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vijos premierą Taip sako Cork paviešio koro- 
nierių teismas.

Reikalingi 300,000 armijos

Nauji areštai 
su japonais

Rusai mušasi

True translation filed wltb the post- 
master at Chicago, UI. April 19, 1920 
as reųuired by the act ui Oct. 6,1917
KĖSINOSI NUŽUDYT LATVI

JOS PREMIERĄ.

Napavyko.

Lat-LONDONAS, bal. 17. 
vijos legacijos pranešimu, ir vė
la buvo padaryta sumūksiąs nu
žudyti Latvijos pemierą, Karolį 
l’lmanį — šį kartą rinkimų kam 
pa n i ją bevarant.

Pastkėsintojai, kurie, Latvių 
valdžios manymu, esą komunis
tai, veikiantjs sutarty su Rusais, 
(kspliodavo dinamitą, padėtą 
po medžiu šalykely, kada pro jį 
ėjo premjero automobilius. Au
tomobilius tečiaus nepakliudy
tas. Premicro partija, kuri buvo 
apsiginklavusi revolveriais, tuoj 
sustabdė automobilių ir prasi
dėjo šaudymasi. Pasikėsintojai

kams tatai nepaslaptis: jie ir jų 
vadai norima apkaltinti kaipo 
konspiratoriiai, lurintjs tikslo 

pakenkt “visuomenes labui”. 
To neveizint geležinkeliečiai lai
kosi. Jie reikalauja pripažinti jų 
organizaciją, padidinti algas, 
užtikrinti pensijas senatvėj ir 

gražinti darban visus darbinin
kus
tiktų ar ne.

Detroite, Clcvelande ir kito- Į tolių aplinkybių; kad šitoji žmo- 
se vietose tas pat. Neveizint visų v ’ ’’ ’ --------- ;
skelbimų, kad geležinkeliečių 
streikas jau esąs sulaužytas, ji-

CORK, Iria ūdija-, bal. 17. ...
Prisaiki n lieji teisėjai, tyrinėju
sieji šio miesto majoro McCur- 
tain mirtį, kuris buvo nužudy
tas praeitą mėnesį, šiandie pa
reiškė kaltinimų prieš premierą 
Lloyd George’ą delei sužinios 
žmogžudybės.

Nuosprendy, be lo, kaltina
ma ir vikontą French, vyriausį 

Irlandijos valdytoją, buvusįjį 
sekretorių lan MacPherson ir 
kelis policijos inspektorius.

Nuosprendžio tekstas yra se
kamas:

‘'Mes surandame, kad Tho- 
mas MacCurtain, Cork majo

ras, mirė delei nubegimo krau
jo, iššaukto kulka padarytomis

ar jie samdytojams pa- žaizdomis; kad jisai nužudyta 
l sužiniai ir prie pastebėtinai bru-

Piliečių delegacijų Įteikė 
prezidentui memorialų

True translation iile*i with the post- • 
master at Chicago, III. April 19,„ 1920 
» reąuired by ihe act of Oct. 6,1917 
RUSAI MUŠASI SU JAPONAIS 1

Nuostoliai abejose pusėse dideli

pabėgo. » VLADIVOSTOK, bal. 10.—
Tai jau trečiu kartu kėsina- Pasak čia gautų praneSimų, tarp 

masi ant Ulmanfo gyvasties. \ .

pravesta karališkosios policijos 
Irlandijoj, oficialiai tvarkomos 
Anglijos valdžia. Ir todėl mes 
išnešamo nuosprendį delei suži- 
nios žmogžudybės prieš Angli

jos ministerių pirmininką, l)a- 
i vid Lloyd George; Irlandijos 
lordą leitenantą French; lan 
MacParsoną, buvusį vyriausjjį 
Irlandijos sekretorių; veikiantį
jį inspektorių karališkosios po- 

' licijos Irlandijoj, generolą

I Federiiotoąios Presos korės p. | 
PAUL HANNA

VVashingtonaš, bal. 19. — 
Tradicinis Amerikos demokrati
jos vardu, prezidentui Wilsonui 
šiandie buvo paduotas memoria
las, kuriame jis graudenama pa 
skelbti amnestiją ir laisvę vi
siems tiems “žmonėms, vyrams 
ir moterims, kurie laikomi ka
lėjimuose, arba kurie dar tebė
ra inkriminuoti, dėl išreiškimo 
nuomonių tariamai buvus prie
šingų šiai respublikai laike da
bar pasibaigusiojo karo su im
perinėmis Vokiečių ir Austrų 
valdžiomis ir jų talkininkais.”

Tą memorialą politinių kalinių 
amnestijos reikalu atnešė į Bal
tuosius Bumus Piliečių Amnes
tijos Komiteto delegacija.

Dokumentas sutaisytas bega
lo švelniu tonu; jame nuolan
kiai maldaujama Woodro\v Wil 
sonas, kad jis parodytų savo 
mielaširdybę žmonėms, kurie tik 
gerai atsimindami ’76 m. dvasią 
drįsę išreikšti savo mintį dagi 
laike karo pasaulio demokrati
jai apdrausti.

Memorialas skamba:

vasaryj 1815 m. prezidentas Ma 
disonas paskelbė visuotinį atlei
dimą asmenims žinomiems kai
po “Baralarijos piratai”.

Mes matome, kad kuomet p re 
zidentas Linco! nas paskelbė sa
vo pirmąjį amnestijos manifes
tą gruodžio’ 8 d. 1863 m., jisai 
nereikalavo tam ne jokio specia- 
linio įstatymo, bet nusikalti
mams ir bausmėmb atleisti nau 
dojosi vien teikiamąja jam Jung 
tinių Valstijų konstitucijos ga

KARIUOMENĖ KEWANEE’JE True translation filed with the post- 
master at Chicago, 1)1. April 19, 1920 

rrųiiired by the act of Oct. 6,1917
ČEKAI IR KYNAI MUŠA 

JAPONUS.

PASILIEKA.

Streikininkai norį sukelti 
“riaušes”.

Memorialas.

japonų ir rusų kareivių Char- 
barovske, indei Amūro upę, ei
na atkaklus mušvs. Nuostoliai 

True translation tlted wtm the poirt- !r į,.,, . ir kHoj |)Usfj CSQ (|1(le. 
master at Chicago, III. April 19, 1920 ..... ....... - . %
as reouired by the act of Oct. 6.1917 ■ h. Miesteliai l sūri upes ir I raus

REIKALINGI 300,000 ARMI- VrvnfimL
JDS

skrities inspcnktoriu Swansey ir 
tulus mums nežinomus karališ
kosios policijos narius”.

Kad suvaldžius turkus.

saManoma, kad talkininkų 
lį» I_>lvh pareikalautos 

armiją iš trijų šimtų tūkstančių 
vyrų Turkijoje, kad tuo užtikri

nus išpildymą taikos sąlygų, 
kurios buvo padarytos Londo
ne.

šitoji sutartis dar bus svarsto
ma vyriausios talkininkų tary-

tart y j ytin svarbių pataisymų 
tikslu pašalinti klintis josios iš
pildymui.

Nė viena talkininkų valstybe 
tečiaus nėra palinkusi verbuo
ti# didelę kariuomenę, kad pri
vertus turkus išpildyti taikos 

sąlygos. Yra manoma, kad 
Graikija jau gatava pasiųsti sa-

-Siberijos geležinkelio kryptimi, 
yra japonų rankose, šimtai ru
sų tečiaus bėga į kalnus ir veda 
neregulierę karę su japonais.

Areštai tebesitęsia.
Mieste (Vladivostoke) japo

nui vts <livr areštuoja rusus, bet 
valdžios triobesiai gražinama 

rusams ir raudonosios vėliavos 
jau pradeda pasirodyti.

Generolas Krakovetsky, laiki
nosios valdžios'kariuomenės ko- 
manduolojas, rezignavo. Jo vie
tą užėmė generolas Solderev, bu 
vusis “visos Rusijos valdžios” 
(Omske) kariuomenės koman- 
duotojas, kuris pasitraukė, kaita 
admirolas Kolčakas pasigrobė 

valdžią į savo rankas.

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, III. April 19, 1920 
as reųuired by U)e act of Oct. 6,1917
Bolševikai koncentruoja kariuo

menę.

True translation filed with the post- 
mastev at Chicago, 111. April 19, 1920 
as rcąuired by the act of Oct. 6,1917

TROCKIS NORI MILICIJOS.

Tatai šito akivaizdoje, o taip
jau remdamiesi aiškia opinija 
tą dalyką išgvildenusių įstaty
mų žnovų, kurie sako, kad kon
stitucijos dėsniu teikiamoji pre
zidentui atleidimo teisė duoda 
jam pilniausios galios baus
mėms atleisti, mes tuo didesniu 
pasitikėjimu prašome jus sekti 
šitąją dar nesulaužyta Ameri
kos precedentų eile ir paskelbti 
amnestiją kalėjimuose laiko
miems vyrams ir moterims, ku
re šiai šaliai kariaujant nesi
priešino jai spėka, nei ginklu, 
nei kitokiu aiškiu nevidonybės 
žygiu, o tik raštu ar gyvu žod
žiu išreiškė savo mintis, kurios 
šiaip paprastais laikais butų at- 
rodžiusios visai nekaltos, bet tik 
karo metu su galingųjų priešų 
šalimis buvo palaikytos visuo
menes saugumu pavojingomis e- 
sant; arba kurie dėl savo sąžinės 
dalykų atsisakė karines vyres
nybės įsakymų klausyti.

Be to, įteikdami jums šią pe
ticiją, mes dar atsidedame ir j 
jūsų, kaipo vyriausiojo valdyto
jo, žodžius, ypatingai į jūsų pa
reiškimą šiai šaliai stojant ka
rau, jogei mes, kaipo kariau
jantieji, pasižadame “vesti savo 
operacijai be karščiavimos, ir su 
pakiliu punktualumu išlaikyti 
tiesos ir teisingumo principus,

KEWANEE, bal. 19. — Vals- Abi pusi skubiai gabenasi susti- 
trjos milicija, kuri buvo pasiųs-Į prinimų.
ta Kevvanee’j neva tam, kad nu
malšinus “riaušes”, kuriu kė
lę Walworlh komp inijos darbi
ninkai, jau kelinta savaite slręi- 
kuojan.ljs už pripažinimą unijos 
ir didesnes algas, dar pasilik
sianti. O lai dėlto, kad kažinkas 
adj. generolui Dicksonui pakuž
dėjęs, ... .
riuomenė apleisianli Kevvanee

streikininkai bandysią naujų 
riaušių, sukelti. O vietos policija 
kompani ja jau nebepasitikin.li, ’

PEKINAS, bal. 14. — Cliica- 
goi Tribūne korespondentas, 

Frazier Hunl, rašo:
I iKhalare, Mtmžurijoj, penki 
šimtai mylių į vakarus nuo Har 
Lino, netoli Siberijos pasienio,

jogei taip greit, kaip ka-1 ir Japonijos kareivių.
Jisai veikiausia dar tebesitęsia.

Japonijos k»ariuoipenė uži
mant Rytų Kynijos geležinkelio 

į 'stotį Khalare susirėmė su Kyni- 
.,_ljos kareiviais, sergstinčiais ge- 

Į ležinkelį. Vienas čekų pulkas- - 
dalis didelio skaičiaus čekų be
sikraustančių iš Irkutsko mu
šėsi kartu su K ynais.

Susikirtimas kilo po to, kuo
met Japonijos kareiviai įsimai
šė į vielos darhininkų-rusų ^ge
ležinkeliečių bruzdėjimą. Japo
nai areštavo kelintą rusų ir ne
deramai su jais apsiėjo. Rusai, 
atsimokėdami jiems, pagrumo-

rifii simpatizuoją streikinin
kams!

Kariuomenė Kovvanee’j pasi
liksianti tol, kol streikininkų 

ryžimasi sukelti riaušes visai iš
garuosiąs; kitaip kol bus sulau
žytas streikas. Kol kas streikini- 
kai tečiaus laikosi gerai, ir ar 
generolo Dicksono kariuomenei 
pavyks jį sulaužyti, nežinia.

Thio iranslatton filed with the pnst- 
master at Chicago, 111. Apiil 19, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

KAPPAS OREŠTUOTAS ŠVE
DIJOJE.

Pabėgo Stockholman — orlaiviu 
STOCKHOLM, bal. 17.

Daktaras Wolfgang Kappas, va
das reakcinio sukilimo, įvyku
sio Perline kovo 12 dieną, va
kar tapo areštuotas Soederlelje.

joje, kur ^atvykęs balandžio 10 
diena — orlaiviu. Jisai nors ir 
nusiskutęs ūsus, vis dėlto, tapo 
pripažintas tūlo švedų rašyto-

MASKVA, bal. 6 (suvėlinta).
Savo kalboje, pasakytoje ko

munistų konvencijoj, kurios se- j
užsibaigė, J vyrM nioterų, kurie laikomi 
raas T>-oc- kalėjimuose, arba kurie dar te

bėra inkriminuoti, už išreiškimą

Prezidentui,
Raitieji Rūmai, 
Washington, D. C.

PĮonc: — Akivaizdoj galios, 
duotos jums, kaipo viršiausiam 
valdininkui, paskelbti amnestiją 
už politines nuodėmes papildy
tas karo metu, mes, žemiau pa- dėl kurių, mes sakomės, kariau- 
sirašiusieji piliečiai, atstovau- 
jantįs, kaip mums rodos, blai
viau protaujančią ją šios šalies 
visuomenės dalį, tiekiame šį me
morialą reikalu visų tų žmonių,

sijoK čionai tik-ką
kovos ministeris L
kis, stojo už panaikinimą regu-
liarės armijos sovietų Rusijoj ir nuomonių tariamai buvus prie- 
pravedimą visuotinos karinio la- šingų šiai respublikai laike da- 
vinimosi sistemos, kitaip suda- jau pasibaigusio kaio su 
rymą milicijos iš kaimo ir indu- imperinėmis Vokiečių ir Austrų 

Trockis pareiškė valdžiomis ir jų talkininkais.strijos unijų
kad demobilizavimas armijos ir Mes matome, kad garbingi j u
sudarymas milicijos, kuri ture- sų pranokėjai, prezidentai Wa-
užimti josios vietą, idant nenu shingtonas, John Adams, Ma-

silpninus šalies gynimą, gali disonas, Lncolnas, Johnsonas ir
Grantas ilgai nelaukdami ir ne-būti atlikta vienu kartu.

Karės ministeris, kartu pa- sviruodami pavartojo savo vii 
reiškė, kad, jeigu jo pienas bu-, 
tų priimtas, jisai organizuotų 
kiekvieną apskritį sulig milita- 
rinių reikalavimų — su mokyk
lomis oficieriams ir specialių 

lavinimu pilnamečių jaunuolių.

raeilos seredos naktį Kap-

esama labai rimtų kliūčių grai
kų pasirodymui tenai, nes ta
tai veikiausia sustiprintų Tur
kijos besipriešinimą.

Šičia jaučiama stiprus palin
kimas sušvelninti sąlygas taip, 
kad tud apsaugojus Turkijos 

garbę kiek tai yra galima ir pa-

džiai, pakankamai stipriai nu-

šinimą.c

NAUJI AREŠTAI.

Areštuoja 9 geležinkeliečių 
dus; geležinkeliečiai nepasiduo

da.

va-

CHICAGO. — Fedcralė val
džia vakar išdavė varantų areš
tavimui Chicagos geležinkeli e* 
čių vado, Yardmen's Assocfatiou 
prezidento John Grunan ir aš- 
tuonių kitų. Jungtinių Valstijų 
komisionierius Masoh tuo tarpu

p streikinin-

Gene
lio ki-

VTRŠAVA, bal. 17. - 
ratinio štabo pranešime 
ta sakoma, kad ties Zmerinka, 
Podolijoj, eina žymus bolševikų 

kariuomenės koncentravimas. 
Tatai esą atidengę orlaiviu inkai 
-žvalgai. “Atkaklios priešo ata
kos, remiamos artilerija, tebe
sitęsia” — sako pranešimas.
“Musų būria i sumušo 57-tą j į 

bolševikų regimentą palei Slaw- 
czna upę ir suėmė daug karės 
pabūklų”.

True translation filed witb the post- 
master at Chicago, III. April 19, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917
AREŠTUOJA RUHR ŠUKIU-

/ MO VADUS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 19, 1920 
as required Py Ine act of Oct. 6,1917

Nubaudė kunigaikštį Joachiną.

- DeleiBERLINAS, bal. 16. 
nesenai surengto puolimo ant 
francuzų misijos Aldona vieš
bučio valgykloje šiandie tapo 

nubaustas Prūsijos kunigaikštis 
Joachimas Albrecht— 500 mar
kių. Baronas von Plateu nubatb 
sta 300 markių, gi kunigaikštis 
Hohenlohe Lagenbung turėjo 
užsimokėti 1000 markių.
Samdosi moteris streiklaužės.

Japonai pradėjo šaudyti.
Dalykan įsimaišė čekai, kadai! 

gi geležinkelicčių slroikas pa
kenktų jų kariuomenės besilrau- 
kimui. Tuomet japonai pradėjo 

Šaudyti. Kynijos kariuomenė 
šoko mušiu prieš japonus ir pui
kiai pasižymėjo.

Ir Japonija ir Kynija skubiai 
siunčia naujų sustiprinimų. Ma
noma, kad tūlas skaičius čekų 
ir gali būt rusų neužilgio atvyks 
aisliikhuo vieton — iš Siberi jos. 
Padėtis labai rusti.

Tuo tarpu japonai jau yra 
užėmę daugelį Rytų Kynijos ge
ležinkelio stočių, ir maža, vil
ties, kad jie pasitrauktų. Dauge
lis dalykų padėties sekėjų mano, 

kad tikrasai japonų veikimo 
tikslas Siberijoj yni pasigrobti 
savo kontrolėn Rytų Kyhijos 

geležinkeli, i J €

ją.”
Nuo karo mūšų paliaubos lap 

kričio 11 d. 1918 m. praslinko 
jau pusantrų metų; per tą laiką 
vyriausiųjų kariaujančiųjų val
stybių valdžios suteikė amnesti
ją visiems savo kalniams užda
rytiems dėl jų politinių ir kito
kių nusikaltimų. 0 musų pačių 
kaliniai, pasmerkti už nuomonių 
išreiškimą, vis dar tebekankina- 
mi kalėjimuose, nors tasai pa
vojus visuomenei, dėl kurio jie 
buvo pasmerkti, senai jau praė
jęs.

Kai dėl tam tikrų grupių pro
paguojamosios aštrumų pol ti
kos, mes savo prašymą baigia
me privesdami žodžius p. Cle- 
menceau, pasakytus Franci jos 
atstovų bute gegužės 16 d. 1876, 
kuriais jis reikalavo amnestijos 
dalyvavusiems komunoj 1871 m. 
Ponas Clemenceau pasakė: “Bau 
smė nenaudinga, kada jai nebė
ra reikalo..į Valstybę apsaugoja 
ne bausmės 
mes (kurie valdome) turime iš
minties ir sugebėjimo, mes tu
rime žinoti tai, kada pakanka
mai jau esame nubaudę; jeigu 
mes tos išminties ir sugebėjimo 
neturime, mes niekados nesusi* 
prasime, kad jau pakankamai 
nubaudėme... Maištinguosius ele 
mentus vien represijomis negali 
ma nuraminti. Socialinės tei-

ilaudamas su buriu Švedijos in
žinierių, kurie nė nepamanę, 
kad tai Kappas. Areštuojant ji
sai parodęs gero ūpo ir prisipa
žinęs esant tikruoju nesėkmin
gosios vokiečių revoliucijos va- 
<ln. Kadangi jissii Vole lelijoj rei
kalaujamas 'tik dėl politinio po- 
budžio nusižengimo, jo išdavi
mas yra negalimas. Iki šiol dar 
negauta ir nemanoma ,kad bus 
gimta reikalavimas išduoti jį.

Jisai turėjo klostuotą paspor- 
tą, ant kurio buvo pažymėta jo 
vardas kaipo “Kanitz”. Galimas 
daiktas, kad delei šito nusižen
gimo jisai bus ištremtas iš Šve

dijos, bet tokiame atsitikime 
jam1 bus leista pasirinkti vielą, 
kurion jis turėtų būt išsiųstas. 
Kol kas tečiaus nieko dar nenu- 
tart'a delei jo likimo ir jisai lai
koma kalėjime.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 19, 1920 
as require<l by ir.c act of Oct. 6.1917

Turkų sukilėliai nori sovietu.

KONlSTANTINOPOLIS, bal. 
17. — Pranešama, kad Anatoli
jos nacionalistai paskelbė sovie
tų respjubliką, nepriklausomą 
nuo Konstantinopolio valdžios. 
Naujame kabinete nėra Musla- 
fa Kernai Pašos, ir jisai turi ar
timų ryšių su Maskva.

NUŠOVĖ MORGANO DAKTA
RĄ.

gausumas. Jeigu

WASIIINGTON, bal. 19. —• 
Senatorius Fralinghuyren, iš 

New Jcrsey, pasiūlė senatui nau
ją bilių, kuris, jeigu butų užgir
ius, leistų iždo dcpartambntui iš
leisti naujų “nikelių”, tik 7 ir 8 
centų vertės.

NEW YORK, bal. 19. — Tho- 
mas W. Sheley ,matyt pabht-

čioj ant vietos nušovė žinomojo 
Amerikos finansisto) J. P. Mor
gano, daktarą, James W. Mar- 
koe. Žudeika sulaikytas.

šiauštąją galią suteikti amnesti
ją, ir suteikė ją visiems, dagi

• tiems, kurie buvo pripažinti kai- 
) po Jungtinių Valstijų įdavėjai;
i jiems buvo sugrąžintos visos 
1 konstitucinės ir juridinės teisės, 
privilegijos ir neliečiamybė.

Ypatingai laike pilietinio ka
ro, ir jam pasibaigus, Jungtinių

I Valstijų prezidentai savo mani
festais, išpradžių kad kiekir tam 
tikrais apribojimais, bet paskui

Ebertistai veikia; siunčia ka-' plačiai ir pilnai įtseigė gražių 
riuomenę į Ruhr apskritį.
LONDONAS, bal. 17 —

die po pietų gautomis iš Be.rli-, kaitimus buvo pasmerkti kentėt
no žiniomis, Vokietijos valdžiai bausmę.
pagalios pavyko areštuoti komu - -
nistinius dalininkus paskilbu- majame šimtmečio bertainyj po ‘ sybės išplėtojimas bus daug ga- 

sio Ruhr apskrity sukilimo va- žios valdžios įsteigimo, prezi- lingesnis vaistas nepatenkin- 
I dentas trimis atvėjais suteikė tiesiems nuraminti, ne kaip pats 

negailestingiausias baudimas.”
Del šitų tai priežasčių »mes 

graudename jus paskelbt amnes 
tiją ir susimilimą, kas yra visai 
jūsų galioje. — (Seka parašai).

■pavyzdžių atleisti pabaudas 
šian- ‘ tiems, kurie už politinius nusi-

Mes matome, kad dagi pir-

do, Max Hoelz’o.
Dvidešimt tuksiančių Reich- ’ visuotinį atleidimą. Pirmame 

swehr sustiprinimų, kaip šian- ^.atvėjyj prezidentas Washingto- 
die pranešama, esą kely į Ruhp. ims lieposlO d, 1794 m. suteikė 

apskritį. Vokiečių rutinose pilną ir visišką amenstiją vi- 
vaigšto gandų, lęad ‘‘raudonie- siems, kurie dalyvavo taip vadi- 
ji” turi suvCnbavę trįsdešimt namajiune “degtinės sukilime” 

penkis tuksiančius įginkluotų Pennsylvanijoj ir buvo nusikal- 
vyrų Elberfeld ir Barmon aps- tę kaipo Jungtinių Valstijų įda- 
kričiuose. i vėjai arba įdavimo šlepėjat Ge-

Išvijo prezidentą.
GVATEMALA CITY, bal 18. 
Guątemala respublikos suki-Kl lUlUUac. j Į — W viuaiunaia ivoj/uvimva ovitv,*-

Vokiečių studentai, tv. pan- gūžės 21 d. 1800 m. prezidentas lėliai užvakar galutinai sumušo 
germanų organizacijos nariai, John Adams vėl paskelbi visuoprezidento Cabrera kariuomenę 
apleido Reino universitetus ir tinį atleidimą visiems asmenims ir privertė, prezidentą pasitrauk- 
vyksta Munsterin, kur dabai dalyvavusiems taip vadinamąja- j ti.

stovi jūreivių brigada, dal^va- me "namų mokesniu” sukilime t Respublikos prezidento parci- 
vusi von Kappo sukilime. į Pennsylvanijoj 1798 metais; o^gas dabar eisiąs Gai’los Herrera.

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 jiatarpinikavi- 
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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Ištiesų, tas p. K. Norkaus pa
sielgimas yra ganar keistas. Vie
kai užsigina to, ką yra padaręs, 
ir dar kitam prikaišioja melą! 
Bet navatniausia tai, kad jis da 
bar redaguoja laikraštį, nebū
damas jo redaktorium.

Kditor P. Grigaiti*

(739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Caaal 150<

DVASIŠKAS “BRUDAS”.

Vienas klerikalų “Darbinin
ko” bendradarbis filozofuoja:

Bubscription Ratea:
$6.00 per year in Chicago.
*5.00 per year outside or Chicago.
$7.00 per year in Cauada.

2c per cony.
Entered Sacond Class Matter 

March I7th, 1914. at the Post Office 
..f Chicago, III., uoder the act of 
March 3rd, 1879.

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................................. 16.00
Pusei metų .......................... 3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiams .............. 1.45
Vienam mėnesiui .......................75

Chicagoje — per nešiotoju*:
Viena kopija .............................  02
Savaitei ...................   1-
.Mėnesiui .....................................  50

Juvienytoae Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................................. $5.00
Pusei metų............................. 3.00
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui ............   65

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Melams .................   $7.00
Pusei metų............................. 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Apžvalga
Trne translation fiiert with the post 
maste r at Chicago, 111. April 19, 1920 
as i e<|uii ed hy Ihc act ot Oct. 6, 191/

VOKIETIJOS DARBININKŲ 
SUTARTIS SU VALDŽIA.

Su Dievo pagalba viską at
sieksime, be Dievo, nieko, 
vien tik skurdą.

Jau ir Leninas pripažino, 
kad utėlės socijalizmą suės, 
jeigu socijalizmas nuo jų ne
apsigins... Kad Rusijos mie
stuose daug esą “brudo”, taip 
rašo socijalistų bedievių lai
kraštis “Naujienos”.

Tas “bradas”, tai yra iš
tvirkimas, yra tiesioginis be
dievybės vaisius, tas skurdas, 
tos “utėlės”, tai taip-gi .be
dievybės vaisius.
“Naujienose”, žinoma, ėjo 

kalba ne apie dvasišką skurdą, 
o apie materialj — apie nešva
rumą Rusijos miestuose ir pa
reinantį nuo jo pavojų epidemiš 
kų ligų. Taigi dievobaimingas 
“Darbininko” bendradarbis pa
melavo, paremdamas savo kvai
lą pasaką apie menamas bedie
vybės pasekmes neva “Naujie
nų” žodžiais. O tuo jisai paro
dė, kad jo paties prote yra 
“brudo”.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.
AUSTRALIJA. .

Federuotosios Presos koresp.
W. FRANCIS AHERN

a Sidney, N. S. W. — Organi
zuotieji Australijos darbininkai 
pradeda įsitikinti, kad sėkmin
gai kovoti su organizuotuoju ka 
pitalu streikų nebepakanka; tai 
persilpnas ginklas. Ir jie jieško

m,.............. ............ m i amui ..... .

JUNGTINAS VALSTIJOS.
Cigardirbių konvencija.
[FederuotoHios Presos žinia]

, Cleveland, O. — Balandžio 12 
dieną čia įvyks Tarptautinės 
Cigardirbių unijos kctavencija, 
— pirmutinė dar nuo 1912 me
tų. Laukiama, kad konvenci- 
jon suvažiuos mažiausiai bent 
350 delegatų iš visos Ameri
kos.

Pritaikius ir išplėtojus ciga
rams dirbti mašinas, toje įdus- 
trijoj įvyko didelė pervarta; gi 
dideli streikai nuo pat 1912 me
tų begalo pakirto cigardirbių in 
ternacionalės organizacijos fi
nansus. Vien 1918 metais or
ganizacija išmokėjo savo na
riams $121,000 streiko pašalpos 
ir $580,600 ligos pašalpos.

Viešbučių tarnautojų streikas.
[Federuotosios Presos žinia]

Milvvaukee, Wis. — Sustrei
kavo daugiau kaip * 500 vietos 
viešbučių tarnautojų. Reikalai! 
ja pripažinimo unijos ir 8 vai. 
darbo. Prie sustreikavusiųjų 
dedasi vis daugiau. Gal įvyks 
visuotinas viešbučių ir restora
nų tarnautojų streikas.

Darbininkų unijų triuškinimas.
[Federuotosios Presos žinia]

Seattle, Wash. — Milionierius 
Frarik Waterhause, kapitalistų 
organizacijos Associated Indus
tries prezidentas, išleido cirku
liarų į tos organizacijos narius, 
ragindamas aukoti daugiau pi
nigų, kad galėjus vietos darbi
ninkų unijas sutriuškinti.

Pacifico srity j.
[Federuotos spaudos žinia]

Seattle, Wash. — Nauja re
akcijos šluota gerai šluoja. Ką 
tik išrinktasai čia majoras įsa
kė policijai neleisti žinomam 
darbininkų advokatui G. F. 
Vanderveerui kalbėti vienoj di
džiausiųjų miesto salių, Dream- 
lande, kur darbninkai rengė mil 
žinišką susirinkimą. Ir policija 
neleido. Bet darbininkai tuojau 
surengė susirinkimą kitoj vie
toj, kur vistiek susirinko di
džiausios minios, ir Vanderveer 
kalbėjo.

— Metalo darbininkų sąjun
gos viršininkai gavo telegrafi
nių žinių nuo savo atstovų iš 
San Francisęo, kad apie 60,000 
organizuotų darbininkų San 
Franciscoj, Oaklande ir Alame- 
doj ruošiasi visuotinai! streikam 
tuo norėdami padėti streikuo
jantiems Bay' distrikte skaičiu
je apie 10,000 dokų darbinin
kams.

KORESPONDENCIJOS |
■ UbbKT ~~—- — -—B6O8I*

BENLD, ILL.

Panedėlis, Balandžio 19, ’20

Mūsiškiai social-anarchistai 
mėgina diskredituot Vokietijos 
Nepriklausomuosius socialde
mokratus ir sako, kad jie pade- 
ję valdžiai pergalėt darbinin
kus, padarydami su ja taiką. 
Tuo tarpu yra faktas, kad tą 
taiką su valdžia buvo padariu
sios visos darbininkų partijos, 
neišskiriant nei komunistų.

Derybose su valdžia dalyva
vo, kaipo atstovas nuo Komuni
stu Raitijos, Dr. Levi, tos par
tijos centralinio komiteto narys. 
Jisai paskui padėjo ir savo pa
rašą po sutartirti, kuri buvo pa
daryta tarp valdžios ir darbi
ninkų organizacijų.

Pagal tą sutartį, valdžia tu
rėjo nesiųst kariuomenės į Ruhr 
apskritį. Ji tečiaus sulaužė sa
vo prižadą ir privertė darbinin
kus vėl imti ginklą į rankas. O 
tuomet atėjo “daryt tvarkos” 
taip pat ir franeuzų kariuome
nė. v

SUGAVO BEMELUOJANT.

“Sandara” susiginčijo su “Vie 
nybe Lietuvninkų”. Pastaroji 
parašė, kad “Sandaros” redak
torius, Kastantas Norkus, rezig 
navęs iš savo vietos. sis su
pyko už tai ir pasakė, kad ji 
skelbianti netiesą. Bet štai ką 
dabar atsako į tai “Vienybė L.”:

Kad prirodyti, jog mes tie
są rašėme, pranešame, kad p. 
K. Norkus, “Sandaros” redak
torius, buvo inteikęs rezigna
ciją iš “Sandaros” redakto
riaus vietos A. L. T. S. sek
retoriui. Ta rezignacija pe
rėjo per A. L. T. S. Apšvie
tus komisiją ir likosi priimta. 
Tas reiškia, kad dabar p. K. 
Norkus nėra “Sandaros” re
daktoriumi, Jei jis juomi 
nori būti, jis tegali tai pada
ryti tiktai atšaukus tą rezig
naciją ir tai tik tuomet, jei 
Apšvietus komisija su tuemi 
sutiks ir A. L. T. S. valdyba 
tai užtvirtins. Juk padavus 
rezignaciją ir ją neatsiėmus 
visam pasaulyje skaitosi, kad 
žmogus tos vietos neužima.

tinkamesnių, galingesnių tam 
priemonių.

Kaip kitose šalyse, taip ir Au 
st-ralijoj darbininkai iki šiol, no
rėdami ką nors išsikovoti, atsi
dėdavo vien ant streiko. ’Te
čiaus pasirodo, kad kapitaliz
mas spėjo jau taip stipriai su
siorganizuoti, kad streikų pa
galba jau nebegalima su juo ko
voti taip, kaip tatai dar buvo 
galima keletas metų atgal. Da
gi unijos turinčios didelius fon
dus, pamatė, kad streikais ne 
ką begalima laimėti. Ypač aiš
kiai tatai pasirodė laike nesenai 
įpykusio Australijoj jūreivių in
žinierių streiko: valdžia užareš- 
tavo inžinierių organizacijos 
fondus taip, kad streikininkai 
negalėtų jais naudotiem nei iš 
bankų išimti.

Kokių priemonių Australijos 
darbininkai pasigaus ateityj, 
kad sėkmingiau kovojus su ka
pitalistų užmačiomis, kol-kas ne 
žinia; vienok Australijos darbi
ninkai yra jau tiek išsimiklinę 
ir apsišvietę ,jogei jie, be abe
jo, tinkamam laikui atėjus, ir 
kada unijos bus atsakančiai su
siorganizavusios, mokės pritai
kyti naujų, mokslingesnių ko
vos priemonių prieš organizuo
tąjį kapitalą, ir savo kovą lai
mėti.

Unijos jau dabar svarsto 
klausimą, ar, aplamai, išmintin
gas dalykas eiti į streiką. Nes 
vienai darbo organizacijai išė
jus streikuoti, dėl industrijos 
sutrukdymo daroma nuoskau
dos kitoms darbininkų unijoms. 
Togidel dabar darbininkų vado
vai svarsto, ąr nereikėtų vi
siems susi važiuoti į daiktą ir pa 
sitarti, kaip sėkmingiau butų 
galima ateityj išrišti ginčus, pa
vartojant mokslingesnių tam 
priemonių. Vien jau tas fak
tas, kad dėl ištobulinimo maši
nų darbo, streiko metu samdy
tojas visados gali išlavintuosius 
dagininkus pavaduoti neišlavin 
tais, verste verčia organizuotuo 
sius darbininkus, ar bent jų va
dovus, j ieškoti naujų metodų, 
kuriais jie galėtų sėkmingai ko
voti su kapitalizmo slibinu.

AUSTRIJOS DARBININKAI 
ŠAUKIASI AMERIKIE

ČIŲ PAGALBOS.
[Federuotosios Presus žinia]

Brooklyn, N. Y. — Naciona
linis medžio skaptuotojų unijos 
ofisas gavo iš Austrijos to pa
lies amato sąjungos atsišauki
mą ir prašymą pagalbos. Aus
trijos darbininkai, sako atsišau
kimas, kenčia neapsakomą var
gą ir badą, o todėl prašo Ameri
kos darbininkų sąjungą, kad ji 
neatsisakytų urnai paskolinti jų 
sąjungai pinigų, už kuriuos jie 
galėtų pirkti maisto badau j an- 
tiemsioms.

Balandžio 10 d. vietos L. M. 
P. S. kuopa buvo surengus va
karą, kuriame vaidinta taipgi 
vieno akto drama “Karės Nuo
takos”. Veikalėlis atvaizdina 
karės nuotikius, ir gana intere
singas. Aktoriai buvo vien mo
teris, dagi vyrų ir kareivių ro
lėse, o todėl ne visa kas išėjo 
taip, kaip jeigu butų vyrų roles 
turėję vyrai. Mat jau pati mo
teriška pigura nelabai tinka ka
reiviui vaidinti. Geriausiai lo- 
;č d. Karalienė motinos našlės 
rolėj. Be vaidinimo buvo dar ir 
kitokių pamarginimų. Gražiai 
padeklemavo yaptingai vaikutis 
Guzevičiukas ir Julytė Joku- 
bauckaitė. Pinigišku žvilgsniu 
vakaras turėjo gero pasisekimo, 
moterų kuopai liks nemaža pel-
.10.

Benldiečiai interesuojas to
kiais parengimais, tik retai kas 
juos čia surengia. Gal moterįs 
pasistengs ir ant tolinus kiek 
daugiau pasidarbuoti scenos da
lykais, žinoma, ir geriau negu 
šiuo kartu. — M. Vaikas.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotosios Presos žinia]

Detroit, Mich. — Sustreikavo 
700 cigarų dirbėjų, vyrų ir mo
terų, dirbančių vietos lininėse 
cigarų dirbtuvėse. Reikalauja, 
kad jiems butų mokama 3 dol. 
daugiau už tūkstantį padirbtų 
cigarų. Dabar cigarų dirbėjai 
uždirba čia, aplamai, 30 dol. sa
vaitėje, ir streikininkai skund
žiasi, kad dėl neapsakomo pra
gyvenimo brangumo šiame mie
ste, tos algos jokiu x>udu nepa
kanka. Streikininkai nurodo, 
kad per paskutiniuosius šešetą 
metų fabrikininkai pabrangino 
cigarams kainas apie 40 dol. 
daugiau už tūkstantį, kuomet 
tuo pačiu laiku cigarų darbinin
kams pakelta mokestįs vos 6 
doleriais daugiau už tūkstantį!

Dcbsas dvi dieni buvo “laisvas”.
[Federuotosios Presos žinia]

Atlanta, Ga. — Eugenius V. 
Debsas, kurs už “maištingą kal
bą” pasmerktas 10 metų kator- 
gon ir yra uždartyas federali- 
niame Atlantos kalėjime, praei
tą savaitę buvo dvi dieni “lais
vas”. Mat jį atlankė kalėjime 
ketu r j amnestijos komiteto na
riai ir, jų prašymu, kalėjimo vir
šininkas L. M. Zerlest sutiko 
dviem dienom pavesti Debsą jų 
globai. Taipjau tiems komisijos 
nariams prašant, kalėjimo vir
šininkas sutiko išleisti Debsą iš 
kameros ir leisti jam dirbti ka
lėjimo ūkyje, ant lauko, kur dar 
bą Debsas pats galės pasirinkti. 
Komisijoj, atlankiusioj Debsą, 
buvo šie asmens: Gerald Ja- 
ron, Georgijos Am. Darb. Fe
deracijos vyriausias organizato
rius; Louis Robbins, Central Fe
derated Trades pildomasis sek
retorius; John Fulton, Intem. 
Brootherhood of Electrical Wor 
kers atstovas, ir II. Long, At
lantos žydų laikraščio Forverts 
redaktorius.

SO. BOSTON, MASS.

Koncertas.

Balandžio 11 d. Lietuvių sve
tainėj buvo koncertas, kurį ren
gė vietos “komunistai”, Birutės 
Kanklių Choro vardu. Puikiai 
griežė latvių vaikų orchestra, 
taip jau puikiai dainavo latvių 
choras. Maža mergaitė (gal lie
tuvaitė, nes pirmininkas persta- 
tydamas tik sau po nosia kal-
bėjo, todėl nenugirdau) ytin šau
niai pašoko. Apie kitus progra- 
me dalyvavusius nekalbėsiu: 
vieni savo užduotį atliko geriau, 
kiti prasčiau. Tai visa.

Beje, vienas “komunistas”, 
paliuosuotas iš Dear salos, sa
kė “prakalbą” apie visą pasaulį 
kaipo didžiausį pragarą. Ypač 
garbavojo “raudondvarį, Keleivį 
ir Naujienas. Tvirtino, kad iš 
“raudondvario” ir Keleivio šni
pai” juos (“komunistus”) išda
vę valdžiai. Todėl jiems prisi
ėję badauti. Bet jeigu Kelei-

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvi* Gydytojau ir Chirurgą* 
25 E. Waahingtoa Bt. 
Marsh all Field Annex 

18th fl. Ruimai 1827 
Phone Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North We«tera Ava. 
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

X-Spinduliai. Phone Armitago 201$ 
Reaidencijos telefonas West 6126

S- .... . _ L . --ruir1

vis, girdi, butų atsiuntęs jiems 
penkiolika duonų, jie tos duonos 
butų nevalgę, bet geriau butų 
mirę badu. Ret pernai ir šie
met Keleivio leidėjai keliatą tų 
“komunistų” išbėlavo, kuomet 
valdžios šnipai (jų pačių talki
ninkai) juos buvo areštavę. Va
dimus, tai taip savo geradariams 
atsimoka “komunistai”. Sąži
ningi žmonės, ar ne?

žmonių buvo pilna svetainė. 
Pertraukoj rinkta komunistų 
kaliniams aukos.

— Raulinaitis.

EAST CHICAGO, INI).
Naujienų 87 num. P. T. Gri

galiūnas bara mane, kad aš ne
teisingai parašęs apie L. D. L. 
D. 70tos kp. prakalbas. Kaip, 
girdi> aš sakąs, kad kalbėtojas 
“nieko nepasakęs”, kuomet jis 
kalbėjęs “pirma apie revoliuci
jų atsiradimą, o paskui apie L. 
D. L. D.”. Tai tiesa, kad jis sa
kėsi kalbėsiąs apie “revoliucijų 
atsiradimą”, bet kadangi, ma
tyt, “kalbėtojas” apie tą “revo- 
liucijų atsiradimą”patsai nieko 
nežino, tai jis nieko lemta apie 
tai ir nepasakė, o tik koliojo so-
— ii Į

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuoss 
taip ir civili&kuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierast
Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

1121 Halsted St 227 N. Desrbom lt.
AnV trečių lubų 1111-1S Unlty Bldg.

Tel. Drover 1310 Tol. Central 4411

cialistus, ypatingai P. Grigaitį 
ir Naujienas. Tą pat jis darė 
ir “kalbėdamas” apie L. D. L. 
D. Nagi, gal P. T. Grigaliūnas 
teiksis pasakyti, kam kokios 
naudos atenša prakalbos tokių 
“kalbėtojų”, kurie nieko daugiau 
nežino, kaip tik atsistojus prieš 
publiką nešvariai koliotis?

— Ten Buvęs.
[Daugiau tiems ginčams vie

tos nebeduosime. — “N.” Red.].

Laivakortes S 61,25
PER VANDENI -

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

Parūpiname PASPORTUS.
Siunčiame PINIGUS.

’ Lithuanian American Information Bureau
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

T0WN 0F LAKE
LIETUVIAMS

Vienatinis Bankas
■ ■ ■'■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i ■ b

DIDELIS

Išpardavimas
Beck’s $ept. Store

3323 So. Halsted St.
Prasidės Pancdėlyje, Bal. 
19-tą ir tęsis visą savaitę

50c Moteriškų Juodos Pan- 
čiakos ........ .*.................

$1.59 Vyrų Darbiniai 
Marškiniai .......................

49c Carpct Sliperiai

/■------------------------------------------------------------------------

33c
$1.33

29c

KUPONAS
Iškirpk

10 štnočiukų American
Family Soap .... 65c

$4.98 Paklodės Lovai $3.98
$1.89 Plačios Priejuostės ....(^ glj

39c Baltinta Drobė

■■■■H■■■■■■■■■■■^■■1

Ant Town of Lake, kuris randasi po prięžiura ir 
kontrole Suvienytų Valstijų Valstybės ir Illinojaus 
Valstijos Valdžios. Taigi saugi vieta sudėjimui jusy 
pinigų.

Turtas apie $6,000,000.00

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

Atdara kasdien 9 v. ryto iki 4:30 po piety.
Ketvergo vakarais 7 iki 9

• “'Subatomiš 9 val/TytO iki 9 vai. vakaro.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.
A. BARTKUS, Prea.

1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, UI.

LIBERTY BONDŠ
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte.
Atneškite arba atsiusldte < 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergail 
h- Sukatomis 9—8

CASH
J. G. SACKHEIM & CO.

1335 M1LWAUKEK AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

Keliai į Lietuvą jau atsidarė 
ir laivai eina stačiai j Liepojų, 
Lietuvos portą. Sif korciu kai= 
na iš Amerikos portų j Liepoju 
*122.50. Sifkortes parduoda 
A. OLSZEWSKI, 3251 So. Halsted St.

Pinigus j Lietuvą taipgi persiunčia saugiai, greitai ir pigiai. I

......— H—-u............................. .... ......................

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo, 
8261 So. Hahted Chicago, IU.

k - • . ■ X - —JT

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnCjęs pilvelis buvo. Dispeg 

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

Bet kada pareikalavau Sajutaras 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 Sahitaras, Bitteria, ir po 3 ąaėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų go- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

Ho. M lated Tetoplione Canal <417. . Chieago, UI.



Panedžlis, Balandžio 19, *20 NKtTJIENOB, CHeiĮf.,

Dr. A. R. Blumenthal

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4649 S. Ashland kamp.47 sC 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

■ ............. .................... . ........... B

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

G«r«i IfetUTiaraa tinomaa p«r 22 
tų kaipo patyria gydytoja*, chirurgas 
ir akutaris.

Gydo aštriu Ir chronišku ligas. vy
rų. moterų Ir vaikų, pagal naujausiu 
metodu X-Ray ir kitokius alaktou prto- 
tolaus.

Oftoaa Ir Labaratorijo: IMI W. llth 
8t. netoli FUk 8t.

VALANDOS: Nuo 1®—12 plotų, ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
8110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 2412 S. Halatod Stroot 
VALANDOS: S—• ryto, tiktai.

Telephonah

I DR. G. M. GUSER
Praktikuoja 28' 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

Į pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne
daliomis nuo 9—2 po piet.

i Telephone Yards 687

Telefonas Pullmaa 866,
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis De n tintas 
10657 Michigan Ave^ Roselaai.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5032

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

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rolande: 10900 S. Michigaa Are. 
Telefonai. Pullman 342 lr 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvertu vakarais nuo 5:30 
—7.Tel- Yards 723.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgu 
Ofisas: 1757 W. 47 St

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

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

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 263

Telephone Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgas St Chicago, Iii,

Kl. Canal 6222. '

DR. C. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.

Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po pietų iki 8 vakare.
.............. ■ . ■ /

Lietuviu Rateliuose
WESTSIDE

Skundžiasi ir pyksta.
Klerikalai susiburusieji į va

dinamų “katalikų vienybę” ir 
(aklinai kontroliulojantįs “lais
vės” bonų pardavinėjimų,, skini 
džiasi. Darbas Beeinąs taip, 
kaip kati reikėtų eiti. Pakuž- 
doms kaltinama “broliai libe
ralai.” čia esu varinėjama “li
berališkos intrygos.”

Nieko stebėtina. Kas atsime
na “brolių vienybininkų” pasi
statymų prieš “tarybininkus,” 
tam tatai nepaslaptis. Tai “vie 
nybininkai” juk buvo užsispy
rę padaryti “liberalus”—tiktai 
‘\sl ligomis.“ Ir padare. Nors 
“dėl šventos ramybės“ bonų 
pardavinėjimo komitetas pa
vardyta “bendru,” bet tai tik

LAIVAKORTES

PINIGUS SIUNČIA

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

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt 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

Dr, Charles Segal
Persikėlė į savo naujų ofisą 
pu. 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 džiovų! i> 
moterų ligų, <

Tel. Drexel 2880.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 WJ1 8L kampjfarahftald av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I iki 

4 ir nuo 7 iki 3 vakare. 
Tel. Prospect 1157 S-l~ ■"....

■ i.u—— I —MaU—6B—R.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halstcd St., Chicago/

Dr. Maurice Kohn
Sugrįžo iš keliones po Cali- 
forniją ir vėl pradėjo savo 
praktikų kaip ir pirmiau.

4631 S. Ashland Avė.
Phone Yards 994

dėl tos “ramybės.” Faktinai 
visa pradeda ir baigia “broliai 
vienybini akai.”

Tokia dalykų padėtis neiš
vengiamai veda prie “trinimo- 
si.” Pažangieji tautininkai sto
to šerį. “Pirksime, bet ne iŠ 
jų!”—sako jie. O delei to “bro 
lialns vienybininkams” tenka 
skųstis. Gi palankieji “vienybi
ninkų” slogos—atžagareiviai 
tautininkai-r-nesvietiškai pyk
sta. Del šitos “šventos ramy
bės” ardymo jie, kad sumany
tų, visų svietų apkaltintų. Su
prantama, visų pirma sociali
stus. Jie, girdi, ir trumpare
gi.ii ir šiokie ir tokie. Be rei
kalo. Socialistai į šitų “šven
tos ramybės” biznį visai nesi- 
maišo. Savo pozicijų sulig pir 
kimo “laisvės”/ bonų jie senai 
nustatė. Už bonus jie nemano 
agituoti, bet trukdyti—taipjau 
ne. Jie nusimano, kad ilgai
niui ir patįs žmonės supras ar 
jie darė gerai ar blogai. Socia
listų pareiga yra nurodyti, kas 
dabar./dedasi Lietuvoj ir kaip 
tų blogų pašalinti. Tų jie darė 
ir darys. Bet už tai kaltinti so
cialistus tegali tik aršiausieji 
žmonių laisvės priešai. Išrodo, 
kad šitų “gėmį” dabar ytin nuo 
širdžiai lošia tūli West Sidės 
“liberalai.” Westsid ietis.

AREŠTAVO SUKČIŲ 
POLICISTĄ.

Grūmojimais reikalavo 
papirkų

Policijos viršininko įsakymu 
užvakar areštuota policistas 

P< ter I. DeSalvo. Jį kaltina 
tūla II. Tucker, 44356 Indiana 
gt., iš kurios jisai, grūmojimais 
areštu, išviliojo už 1000 dolerių
brangaknienų. Moters vyras sė 
di Leavenworth kalėjime delei 
“neištikimybes”. Todėl policis- 
tui lengva buvo suklaidinti mo 
torį ir, grūmojimais, vylioti 
josios turtų.

Areštuotasai, sako, jau pri
sipažinęs. Neteks “džiaho”, o 

kad kaip — gaus pasėdėti ka
lėj ime.

NAUJA “REVOLIUCIJA” 
CHICAGOJ.

Ponai ir poniutės perkasi 
•“overalPų” x

Nauja mada, ir labai prak- 
tinga. Well - to - do ponai ir 
poniutės kelia “revoliucijų”, 
kad numažinus “ai košt ov li- 
ving”. Perkasi “overalFų” ir 
spaciruoja gatvėmis.

Tūli juokdariai pranašauja, 
kad neužilgo “visa Chicaga 
viikės overalFus”. Dagi ir džių- 
dės esu palinkę dėfi į šalį fra
kus ir įsinerti į “džiumperius”.

GERAI PAšLAVfi. 
Konfiskavo už 11 tūkstančių 

dolerių degtines.
Prohmbicijos agentai užva

kar naktį padarė ytin sėkmingų 
žygį. Saliune 201 N. State gat
vėj jie konfiskavo už vienuoli
ka tūkstančių dolerių degtinės. 
Saliūno savininkas ir du patar 
nautojai (bartenderiai) areštuo 
ta. Vėliaus iš jų pareikalauta 
po dir tūkstančiu dolerių kau
cijos.

Belo, tie patįs agentai andai 
užgriebė apie už 25 tūkstančius 
dolerių moonsbiiie’o — namie 
dirbtos degtinės. Moonshine’o 
savininkas taipjau areštuotas.

Pakorė negrų.
Praeitų pelnyčių paviečio 

kalėjime pakarta negras. Will- 
iam Yancy Mills. Buvo kaltina
mas dėl nušovimo dviejų krau 
tuvninkų. Ir kariamas jisai bet 
gi neprisipažino.

Padėjo bambų.
Nežinomas piktadarys užva

kar naktį padėjo bambų prie 
(ilobe Awuing kompanijos trio 
bėsio — ant 69 ir Wentworth 
gatvių. Triobėsis tečiaus neda
ug tenukentėjo.

Drąsi mergelė.
Nepažystamas piktadarys pr

ie Rimbai 1 ir Foster gatvių už
vakar naktį užpuolė jaunų 

x Greeiu'baum kompanijos ste- 
nogral'ę, p-lę Adeline Swanson, 
ir kėsinosi sužagli jų. Mergelės 
butą nepaprastai drąsios. Nevei-

Iš už ana-pus jūrių iš Lietuvos ateina verkiančių balsas. 
Vaikai šaukiasi pagalbos.

“Mes nuvargę! sušalę! išalkę!” jie kreipėsi prie H. Hoove- 
rio ir prie jus — suaugusiųjų brolių ir seserų Amerikoje. 4 Jie ži
no, kad jus neatsisakėte pirmiaus. Jie žino, kad ir dabar jų 
neapleisite.

Su pagalba Amerikos Maisto Administracijos Vaikų šelpimo 
fondas daug pagelbėjo vaikams Lietuvoje.

Praeitų metų gegužės mėnesį buvo atidarytos vaikams val
gyklos Kaune ir kitose dalyse Lietuvos, kur buvo labiausia stoka 
maisto ir švarumo. Visokie daiktai yra dalinami nežiūrint mei 
kilmės, nei religijos. Kovo mėnesyje 20,000 vaikų buvo pavalgy
dinamų kas dieną. Aprėdalų buvo išdalinta tarp 12,500 vaikų.

Jus ir jūsų draugijos gal būt jau yra prisidėjusios su pagel- 
ba. Bet dabar ir vėl reikalinga prisidėti, šiltesnis klimatas ir 
nauji augalai dar toli. Štai ką ponas Hoover’is dabar sako:

“Nuo dabar iki birželio mėn., pakol bus galima ką nors 
nuo laukų paimti, tai vaikų maitinimas Lietuvoje turi 
būti tęsiamas. Kaštuoja apie po 5c. ant dienos išmaitin
ti vieną vaiką, mažiausiai yra reikalinga $60,000 datrau- 
kimui maisto iki vasarai. Kožnas penktukas duotas, pa- 
gelbai reiškia pavalgydinimas verkiančio iš bado vieno 
vaiko.” s ' •

Jeigu nori pagelbėti, jeigu nori kad tavo doleris nupirktų mai
sto ir drapanų dolerio vertės, siųskit kiek galite duoti Herbert’ui 
Hoover’iui, pirmininkui Amerikos Maisto Administracijos vai
kų gelbėjimo Europoje Fondo, 115 Broadway, New York City. 
Jūsų dovanos bus priskaitomos prie Lietuvių Amerikoje šelpė
jų (arba jeigu norite, tai siųskite Lietuvių šelpimo draugijoms 
su įsakymu, kad pinigai butų perduoti Hoover’iui). Mes pri- 
siųsim jums tuos laikraščius, kuriuose bus paskelbta jūsų auka, 
su vardu ir pavarde ir suma kiek aukavote.

Inter-racial Council, kuriame randasi reprezentacija įvairių 
tautų Amerikoje, gelbsti Hoover’iui. Komitetas, kur buvo suor
ganizuotas metai agal yra ryšys tarp Euorpos badaujančių vai
kų ir Amerikoje dirbančių jų giminių, kurie gelbėjo ir gali gel
bėti savuosius užmaryje.

i

ATKOPKITE ŠĮ KUPONĄ IR PRIDĖKITE PRIE SAVO AUKOS

To Herbert Hoover, Chairman, American Relief Administration, 
115 Broadvvay, New York City.

Indedu" $............... kurie turi būti pasiųsti sušelpimui vaikų Lietuvoje. Tu
ri būti priskaitoma prie Amerikoje aukavusių Lietuvių, arba

(draugijos vardas pagal reikalavimą)
Meldžiu prisųsti kvitą (rasytę).

Diena ......................................................Vardas .................................................

Adresas: Gatvė .....................................Mest, ir Valst................. ........................

The Inter-racial Council
zint grūmojimų nušauti, ją jį 
smoge piktadariui veidan ir pra 
dėjo šaukties pagelbos. Pikta
darys pabėgo.

Ims nagan spekuliatorius.
Atitinkami valdininkai ir vcl 

užsimanė pakalbėti. Palbėti, 
<ad reiksią “tinkamai nubaus
ti tuos spekuliatorius” — šį 
kartą bulvių pirklius Žadinys— 
sapne radinys.

* .i. r.-z-. t - ‘Lki

Klerikalaiz nori surinkt .1,000, 
000 dolerių.

■ II I II. !■■■■<

.. Chicagos kierikajai neužil- 
gio pradės didelę kampaniją, 
kad surinkus vieną milijoną 
dolerių — “katalikiškos labda
rybės darbui”. Šitos kampani
jos prišakyj stovi Chicagos ar-

kivyskupas Mundelein ir vysku 
pas McGavick.

Sulaikė' lietuvį?

Policija sulaikė tūlą Thoinas 
Benas’ą (lietuvį?h gyvenanti 
1704 W. 19 gatvėj. Kaltinamas 
delei nedaramo pasielgimo su 
12 metų mergaite, Margavę t 
Vilcak.

Apkaltino 15 sukčių

Specialč “graud džiure” (pri
šalk uitieji posėdininkai) išnešė 
kaltinimų prieš penkioliką repu- 
blikoniškų ir demokratiškų suk
čių — rinkimų teisėjų, klerkų 
etc. —, kurie praeitais alderma- 
nų rinkimais pridarė dideliu tįsių 
suktybių. Kaltinamųjų byla

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakar*, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietį) 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktu 

perkant.
arba parduodant narna, lota ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

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

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

prasidėsianti sekamų seredą.
Gal nevienam teks pasėdėti už 

grotų.

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

D R. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką Ir visą chronišką ligą 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nių!. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi- 
Jresni negu olselio kaina. Vyrų ir 
aunų-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 $80.00. 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.

Specialia nupiginamas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St„ Chicago. UI.
m ' I Į JĮ lĮIJ

Pranešimai
Liet. Laisv. Federacijos 12 kp. susi- 

mikimas įvyks utaminke, balandžio 
20, kaip 8 v. v. 3205 So. Wallace St. 
Nariai prašomi susirinkti laiku, nes 
reikės užbaigti visus LLF. 12 kp. rei
kalus. — Valdyba.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIĖŠKOJIMAI

Kas patėmysKas patėmys šitą moterį lai prane
ša man; už teisingą pranešimą skiriu 
dovaną $10.00; arba pati sugrišk ir 
nušluostyk ašaras savo kudykėlių 

G. DARESH,
3238 Lime St., * Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Jono Vasiliaus
ko ir švogerio Antano Mikalausko; 
jie visi paeina iš Kauno gub. Telšių 
pavieto, Renavo parapijos, Račalių 
sodos. Jeigu kas žino iš pažįstamų 
arma jie patys, tegul atsišaukia ant 
'šito adreso: 
KONSTANTINAS VASILIAUSKAS 
8916 Houston Avė., So. Chicago, 111.

.PAJIEŠKAU savo senų draugų rr 
pažįstamų iš Draudenų kaimo, Žigai
čių parapijos, Kauno rėdybos. Mel
džiu - greitai atsišaukti į Naujienų 
ofisą po num. 79, nes tik 3 dienas 
busiu Chicagoj.

V. AUŠRA.
i-------------------------------------------- --- ----------

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos. Esu tik ką sugrįžęs iš semina
rijos, buvau du metu klieriku, da
bar noriu greitai apsivesti. Su laiš
ku ir paveikslą atsiųskite.

J. KLIERIKAS, 
2850 W. 36th St., Chicago, 111.
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PAJIEŠKAU apsivedimui našlės 
bo vaikų 35 ar 40 metų amžiaus. 
Doro pasivedime, kad sutiktų korte 
apsivesti; turės ramų gyvenimą. Ra
šykit laišką su fotografija. Duosiu 
atsakimą kiekvienai. Fotografiją 
grąžįsiu atgal.

Z. R.,
6529 So. Kedvale Avė., - City.

PAJIEŠKAU Jokūbo ir Augusto 
Smetonų, iš Raseinių pav., Jurbarko 
vai. Brolis Jurgis yra miręs reika
lingi dėl jo palikimo. Malonėkite 
pranešti jeigu kas žinote.

ADAM SMETONIUS (SM1TH), 
320 Central Av. Collinsville, III.

KAZ. BRAZEVIČIŪS, Eustin, 
Florida, malonėkite prisiųsti man sa 
vo antrašą dėl platesnio susirašinėji
mo apie Floridą Ačių iš kalno 

MRS. P. GODLEFF,
1117 W. Marųuette Road, Chicago, 111.

PAJIEŠKAU Marijonos Yvai^ec- 
kaitės-Prakapienės, iš Panevėžio ap
skričio, Pumpėnų parapijos, Adoma- 
vo kaimo; jai yra laiškas iš Lietuvos. 

P. ŽUKAS,
4351 S. Sacramente Av., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU švogerio Leonardo 
Skrudulio, paeina iš Joniškio mieste
lio, dirbdavo pekarnėse — 3 metai 
atgal dirbo prie Vertelkos į pekar- 
nią. Atsišaukite.

.IGNACAS APRIMAS, 
1746 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gęrh mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1405 \W. 21 5L. Chicago.

REIKIA

Jaunų moteriškų virš 16 metų 
amžiaus, švariam, lengviam 
dirbyklos darbui. Geros darbo 
sąlygos ir-g^ra mokestis. ’ 
ILLINOIS MINIATURE 
LAMP DIVISION,

2243 W. Hanison St.
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VYRŲ

REIKTA 
Mergaičių ir Moterų ne senesnų 
35 metų Įvairiems darbams 
didelėje dirbykloje West Sidėje. 
Gera mokestis ir puikios darbo 
sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO., 

2639 W. Grand Avė.

KELNIŲ SIUVYKLAI 
DARBININKŲ

Mums reikia tučtuojau 
musų padiditon dirbyklon, 
patyrusių:

Puckets Makers 
Seamera 
Machine Gi ris

Hfflrt Schaffner

1922 South Halsted Street

REIKTA MERGAIČIŲ

Prie knygų taisymo. Patyrusių ar 
nepatyrusių, prie visokių taisymo dar
bų; tipperių, gatherių, se\verių ir in- 

— 1 mokintis.
bų; tipperių, gatherių 
sertingių. Mergaičių 
$15 į savatę pradžiai.

Kreipties: 
JOHN F. CUNEO 

472 W. Sųperior St.
7th floor

REIKTA
Vyro dirbyklos ir abelnam 
darbui didelėje gumos 
dirbykloje ant West S i dės. 
Gera mokestis ir puikios 

darbo sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO., 

2639 W. Grand Avė.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKIA
Vyrų dirbyklos darbams, 
taipgi pratusių medžio darbą 
dirbti.

700 W. 22nd Street.

VYRŲ REIKIA
Darbui dirbykloje guminių at
matų. Proga pakilti ir gera mo
kestis.

B. SKOORATOW, 
711-719 W. 15th PI.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMfi
i BARGENAS,

PARSIDUODA Tcė cream Parlor, (aiskvymine); visi parankamai. ma
žai tevartota; verta $2.000. Parduosiu 
visai pigiai; visus ar pavieniai. Kreip
ties: p
616 W. 31 st St.

ANT PARDAVIMO

Chicago, 111.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj lietuvių ir lenki] ap
gyvento]; priežastis pardavimo, einu 
į kitą biznį.

• 1836 So. Halsted St.

REIKIA KAMBARINIŲ 
Mokėsime $55.00 į mėnesį 

ir kambaris.
ELMS HOTEL 

53rd ST. ir CORNELL AVĖ.

REIKIA merginų arba moterų prie 
abelno viešbučio darbo. Darbas die
nomis: Nuo 9 iki 5 ir pusę dienos 
nedėlioj.

NEW NATIONAL HOTEL 
6128 So. Halsted St.

DARBININKŲ prie anglių; nuo
lat darbas; gera mokestis.

2241 So. Looniis St.

PARSIDUODA Biznis su namu ar 
be namo — grosemė ir bučėmė. Kas 
norėtų pekemę galima pataisyti; pe- 
kamei namas tinkamas; bile kokei biz
nai yra gana vietos. Atsišaukite grei
tu laiku.

934 W. 29 St., Chicago.

REIKIA 10 moterų, patyrusių soi> 
tavimui popierų. Mokama didelės 
algos Nuolat darbas gvarantuoja- 
mas.
REPUBLIC WASTE PAPER CO., 

626 W. Tailor St.
Kampas Desplaines St.

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

1107 W. Congress St.

MERGAIČIŲ 16 metų ir se
nesnių lengviau!, maloniam 
darbui musų tualetinio muilo 
dept. ir dėžių dirbykloje. Mo
kėsime 30c į vai. besimokinant. 
Mergaitės gali uždirbti nuo $20 
iki $30 į savaitę ūždavo. Va
landos 8 iki 4:30 v.v.. Pusdienis 
Stlbafonlls. Ateikite pasirengu
sios dirbti.

ALLEN B. WRISLEY CO.
925 S. Wells St.

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
Maloniam dirbyklos darbui; 
$16 į savaitę pradžiai. 
Patyrimo nereikia.
Gali uždirbti nuo $20 iki $28 
patyrusios.*

OLSON RUG CO.
1508 W. Monroe S t.

REIKIA Mergaičių ir Moterų 
žiurstų siuvyklon prie spėka va 
romų mašinų. Patyrimo nereik 

Jus galite uždirbti 
$25.00

Trumpomis darbo valandomis. 
Ateikite ir pakalbėsime 
HOME GARMENT CO.

2002 Canalport Avė., 
kampas, Union St.

MATRONŲ
Moteriškų abelnam 
darbui ir prižiūrėti mergaičių 
prausimosi kambarius. 
Darbas lengvas ir malonus. 
Nedėldieniais nedirbama.

Kreipties
THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Polk St. & Karlov Avė. 
(Netoli Crawford Avė.)

valos

KEIKIA mergaičių darbui prie deš-
Labai gera mokestis; nuolat dar

bas.
AGAR PROVISION CO.,

310 N. Green St.

REIKIA
MOTERIŲ IR MERGAIČIŲ

Kaip jums patiktų dirbti šviesioj, 
sveikoj dirbykloj, kame jus gerbiama 
ir geru mokestis mokama? Mums 
reikia keletos moterų ir mergaičių 
lengvam darbui geriausioj visame 
mieste dirbykloje; darbas nuolatinis. 
BENJAM1N ELECTRIC MFG. CO.

525 So. Green St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

RUBSIUVYKLA1
DARBININKIŲ-Ų-

Panaudok savo patyrimą 
riausiai. Keletas pastovių, 
rai apmokamų darbų kaip tai:

gc- 
ge-

REIKIA
Pagelbininkų darbui prie euring 
collars. Kreipties:

220 N. Green St. >
Klausti Mr. M1LLER.

REIKIA antrarankio dunokepio. 
Prie baltos duonos ir kėksų.

F. BRASUS,
139 E. 107 St. , Tel. Pullman 945

DARBININKŲ — NUOLAT DAR
BAS VYRAMS TURINTIEMS TŪLĄ 
PATYRIMĄ PRIE MAŠINŲ. REI
KIA TAIP-GI PATYRUSIŲ CRANE 
HITCHERIŲ ARBA HOOKERIŲ.

HANNA ENGINEERING WORKS 
1764 Elston Avė.

PARDAVIMUI — KendŽių, Ciga
rų štorelis sykiu su rakandais ir įtai
sais. Gera proga lietuviui.

Kreipties vakarais 
PETRAS PYLIUTIS, 
1908 Canalport Avė.

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, gerinusi elek
tros įvedimai, maudynės abejuose pa
gyvenimuose, basementas, akmens 
pamatas 2 pėdų ir 18 colių storas. 
Grindis basemente cementinės. Ga
ru šildomas visas namas. Suros 
naujausio įtaisymo. 1-mas pagyve
nimų — pirmos klesos knygynas ir 
cigai*ų krautuvė, kampas 47-tos ir 
Wood gatvės. Grindįs muro, durįs 
langui aržuoliniat 2-me pagyvenime 
durjs ir langai taippat aržuoliniai.

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

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

REIKIA

RAKANDAI
UŽLAIKYMO KAINA

REIKIA
Mergaičių ir moterių 
abelnam darbui kepykloje.
Patyrimo nereikia.
Gera mokestis.
Dienos darbas.

Kreipties
1107 W. Congress St.

APSIAUTŲ SIUVYKLAI:
Finisherių
Sleeve operatorių (Sewing
Butonhole Makerių
Misc. (Making Collar
Cutlets)
Off Presserių
Under Collar Basterių
Bushelmen
Armhole Baster

KELNIŲ SIUVYKLAI
Top Basterių
Piecerių

in) KELETO TVIRTŲ VYRŲ

muilo dirbyklai.
Patyrimo nereikia.
44J/>c j valandą ir bonus.
Devynios vai. į dieną. Nuo pir
mos subatomis.

AIXEN b. WBISLEY CO.
925 So. Wells St.

Vyro abelnam darbui vi ryki o- 
je. Gera mokestis. Nedirba
ma nedaliomis ar šventadie- 
niaisį

Kfeikties
HARMONY CAFETERIA

21 South Dearborn St.

REIKIA
JANITORIŲ (

Gera mokestis
Geriausios darbo sąlygos.

THE OLIVER 
TYPEWRITER CO. 
159 N. Dearboro St.

MERGAIČIŲ REIKIA

Goriausia mokestis, 
Pastovus darbas.

Kampas St. Clair ir Illinois gat. 
SAMUEL CUPPLES CO.

MERGAIČIŲ REIKIA 
Prie Punch Pressų, 
$18 į savaitę pradžiai.

C. H. HANSON CO. 
305 W. Erie St.

CUKERKŲ DIRBYKLAI

Mergaičių reikia lengvam dirbyklos 
darbui. Patyrimo nereikia. Geros 
sąlygos.

Kreipties:
763 Mather St.

Arti Harrison ir Halsted St. 
Phone — Haymarket 2344

REIKIA moteriškų plovimui stiklų, 
sidabrų; gera mokestis, kambaris ir 
maistas. 8 vai. darbo.

Klausti: STEWART 
CHICAGO BEACH HOTEL 

51st St. ir Cornell Avė.

REIKIA patyrusios pardavėjos —- 
gera mokestis; nuolat vieta; Proga 
pakilti.

BACH’S DEPT. STORE, 
3641 So. Halsted 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 nuošimtis bonus už nuolatu- 
mą.

CURTAIN SUPPLY CO., 
350 W. Ontario 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.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER 

Polk St. & Karlov Avė.) 
(Netoli Crawford Avė.)

RUBSIUVIŲ
DARBININKŲ-IŲ

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Pastovus darbai su gera 
mokestini

Finishers
Off Pressers
Under Collar Basters
Buttonhole Makers 
Armhole Basters 
Floor Girls

Polk Street & Karlov Avė. 
(Netoli Cravvford Avė.)

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

lygos. Kreipties tuojaus į 
Naujienų ofisų.

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į formano ofisą.

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

VYRŲ DEL STOCK

Departamento, į
Packing Departamentą, 
ir Shipping Departamentą.

Kreipties:

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

REIKIA VYRŲ DARBUI

Packing House, taipgi mėsos 
rūkykloje. Labai gera 
mokestis; nuolat darbas.

HETZEL & CO.
1743 Larrabee St.

REIKIA Vyrų indams mazgoti. Ge
ra mokestis, kambaris, valgis, 8 va- 
andos darbo. Klausti STEWART.

CHICAGO BEACH rtOTEL 
51st St. ir Cornell Avė.

REIKIA Vyrų prie dešrų darbo. 
,abai gera mokestis. Nuolat darbas.

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Green St.

RŲ REIKIA
I

Abelnam darbui.

75.1-759 W. Taylor St.

REIKIA bučerjąus, darbas ant vi
sados. Gera mokestis.

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

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA — Bushelmanų, Pir
mos klesos rubsiuvų nuolati
niam darbui. Gera mokestis.

MEYER & CO., 
831 W. Adams St.

REIKIA
Tvirtų Vyrų darbui šaldykloje.
UNITED STATES COLD
STORAGE CO.,

2101 W. 39th St.

REIKIA darbinnko dirbti ant ka
pinių; geros darbo sąlygos ir moke
stis. (

Kreipties:
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINĖS 

Kean Avė., Tel. Willow Springs 20 R

REIKIA
Vyrų prie drill presso ir ran
kinių screw mašinų.
NATIONAL STAMPING

& ELEC. WKS.
424 S. Clinton St.

REIKIA
Vyrų lengviam darbui 
dirbykloje.

Kreiptis
NATIONAL STAMPING 

& ELEC. WKS 
424 S. Clinton St.

REIKIA
Pečku^io prie
Roney Stocker
8 valandos
Gera mokestis,

PIANO & ORGAN 
SUPPLY CO.

2100 N. Racine Avenue

REIKIA 2 vyrų darbui junk yar- 
de. Gera mokestis.

O. ZELDEN,
6136 Racine Avė.

Nauji sampeliniai rakandai.
Puiki proga porai kuri pradeda gy

venimą. Mes\ turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moderniš
kiausių trijų šmotų parloro rakandų.

Taipgi mea turime 35 fondgrafus.
šiandieninės mados: groja visų ii- 

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 
210? West 35th St..

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

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

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

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

BARGENAS.
PARDAVIMUI du namai, gerame 

stuvyje; krautuvė, 4 flatai ir didele 
bamė užpakalyje. Lotai 50x125. 
Taipgi parduosim krautuvę su visais 
įrengimais. Parduosiu už $7200. At
sigaukit į krautuvę.

1912 So. Fisk St.

PARDAVIMUI 5 lotai sykiu 125x 
125, kaina už viską $1500. Yra sur- 
paipės, šaligatviai ir vanduo. Ir 
vanduo. Ir užmokėta už tai. Ran
dasi prie 112 gatvės ir Racine Avė. 
Savininkas.

5016 So. Laflin St.

RETAS PIGUMAS,

Pirko fanną. Priverstas parduoti 
ir parduos pigiai, 3-4 kambarių pagy 
venimų namas lietuvių apielinkėjo 
prie 21-mo Place ir arti Leavitt St. 
Vertas $4,200, parsiduoda už $3,750. 
Pinigų nedaug reikia. Platesnių in
formacijų delei susižinojimu su

JOS. VONDRAK, 
1404 W. 18th St.

PARDAVIMUI — 3601 Lowe Av. 
muro ir medžio namas Grocernė 18 
m. biznyje ir 5 kambariai prie jos. 
Vana, Gazas, Elektriką, karštu van
deniu šildoma! 7 pėdų cement beis- 
mentas ir bamė Namas, stakas ir 
įtaisai už $4,200. Įmokant $1500.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė. Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
DIDELIS IlAllGĖNAS, parsiduoda 

automobilius Mičiul, atrodo kaip nau
jas. Parduosiu labai pigiai arba mai
nysiu ant auzos ar kokio biznio,

5757 So. Turner Avė. 3-čias stree- 
tas nuo Kedzie Avė į westus.

PARDAVIMUI Automobilius Over- 
land 1919 m. beveik naujas, mažai nau 
dotas; parsiduoda pigiaj; savininkas 
išvažiuoja Lietuvon. Liberty bonai bus 
priimami. Kreipties po 6 vakarais.

M. P.
2956 So. Union Avė. Chicago, III. 

Phone Yard 5480

EXTRA BARGENAS
.Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar 
ba paskyriuje. Pulkus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, daienport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos u) 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

Aš GYVENU ant farmos Taylor 
County, Wis. Padarau labai puikų 
gyvenimą. Aš žinau labai gerų far- 
mų pardavimui pigiai. Jei jus narit 
farmos, rašykit man.

A. J. PAULICK, 
Box 62a, R. R. 3, Medford, Wis.

PARDAVIMUI dviejų augštų kam
pinis muro namas. Didelė krautuvė 
bile bizniui. Cementinis skiepas. Ki
ti visi įrengimai pirmos klesos. Bus 
parduodamas labai pigia kaina.

J. PAVESKA,
1901 Canalport Avė.

MOKYKLOS

PALIKTA STORAGE’Y
DYKAI

_i________
PARSIDUODA automo

bilius Hudson. Labai pigiai, 
priežastis pardavimo, bank- 
rutas.

VILIJA GARAGE, 
47 St. & Western Avė.

PARSIDUODA automobilius Over- 
land 1917 m. 5 pasažierių, 4 cilinde- 
rių, 6 tajerai. Turi būti parduotas 
šią nedėlę, savininkas išvažiuoja 
tuvon.

Kreipties:
BRIGEPORT GARAGE, 
3207-9 So. Halsted St.

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 

ĮmsEpaBfcg phonographas, kaip 
Hį 1 naujas, 

už $42. 
ant 10 metų. Taipgi 

1 daugel kitų daiktų
I parduodamų.

IH I Turime labai gražių 
IH suh'g šios dienos ra-
nW kandų seklyčioms

« -----(parlor). Reikia ma
li i V fcad apkainavus.

V. Priimami Liberty
Bondsai. Veltui pristatopia; į kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

MA5TER 
5Y5TEM

IjlO-

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus* Grojiklis—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American BIdg 
Central 202

PARSIDŪODA restaurantas lietu
vių apgyventoj vietoj. Biznis išdirb
tas per du metu ir kiekviena ylieną 
vis gerinusi, nes darbai pradėjo ap
linkui eiti geriaus. Priežastis parda
vimo turi kitą biznį, negalių abiejų 
apdirbti todėl parduosiu pigiai. Atsi- 
šaukit adresu:

10742 So. Michigan Avė., Roseland 
arba klauskit telefonu Pullman 841.

PARDAVIMUI saliunas su visais 
rengimais ir rakandai (furniture) 4 
cambariams. Priežastis pardavimo 

— savininkas išvažiuoja j farmą.
4458 So. Ashland Avė.

KUKNINIS PEČIUS IR SEIFAS 
PARSIDUODA pigiai. Kas nor ge
rai pirkti, tegul tuojaus kreipiasi 
adresu:

JUOZAPAS NAUDŽIŪNAS
4064 So. Artesian Avė. 
Telefonas McKinley 1694

vertas $155 
Gvarantuotas

STORAGE,

D.

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

iųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
<nato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 4 po piet.
PARDAVIMUI — Rakandai 4 kam

barių. Turbuti būtinai parduoti. Išva
žiuoju kitan miestan. Kreipties:

J. V.
922 W. 34th PI., 1 flooras.

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

1511 So. Kedzie 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. 30th St., 2-ros lubos

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 4 kambarių nauji ra

kandai, priežastis pardavmo savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą, atsišaukit 
geritai. Atsišaukti galima vakarais 
įuo 6 iki 10, nedėlioj nuo 9 ryto 
ki 2 po pietų.

J. L. KAZLAUSKAS, 
71® W. 19 PI., ant 2rų lubų iŠ fronto

FARSIDVODA fomišiai, parduosi
me per 3 dienas Ųtarninke, Seredoj 
ir Ketverge nuo 10 ryto iki 9 vai. 
vakare.

1707 So. Halsted St.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designlng 
Suite 323 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviž- 

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

Mokinimo valandos: nuo 9 ryte 
Iki 4 vai. po piėtų. Vakarais nuo I 
ki 10 valandai.

1106 SO. HALSTED STN CHICAGO


