. Bus puiki mu
zika po vadovyste Woodboro orkestros. Įžanga ir pietus farmų pirkėjams dykai.

Lietuvių bendrovė paskirė 3000 akrų geriausios žemės Lietuvių kolonijoj, kuri turės 
būt išparduota ant šito exkiuršino už stebėtinai žemą kainą; kad pamatęs, jokiu budu 
neiškęsi nepirkęs. Prekės nuo $15 ir augščiau už akerį perkant nemažiau 40 akrų ar 
daugiau, ant l^ai lengvų išmokėjimų, žemė prieina prie gerų kelių-vieškelių, puikių 
vandenų, kuriuose yra daug žuvies; arti miestelio, kuriame keletas jau yra lietuvių biz
nierių ir dar yra proga daugumui atidaryti kitokius biznius. Geležinkelio stotis ant 
vietos, pačta, mokyklos ir tt. žodžiu visi parankumai kokie tik reikalingi.

Pirkusieji farmas nuo bendrovės gauna daug visokios pagelbos. Duoda gerą stubą 
miestelyje gyventi per vieną metą dykai; pakol savo pasibudavoja ant savo žemės. 
Duoda 5 akrus išdirbtos geros žemes pirmą metą dėl pasisėjimo ir pasisodinimo reika
lingų dalykų. Duoda arklius kelioms dienoms, dėl prasidėjimo lauko dirbti ir daug ki
tų pagelbų.

Tamista nieko nelaukdamas mesk viską ir važiuok ant šito exkiuršino, nes turėsi ge
riausią progą pigiai nupirkti ir išsirinkti geriausią žemę, pakol dar yra iš ko pasirinkti.

Taipgi parsiduoda daug gatavų išdirbtų farmų, su budinkais, gyvuliais, mašinomis ir 
kitais įtaisymais. Galima gauti dideliame pasirinkime artimoj apielinkėj.

Kurie važiuosite ant šito exkiuršino, tai malonėkite pranešti į bendrovės ofisą ke
lioms dienoms pirmiau. Visi kurie gyvenate ne Chicagoje, tai galite tiesiai važiuoti ant 
farmų į Woodboro, Wis. O tenai visi susitiksite ir linksimai laiką praleisit. Atsišaukit pas 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted St Tel Boulvard 6775

1835 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

PROTESTUOJA PRIEŠ NEW 
YORKO REAKCININKUS.
Praeitą pėtnyčią, balandžio 

9, erdviame Ashland Auditorių 
nie (gatvekarių unijos svetai
nėj) buvo surengta didelis vie
šas susirinkimas įtiksiu užpro
testuoti prieš New Yorko val
stijos reakcininkus, kurių pa
stangomis tapo pašalinta iš tos 
valstijos Icgislaturos penki so
cialistai asscmblymcnai.

Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė. Kalbėjo bent keli kalbė
tojai, jų tarpe vienas pašalin- 
tasai assemblynicnas (vardo ne 
pamenu). Išparodyta visos ka- 
pita'listų-sumokslininkų šuny
bės, ypač gi jiems parsidavusių 
Ne\v Yorko assemblymenų—re 
publikotuų ii’ demokratų—dar
bai.

Tarp susirinkusiųjų butą ne 
mažai “tvarkos ir ramumo” da 
botojų. Bet progos prisikabinti 
lirie rengėjų ir kalbėtojų jie, 
rodos, neturės. — Buvęs.

(Seka aut 4 puti.)'

Chicago, III.

Silpnybes, paeinančios nuo persįdirbiino, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
“Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kartiidažinojo jo veikiančiu jiegą, dauginus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Eipcllerls ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

ANCHOR (ĮKeireLS)
Jeigu ant pokelio nčra vaizbaženklio ikaro, tai jie nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70e. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. R1CHTLR & CO., 326-33b Broadway, New York

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojamas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir^)o 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. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted St- Telephone Canal 6417. Chicago, III.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertais 
ir Subatomis 9—9

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

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

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, BĮ.

ŠALIN DEGTINE
Visa Amerika tapo sau 
sa, bet neprivalai nusi
minti, todėl nusiramink 
Mes gaminame tam tik 
rą extraktą, iš kurio 
gali pasidaryti sveiką 
gėrimą, kuris, mes už
tikriname, užganėdins 
kiekvieną. Jeigu nori 
išsigerti prieš pusry
čius, po darbui, vestu
vėse, krikštynose arba 
šokiuose, tai gali atsiek 
ti labai pigiai pats pa
darydamas keletą ga

lionų. Pakelis, iš kurio gali pasi
daryti 6 galionus, tik $2.00. Tai tik
rai apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi
nigus šiandien.*
WALTER NOVELTY CO., Dept. 444, 
1117 N. Paulina St., Chicago, III.

J. SHUSHO, Mechanikas.
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Yards 6492. 
SUTAISAU; VISOKIOS RŲŠIES 
KALBAMAS _ pr 
siuvamas M A QIN A Q 
SKALBIAMAS m I lt

Vacuum Cleaners ir Percolators;
Gasinius ir Elektrikinius Prosus ir t.t.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’g ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Seram dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing
(

Carter’s Little Liver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio, i

DEL GALVOS SO
PĖJIMO, DEL

FaSFŠRT SVAIGIMO, DEL 
■ittle UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Reikalaukit tikrojo C^T g?»?iIS2,N PILLS

Tel. Humboldt 4589

Dr. W. Yuszkiewicz
I

1407 Milwaukexe Avė., Chicago, III.
Gydo visokias ligas, kaip vyrų 

taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet atsilankykite pas mane.

Valandos: Nuo 9 iki 10 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 6 po pietų.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted SU Chicago, I1L
Valandos: 9 — J2 ryto ir 2 — f 

vakare Canal M7

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kamp.M«rshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1117

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25*4 «

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10 11 ryto; 2—3 po piet
7- 8 vak. Nedelioius 10 diena.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams finomis per 22 m* 

tų kaipo patyrų* gydytoja*. chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1028 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 8412 S. Halstad Strast 
VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Telephonaii

*

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28k metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietį; ir nuo 6—-8 vakare. Nc- 

dčliomis nuo 9—2 po piet.
j Telephone Yards 687

po

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Lcavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 , 
W. 42nd St. - Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telefonas Pullman 856,
DR. P. p. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigau Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
III I b Į ........ . ■■■.■■I ■■■..... ... ....... || || ■ ■

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 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 8. Michigaa Ava, 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
-7. Tek Yards 723.

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1757 W. 47 St 
Tel. Boulevard 161. 

Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 

Nedaliomis 9 iki 12 dienų. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 261

Telephone Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro

1303 8. Morgan Si. Chicago, III.

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago/
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Dalrymple ruošiasi naujon 
kelionėn.

Tasai garsusis prohibicijoš 
otficeris, majoras Dalrymple. 
sako, ruošiasi naujon kelionėn 

kurios kartą jis taip negarbin
gai grįžo. Dabar jis norįs imti 
nagan Iron paviečio prokurorą, 
Martin McDonough, kam jis 
anąmet išardęs musų Dalrym- 
ple’o pienus: neleidęs areštuoti 
“vilkės maištininkus.”

Nagi, nagi - pamatysime.

Kas jiems įstatymai.

Patriotingieji Evanstono lab- 
rikininkai visai nepaiso įstaty
mo, kuris draudžia nepilnaine- 

neša Evanston'o moterų kliubo 
darbuotojos. Kliubo pirmi.niiw 
kė vakar paskelbė, kad jos ran
kose randasi visi reikiami do-

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE 

BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams 

SIUNČIAME PlNIGl'S LIETU
VON: doleriais arba auksinais 
pagal dienos kursą. 

PARDUODAME 
Laivakortes 
IŠRŪPINAME 
Pas pertus

LIETUVON
Reikalaudami platesnių infor

macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše- 

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

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino s erge 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.

Specialia 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. Hnlsted St. Chicago. III. 

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ
Per ilgą laiką aš sirgau 

ir tiek buvau suvargęs, nus
tebęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepas 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH’ 
BITTERIS ir i 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki irDabar Pirma

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo infhienzos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainą: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,
By P. A. BALTRANAS CO.

Tel. Boųlevard 7351Chicago, III

kumenlai, ir kad neuž ilgio vi
sas reikalas busiąs atiduotas 
a u gŠtes 1 ii a j a i va 1 dž ia i.

fijo pagalbon kaimynui— 
pašovė.

Anlhony Ja.war, gyvenąs 

po pavojingai pašautas, kuomet 
jis bandė pagelbėk savo kaimy
nui Charles Zurek'ui, kurio bu
tai! buvo įsiveržęs nepažįsta
mas banditas. Pašautasai nu
gabenta švento Antano ligoni
nėn. Kasžin, ar bepagveiks. 
Banditas ištruko.

Svičmenų reikalavimai.
Cliicagos svičmenai, susior

ganizavusieji į Chicagos Yard- 
men’s asociaciją, nutprė parei
kalauti samdytojų, kanl jie pri
pažintų naująją uniją ir su ja, 
o ne senąją unija darytų sutar
tį. Beto reikalaujamu, kad ai 
gos butų padidintos sekamai: 
konduktoriams ir foremanams 
mokėti po 1 dol. į valandą; 
svičinenams ir jų padėjėjams 
po 95 centus; pusantros mo- 
kesties už viršlaikį ir dvigubos 
dPrbanll šventadieniais. Pripa
žinti astuonių valandų darbo 
dieną.

Ka i tai atsakys samdytojai, 
dar nežinia.

Ir m terš moka vogti balsus.
Jauna demokratiška panyte, 

Lillian Singer, gyvenanti 2813 
W. Division gatvėj, vakar val
stijos prokuroro padėjėjui Eos- 
ter’ui prisipažinusi, kad praei
tais rinkimais ji šauniai pasi
darbavusi: penkioliktoj Avardoj 
demokratų politikieriams-kan- 
(lidalanis ji pampinusi dvide
šimt vieną “ekstrą balsą.“ Ta
tai ji padariusi sekretoriauda
ma vienoj balsavimo stoty.

Tegul moters pasidžiaugia. 
Ir jų tarpe esama “gabių žmo-

• M nm.

“Real union men’ai.”
Miesto klerku unijos prezi

dentas, James Flyn, miesto vai 
džiai pranešė, kad klerkai “ne
reikalauja jokio užmokesnio už 
tas tris dienas, kada tęsėsi strei 
kas.” O tai dėlto, kad klerkai 
esą “real union men’ai“ ir “ne-

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

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

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

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

nori buli apmokomais už iwpa 
darytą darbą.“

Nepažįstamas žmogus, važia
vęs dideliu juodu automobiliu, 
vakar naktį prie 49 ir Roose
velt gatvių mirtinai suvažinėjo 
vieną moterį, o kitą sunkokai

Pranešimai
P. J. I.ATVfiNAS! PHduokite sa

vo teisingą antrašą Naujienų Admini
stracijai, nes laiškai adresuosi P. O. 
Rox 141, Minersville, Pa., gryšta.

Naujienų Administracija.

Susivienijimas Amerikos Lietuvių 
Kaerivių 3 kp. Svarbus susirinkimas 
įvyks Utarninke Bal. 13 dieną 1920 
m. 7:30 vai. vavakare šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj. Daug yra svarbių 
reikalų aptarti dėl baliaus, kuris į- 
vyks 24 dieną Bal. (April). Taipgi 
yra daug ir kitų reikalų aptarti. Bū
tinai privalot atsilankyti Su tikra 
pagarba. Valdyba.

Roseland. — Aušros knygyną palai- 
kančių draugijų delegatų susirinkimas 
bus šiandie, balandžio 13, kaip 7:30 
vai. vak. Aušros kambariuose 10900 
Michigan Avo. Visi delegatai prašo
mi susirinkt laiku. — P. Grybas, sekr.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
bertaininis susirinkimas bus seredoj, 
14 d. Balandžio, kaip 8 vai. vakare. 
F. Shedvillo svetainėje, 341 Kensing- 
ton Avė. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes bus išduota atskaita už tris mė
nesius, ir daug svarbių dalykų reiks 
nutarti delei perkėlimo krautuvės į 
kitą vietą. — Direkcija.

LDLD. 1-ino Apskričio prakalbos 
įvyks balandžio 14 d., North Sidėje, 
Liuosypbės svetainėje 1822 Wabansia 
Avė. Prasidės 8-ta vai. vakare. Kal
bės J. Jukelis iš New Yorko, kuris y- 
ra paskirtas deportavimui.

— Komitetas.

Didelės prakalbos. Brighton Parko 
seredoj, balandžio 14, kaip 7:30 vai. 
vakare, Liberty svet. 3925 Kedžie A- 
venue ir 39 PI. Kviečiame visus atsi
lankyti, o ypatingai, kurie mano grįž
ti Lietuvon, bus svarbu išgirsti kaip 
užtikrinus savo ateitį. Kviečia Lietu
viška Amerikoniška Kubų Išdirbimo 
Bendrove.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ.) IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Antano Juozaponio, 

kuris tapo paliuosuotas iš kariume- 
nės 4 rugpjūčio 1919 iš 10 Branch 
Rockford, 111. Žadėjo apsigyventi 
Kcnosha, Wis., labai prašau atsišauk
ti arba kas jį žino meldžiu pranešti.

J. ZABELA, 
10604 Edbrook Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU F. Narbuto, Rokiškio 
apskričio, Kamajų parapijos, Tervy- 
džių kaimo. Pirmiau gyveno Chicago- 
je, Town of Lake. Malonėkite atsi
šaukti arba kas žinote meldžiu pra
nešti man. Turiu svarbų reikalų 

JONAS KONDRAŠKA,
2839 W. 40th St, Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo tikro brolio Mo
tiejaus Kielos, Ukmergės pavieto, Ra-į 
guvos valsčiaus, Kartonų kaimo. 
Prieš karę gyveno Chicago, o dabar 
nežinau kame. Turiu labai svarbi; rei
kalą. Jis pats ar kas jį žino malonėkit 
pranešti adresu:

ONA JUZENIENĖ, . 
2384 So. Oakley Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo vyro Antano 
Vilčauskio, kurs apleido mane šeši 
metai,atgal Jam apleidžiant mane, 
gyvenova So. Chicagoje. Norėčiau 
žinoti, ar gyvas ar miręs. Girdėjau, 
kad esąs kur tai apie aštuoniuoliktą 
gatvę Chicagoje — vaikštąs regsau- 
dama» Jis pats ar kas jį žinotų ma
lones pranešti man kur jis besąs:

JOHANA VILČAUSKIENĖ 
3833 Emerald Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio Antano Nor- 
gilo ir pusseserės Domicėlės Norgi- 
laitės Raseinių pav., Sartininkų parap. 
Meldžiu jų atsišaukti ar žinančių juos 
pranešti man adresu:

MOTIEJUS ŽYGAITIS, 
651 — 14th PI. Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Petro Garšvos, 
iš Pakudžiukų kaimo, Pienavo vals., 
Panevėžio pavieto. Yra svarbus rei
kalas. Jis pats ar žinantįs jį teiksis 
man pranešti adresu:

ANTANAS GARŠVA.
2322 W. 22nd PI. Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON išduodame kambarį be 

valgio vienam ar dviem vaikinam. 4 
J. M.

3151 So. So. Union Avė. Chcago
IŠDUODAMA frontinis kambaris 

ant rendos dėl dvieju vyrų su valgiu. 
Kreipties ant antrų lubų:

H. ZORN, 
2722 W. 22nd St. Chicago.

Tel. Rockwell 7130.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

MECHANICAL RUBBER CO. 
2639 W. Grand Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 
Mergaičių dirbyklos 
darbams.

1 $18 laike mokinimosi. 
Jus galite uždirbti $25 
į savaitę uždavu. 
Nuolat darbas.

Kreipties:
954 West 21 st St.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
’405 W. 21 SU Chicago

REIKALINGA MOTERIS arba že- 
nota šeimyna be vaikų. Geistina kad 
moteris galėtų prižiūrėti namus; kam- 
baris ir valgis. Atsišaukite nuo 5 iki 
9 vai. vakarais.
3255 So. Halsteil St. 2-ros lubos.

REIKIA
mergaičių ir moterių 
abelnam darbui kepykloje.
Patyrimo nereikia.
Gera mokestis. (
Dienomis darbas.
Kreipties: I

1107 W. Congress St.

REIKIA MERGAIČIŲ 

prie finishing, apsiaustų ir sijo
nų. Gera mokestis. Geros darbo 
sąlygos. Puiki proga išmokti si
jonai dirbti.
URBANEK BROS. —

LADIES TAILOR 
3250 Ogden Avė.

Lawndale 740.

MERGAIČIŲ 16 metų ir senes
nių lengviam, maloniam dar
bui muilo departamente ir dė
žių dirbykloje. Mokėsime J30c 
į valandą ir bonus laike moki
nimosi. Mergaitės gali uždirb
ti nuo $20 iki $30 į savaitę 
uždavu. Nuo 8 vai. iki 4:30 vai 
po pietų. Pusė dienos Subato- 
nūs. Atsišaukite pasirengę 
dirbti.

ALLEN B. WRISLEY CO
925 So. Wells St.

REIKIA
Mergaičių virš 18 metų prie 

lengvo benčiaus darbo dirbyklo
je; mažiems mašinų darbams; 
assembling darbams.
40c į valandą laike mokinimosi. 
Valandos nuo 8 iki 5 vai. vak. 
Pusę dienos Subatomis.
10 puošimtis bonus už nuolatu- 
mą.

CURTAIN SUPPLY CO
350 W. Ontario St.

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
REIKIA

Lengvam dirbyklos darbui.
Nuolat darbas.
Augšta mokestis.
Malonios sąlygos.

7-tos lubos.
HILL BINDING,
1056 W. Van Buren St.

REIKIA mergaičių virš 14 metų ir 
moterių lengviam nuolatiniam dar
bui stiklo dirbykloje. Patyrimas ne
reikalingas. Pusė dienos Subatomis. 
Bonus pastoviems darbininkams. Ge
ra mokestis.

LOUIS F. NAFIS, INC.
544 Washington Blvd., 

2nd floor.

REIKIA 10 moterų, patyrusių sor- 
tavimui popierų. Mokama dideles 
algos Nuolat darbas gvarantuoja- 
mas.
REPUBLIC WASTE PAPER CO., 

626 W. Tailor St.
Kampas Desplaines St.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ

Skirstymui sampelių kortų 
departamente. Klijavimo ir 
lankstymo kortų.
Patyrimo nereikia. Lengvas 
darbas. Geros darbo sąlygos. 
Gera mokestis.

HEATH & MILLIGAN Mfg. CO.
1834 So. CanaI St.

REIKIA mergaičių darbui finishing 
departamente skurų išdirbystės. Nuo
lat darbas; gera mokestis ir puikus 
darbo sąlygos. Kreipties.

GRIESS PFLEGER,
GRIESS PFLEGER TANNING CO., 

884 N. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

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

lygos. Kreipties tuojaus j
Naujienų ofisą.

Cabinet meikerių 
ir finišerių

UNIVERSAL CABINET CO
1737 N. Paulina St.

REIKIA LEIBERIŲ 
Cemento Koklių dirbyklai. 

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

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

Nuo-

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

MECHANICAL RUBBER CO., 
2639 W. Grand Avė.

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrSje. Kreipties į formano ofisą.

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

VYRŲ DEL STOCK

Departamento, į
Packing Departamentą, 
ir Shipping Departamentą.

Kreipties:

SELZ, SCHWAB & CO.
40 So. Market St.

KELETOS TVIRTŲ VYRŲ

darbui muilo dirbykloje.
Patyrimo nereikia.
441/2C į valandą ir bonus;
Devynios valandos į dieną.
Iki pirmai Subatoje.

ALLEN B. WRISLEY CO., 
925 So. Wells St.

REIKIA indų plovėjų; $18 j savai
tę ir maistas .

RANDOLPH HOTEL, 
175 W Randolph St

REIKIA Vyro su šeimyna dirbti ant 
ūkės. Gera mokestis; geros išlygos.

Kreipties:
DRUG STORE,

8387 So. Morgan St., Chicago.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St. 
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA anrraranrao duonkepio, 
Ateišaukit greitu laiku . Gera mo
kestis

8651 Baltimore Avė.
Phone So. Chicago 1194

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
Vyrų nakties darbui.
Patyrimo nereikia.
Kreipties tarpe 6 ir 7 vak.

Kreipties:
W. Congress St.1107

DAILYDŽIŲ
GERA MOKESTIS

Kreipties:
PIANO & ORGAN SUPPLY CO.

2100 N. Racine Avė.,

BUSHELMANŲ REIKIA

PROGRESS TAILORING CO
161 W. HARRISON ST.

' REIKIA 
BUSHELMANŲ 

Pinuos klesos rubsiuvių; 
nuolat darbas.
Labai gera mokestis.

MEYER & CO., 
831 W. Adams St.

REIKIA
Senyvų vyrų dirbyklos darbui.

Kreiptis
700 W. 22nd Street.

REIKALINGAS duonkepis pirma- 
rankis ir antrarankis. Gera mokes
tis.

CH. MOROZAS, 
4617 S. Paulina st. Phone Drover 9799

REIKIA vaikino prie pasiuntineji- 
mo nuo 14 iki 17 m. amžiaus, 
proga ateičiai

OMAHA PACKING CO., 
2320 So. Halsted St.

Gera

REIKIA pardavėjų pardavinėti be 
alkoholinius gėrimus, taipgi vyro dar
bui viduje.
ROOSEVELT ROAD PRODUCTS Co.

3559 W. Roosevelt Road.

DARBININKŲ prie anglių; nuo
lat darbas; gera mokestis.

/ 2241 So. Loomis St.

REIKIA bučeriaus, darbas ant vi
sados. Gera mokestis.

STOCK YARD MARKET.
3733 Sider St., Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMU 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas. 

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

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Letuvių apgyvento] vietoj. Biz
nis pinigais. Parduosiu pigiai. Ne
toli Grane kompanijos. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju iš Chicakos.

4235 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė, 
lietuvių ir lenkų apgyvento] vietoj. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. Nau
jos mašinos. Pardavimo priežastis— 
liga. ’

4530 So. Justine St.

BARBER SHOP.
PARSIDUODA. /

North Paūlina St. prie Milwaukee 
Avė. Išdirbtas biznis, paranki dėl už
eigos lietuviams. 2 krėslai (chairs). 
Gyvenimas prie bizniaus vietos. Par
siduoda už numažinta kainą, kadangi 
savininkas tūlų aplinkybių verčiamas 
turi apleisti šitą bizni- G©** proga 
lietuviui barberiui Įsigyti šitą bizni— 
Barber Shop. Kreipties šiuo antrašu:

JOHN ANDRUKA1TIS, 
1345 N. Paulina St. Chicago.

BARGENAS,
PARSIDUODA Ice cream Parlor, 

(aiskryminS); visi parankamai, ma
žai tevartota; verta $2.000. Parduosiu 
visai pigiai; visus ar pavieniai. Kreip- 
ties:
016 W. 81rt SK Chicago, Hl.

PARSIDUODA barber” 
vietoj. Parduosiu pigiai.

J. GRIGONIS.
2050 W. Coulter ' r St.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

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. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžiriis 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.

PARDAVIMUI rakandai 4 kam 
barių už mažą kainą.

2322 So. Hoyne Avė.
2-ros lubos

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

714 W. 30th St., 2-ros lubos)

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.

NAMAl-žEMĖ

ANT PARDAVIMO
Negirdėta proga gauti gražų dviem 

pagyvenimais mūrinį namą ir taippat 
gerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 
knygynas ir cigarų krautuvė. Na
muose naujausi įtaisymai, kaip va: 
visame name gazas, geriausi elekt
ros įvedimai, maudynės abejuose pa
gyvenimuose, basementas, akmens 
pamatas 2 pėdų ir 18 colių storas. 
Grindįs basemente cementinės. Ga
ru šildomas visas namas. Suros 
naujausio įtaisymo. 1-mas pagyve
nimų — pirmos klesos knygynes ir 
cigarų krautuve, kampas 47-tos ir 
Wood gatvės. Grindįs muro, durįs 
langai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
kaina dėlto kud išvažiuoju į Europą. 
Atsišaukite tuojaus į

P. MAKAREWICZ, 
1757 W. 47 gatvė, Chicago, III.

PARDAVIMUI meilinis puikus na
mas, 3 flatai po 5 kambarius, o 2 fla- 
tai po 4 kambarius. Lietuvių apgy
vento] vietoj. Parduosiu pigiai.

1614 N. Wood St.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAREK KRAUS.
1924 W. Chicago Avenue.

Atdara vakarais. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.

MOKYKIOS

|MA5TERSystem
Vyrų ir Moterų Rūbų 
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
iųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
<nato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

" VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halated, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Palternų 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.
-------------- —----------------------J

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 328 74 W. Washington Street. 

Mnclhama dfetohitils ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


