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True translation filcd with the post-maste? at Chicago, III, April 21, 1920 
as rcųuired by the net of Oct. 6,1917

Talkininkai paiima Dardanelius
Turkijos valdžia prašo 

anglų pagalbos
Lenkų apetitai pykina latvius. — 

pripažins Siberijos respubliką
True translation filcd wilh the post- 
master at Chicago, III. April 21, 1920 
as reųiured by ine act oi Oct. 6,1917

TALK1NIKNAI PASIIMA
DARDANELIUS.

Dabos Turkiją, kad ji ne butų 
pavojumi savo kaimynams 
ir talkininkams.

PARYŽIUS, bal. 20. — Havas 
agentūros pranešimu iš San Be
rno, Italijos, vyriausioji talkinin
kų taryba galutinai nutarė inter
nacionalizuoti Dardanelius.

'Valkininkų kariuomenė bus 
laikoma Konstantinopolyj, taip 
kad apsisergėjus nuo Turkijos 
valdytojų, kurie ateity galėtų 

suklaidinti savo valdinius ir lik
ti pavojumi savo kaimynams ir 
kartu talkininkams.

Žinia dar pastebi, kad talki
ninkų militariniai ekspertai šian 
die susirinks pasitarti delei įmo
nių kontroliavimui Turkijos.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, iii. April 21, 1920 
as reipiired by the act of Oct. (i, 1917
TURKIJOS VALDŽIA PRAŠO 

ANGLŲ PAGELBOS

Nebesuvaldanti nacionalistus.

KONSTANTINOPOLIS, bal.
20. — Turkijos m misterių kabi
netas šiandie laikė savo posėdį 
ir painformavo sultoną, jogei vai 
džios kariuomenė nebepajiegia 
suvaldyti nacionalistus. Todėl mi 
nisterių kabinetas nutarė kreip
tis į Anglijos valdžią — suteik
ti reikiamos pagalbos. Bėgiu šios 
savaitės bus pagaminta specialia 
memorandumas ir įteiktas vy
riausiam Anglų valdžios komisi- 
onieriui.
Nuolatiniai susirėmimai Anatoli

joj.
Iš Anatolijos gaunama prane

šimų, kurie mini apie kasdien į- 
vykstančius susirėmimus. Kai- 
kuriuose tų susirėmimų nuosto
liai žmonių gyvastimis esą dide
li.

Balandžio 10 dieną nacionalis
tai įteikė reikalavimų Guive kai
mo gyventojams — graikams, 
kad jie bėgiu 24 valandų sudė
tų savo ginklus. Graikai atsisa
kė, pasidarė apkasų ir skubiai pa 
siuntė delegaciją pas Anglų ko- 
manduotoją Ismidan — reikalau
dami pagalbos.

Kada nacionalistai surengė pu
olimą, jie buvo pasitikti šautuvų 
ugnimi. Bet jie atsigabeno arti
lerijos ir kaimą sudegino pirma 
negu suspėjo atvykti reikalauja
moji anglų pagalba, šeši tūks
tančiai graikų ir trįs šimtai ar
mėnų nesižvelgiant į gimtį ir am 
žiu išžudyta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 21, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

LENKŲ APETITAI PYKINA 
LATVIUS.

V a r ša v a nori pasigrobti Letgali- 
ją.

RYGA, bal. 16 (suvėlinta). — 
Latvijos laikraščiai vis dar tebe
kalba apie tuos pareiškimus, ku
rių čia paskelbė Lenkijos diplo
matinis atstovas. Vyriausias kla 
usimas yra toks: ar Lenkijos mi

RUSIJA tai komisijai reikalavimą padi
dinti kainas gasui ant 47 nuo
šimčių. Iki šiol už tūkstantį ku- 
biškų pėdų gaso naudotojai kom 
panijai mokėdavo po 85 centus. 
Dabar reikalaujama net dolerio 
ir dvidešimt penkių centų!

Kompanija reikalauja, kad 
naujjoji kainų skalė butų praves 
ta pradedant birželio 1 diena.

i Miesto valdžia pareiškė, kad ši
tokiam kompanijos reikalavimui 
ji priešinsis “visomis galimomis 
įmonėmis”. Bet kiek iš to bus 
naudos gyventojams — nesunku 
įspėti. Ypač žinant tai, kad tos 

j komisijos nariai jau nekartą sa- 
Jeigu |vo ^rbius Par°dS, kad “publikos 

.. . , r •. • interesai” jiems apeina tiek, kiekMaskvos konferencija pripažins, , . J, ... ..- ...... . gali pasipelnyti kompanijos.

nisteris buvo įgaliotas pareikšti, 
kad Letgalija gali būt evakuota 
Lenkijos ir gali būt užįmta, jei
gu pastaroji nepadarys taikos su 
Rusija.

Visi laikraščiai sutinka tame, 
kad Lenku ministeris turi būt 
atšauktas ir kad Lenkijos karino 
mene privalo tuoj apleisti Letga- 
liją, kaip tatai buvo sutarta pra
dedant ofensivą prieš bolševikus.

Latvių-Lenkų ginčas, taip ne
tikėtai prasidėjęs, manoma, tu
ri labai artimų ryšių su Latvių- 
Rusų taikos tarybomis. < _

o manoma kad ji tatai padarys, 
Latvijai teisę prie Letgalijos, 
_ a yi ' • j. • i. • • 1 I UC I Iii I 11 < ’ 1 W11J1 lll<7 •Lenkijos troškimui teritorijų, at Chicago, 111. April 21, 1920 
kurių ji turėjo 1772 metais, bus as reųuired by the act oi Oct. b. 1917 

| labai pakenkta. Tatai,'Latvių di
plomatų manymu, ir yra tikroji 
priežastis, kodėl ji sakosi nepri- 
pažįssianti Latvių-Rusų taikos.

Latvių-bolševikų ginčas.
MASKVA, (per Londoną) bal. 

19. — Latvija padarys taiką su 
sovietų Rusija, bet negaus to- 
kų geidžiamų sąlygų, kaip kad 

i tai buvo galima keturi mėnesiai 
1 atgal. Jeigu Latvija butų turėju
si savo atstovybės Uorpnto kon
ferencijoj, kur buvo pasirašyta 
pirmoji su sovietų Rusija taika, 
ji daugely klausimų butų gavusi 

.tokiųjau konsecijų, kaip kad ga
vo Estija. Tuo tarpu, Latvių rei
kalavimas mašinerijų, transpor-
to įmonių, miškų konsecijų ir da
lies Rusijos aukso veikiausia bus 
priimtas šaltai.

Delei Latvijos sutikimo pa
dengti dalį nacionalinių Rusijos 
skolų ir noro gauti dalį Rusijos 
aukso, Rusų delegacijos pirminiu 
kas Joffe pareiškė:

“Tasai klausimas turi būt iš
rištas kartu su visomis kitomis 
šalimis. Rusija dar skaito, kad 
caro valdžios padarytosios sko
los yra panaikintos. Togidel kol 
šitasai klausimas nebus išrištas 
sąryšy su kitomis valdžiomis, ji
sai negali būti dalis taikos su
tarties su Latvija.”

True translation filcd witb the post- 
master at Chicago, III. April 21, 1920 
•• reųuireu by the act ot Oct. 6,1917

RUSIJA PRIPAŽINS SIBERI- 
JOS RESPUBLIKĄ

Kad tuo privertus Japoniją pa 
sitraukti.

MASKVA, Imi. 19. — Prcmie- 
ras Leninas yra pasirengęs pri
pažinti naująją buferinę Siberi

jos valstybę susidedančią iš 
Baikalo, Amūro, šiaurinio Sa- 
halino ir Kamčatkos sričių. So
vietų valdžios užsienio reikalų 
ministeris čičerinas šiandie pa
reiškė, kad sovietų valdžia pri
pažinus naująją Siberijos vals
tybę, galutinai sunaikins Japo
nijos pienus pasigrobti j savo 
rankas Siberiją.

Geležinkelieti ų streikas 

Austrijoj.
Vienna, bal. 20. — Pietų Au

strijos geležinkelio darbininkai 
vakar grįžo darban. Streikas 
buvo paskelbta balandžio 16 die 
na. Tikroji priežastis streiko 
nepaduodama, tik pranešama, 
kad jisai buvęs “politinio po
būdžio”.

Gazo kompanija nori 
apiplėšt gyventojus

Reikalauja padidinti kainas ga- 
su i — 47 nuoš.

CHICAGO. — Jeigu guberna
toriaus Lowdeno paskirtoji Pub
lic Utilities komisija sutiks — 
Chicagos gaso kompartija, pui
kiai pasipelnys. Vakar ji įteikė

True translation filed witn the post-

BELĄ KUN IŠSIŲSTAS
RUSIJON. -

Austrijos valdžia paliuosavusi 
buvusį Vengrijos diktatorių.

Vienna, bal. 20. — Čia gautais
i pranešimais, buvusia Vengrijos į Didžiulės Anglijos laivų linijos 
diktatorius Belą Kun, kuris bu
vo internuotas Austrijoje, tapo 
paliuosuotas ir išsiųstas Rusi
jon.

Kadangi' Lenkijos valdžia at
sisakė leisti Belą Kunui pereiti 
josios teritoriją, tai kreiptasi į; 
Italijos valdžią idant ji parūpin
tų reikiamą tam karinį laivą 
Trieste ir nugabentų Belą Kūną 
— Odeson.

Sakoma, Austrijos valdžia ta
tai daranti tuo įsitikinimu, kad 
talkininkų valdžios šitam josios 
žygiui nesipriešins.

VALDŽIOS AGENTAI — 
PROVOKATORIAI

Jie “runiją” komunistų partiją 
— sako teisėjas.

BOSTON, Mass. bal. 20 — 
Federaliame apskrities korte tei
sėjas George W. Anderson šian
die pareiškė, kad “yra aišku, 
jogei valdžia operuoja tūlą dalį 
komunistų partijos šioj šalyj.”

Teisėjas sako, kad tatai jam 
paaiškėjo po to, kada pareikalau
ta priparodyti nusidėjimą pen
kių tariamų komunistų, kurie 

buvo nužymėti deportavimui 
kaipo “.sev.t nušaltai radikalai”. 
Mat Investigacijos biuro prie 
justicijos departamento valdi

ninkai be kita prasitarė, jogei 
valdžios agentai, .ka<| turėjus 
jiems reikiamų priparodymu, 

veikia kaipo komunistų parti
jos nariai.

Ir suprantama, varo labai 
rrrevoliucingą agitaciją — kad 
pasigavii^ ant savo meškerės 

lengvatikius.

KUNIGAI MALŠINA MAISTĄ.
■ Į —

Londonderry, bal. 20. — Pra
eitą subatą čia kilo didelių riau
šių. Bijodama, kad riaušės ir 
vėla, nepasikartotu, policija pa
prašė vietos katalikų kunigų 
“daryti reikiamos įtekmės į 
riaušininkus”. Kunigai sutiko, 
ir praeitą naktį du kunigai “už
ėmė vietą” — kaipo policistai. 
Visą naktį jie vaigščiojo gatvė
mis ir “graudingais pamoks
lais” ragino žmonės skirstytis, 
ir nekelti maišto.

KAD NEĖJO BAŽNYČION — 
PAŠOVĖ.

TANGIER, Va. bal. 20. —
Čia dar tebeveikia vadinaniasai
“bliu* law” patvarkymas, kuris
reikalauja, kad šventų diena pi

arba jeigu neeina, tai, kad pa
maldų laiku nedrįstų išeiti iš gy 
veliamojo buto. Įstatymas nors 
jis oficialiai tebeveikia, bet pink 
tikoj nebepildomas.

Praeitą nedėldienį tečiaus jį 
užsimanė būtinai pravesti vielos 
konslabelis, CJiarles Connorton. 
Pamatęs, kad jaunuolis Roland 
Paiks (17 melų amžiaus) sėdi 
prie savo buto slenksčio, žanda
ras rūsčiai užkomandavo: “eit 
į vidų!“ Jaunuolis drįso nepa
klausyti. Tvarkos dabotojas šo
ko jį areštuoti, o jaunuoliui 

bandant pabėgti nuo pasvai- 
gusio žandaro-davatkos, pasta
ra sa i jį pavojingai pašovė.

Jaunuolis dabar guli ligoni
nėj; maža vilties, kad pasveiktų. 
Gi uplusai ‘'krikščioniško” įs:-

ltum.

ŽMONIŲ VAŽIAVIMAS 
EUROPON.

NEW YORKAS. — Prasidėjo 
didelis žmonių važiavimas Eu
ropon. Praeitų subatų išplaukę 
iš Nevv Yorko trjs laivai, gabe
no daugiau kaip 3500 p:isazie- 
rių. Važiuoja daugybe ne tik a- 
teivių i «avo kraštus, bet taip
jau visokių turistų ir biznierių.

Francijos linija ir Amerikos li
nijos užverktos reikalavimais 

laivakorčių, ir jau visos ant jų 
laivų vietos i ša liksi o išparduo
tos net iki rugpjūčio mėnesiui.

True translation liiod wtth the pnst- 
master at Chicago, 111. April 21, 1920 
im rcuuirpd hv ibe art of Oct. 6, 1917

RUSAI SUMUŠO LENKUS.

Skelbia bolševiku pergalę ties 
Borisovu.

LONDONAS, bal. 19. — So
vietų valdžios pranešimu, pas
kelbtu praeitą nedeldienj Mas
kvoje, kelintoje Lenkų fronto 
vietų eina atkaklus musys.

Taipjau pranešama, kad Juo
dosios juros apylinkėj bolševikai 
pasivarę priekin. Pranešime sa
koma:

“Borisovo apylinkėj priešo 
veržimąsi mes sutriuškinome. Gi 
Mosir apylinkėj mes stipriai lai
kome priešą — ties upe Beriozi- 
na.

“Kaniened-Podolško apylin
kėj, į šiaurvakarius nuo Užnica, 
raudonoji armija mušasi ytin 
sėkmingai.

“Juodosios juros kryptimi 
įmes nusturnėme priešą atgal 

septynias mylias į pietryčius nuo 
Larerevikaja.

• ... —• - - —j
VVashington, bal. 21. — Geor- 

getown universiteto seismogra
fas vakar naktį užrekordavo y- 
tin stiprų žemės drebėjimą. Ma
noma, kad jisai turėjęs vietos 
apie 2,100 mylių nuo Washing- 
tono — turi būt Mexikoje.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal. 20 d., užsienių pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.96
Austrijos 100 kronų ........... $ 0.60
Belgijos, už $1 ........ frankų 14.65 |
Danijos 1(>O kronų .........  $17.70 ;
Finų 100 markių ........................  $ 5.35 ,
Francijos, už $1 frankų 15.80
Italijos, už $1 ............... lyrų 21.20
Lietuvos 100 auksinų ........ $ 1.75

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

Lenkų 100 markių ........... $ f).7O ,
Norvegų 100 kronų ............. $20.50
Olandų 100 guldenų ........... $37.25
Švedų 100 kronų.................... $22.55
šveicarų, už $1 ........... frankų 5.50
Vokiečių 100 markių ........... $ 1.75

Geležinkeliečių 
streikas

Senosios unijos viršininkai įtei
kė savo reikalavimus; Chi

cagos streikininkai šau
kia masinį susi

rinkimą.

Washinglon, bal. 21. — Bro- 
therhood of Raihvay Trainmen 
viršininkai šiandie įteikė Darbo 
Tarybai reikalavimus. Jie yra 
tokie: padidinti darbininkams 
algas nuo 41 iki 47 nuoš., kartu 
nustatant ir minimum algų ska
lę — mažiausiai 150 dolerių mė
nesiui. Beto reikalaujama, kad 
darbininkams butų mokama už 
viršalikio darbą, ir kad prie virš 
laikio butų priskaitoma ir šven
tadienių darbas. Kiti reikalavi 
mai neminėtini.

Darbo Tarybos posėdi n te
čiaus buvo atsilankę ir naujo
sios unijos — Yardmens Asso- 
ciation — vadai. Jie taipjau pa 
reiškė savo reikalavimus. Vy
riausias jų reikalavimas yra — 
pripažinti naująją geležinkelie
čių uniją. Senosios unijos vir
šininkai, suprantama, prieš tai 
užprotestavo. Ką į tai atsakys 
taryba, tatai paaiškės šiandie— 
sekančiame tarybos posėdy.

Chicago. — Valdininkų sava-' 
valiavimas nesiliauja. Vakar 
visą dieną medžiota tariamieji 
“maištininkų vadai” — jardme- 
nų associacijos organizatoriai. 
Mat išduota dar 25 varantai. 
Keliatas tų “maištininkų” areš
tuota Conway Hali svetainėj, ka 
da jon įsiveržė deputy marshal- 
l’ai. Kiti dar medžiojama.

šiandie, Carmen’s Auditoriu- 
me įvyks, masinis jardmenų 
associacijos narių susirinkimas. 
Jame bus leista dalyvauti ir 
asociacijos prezidentui, John 
Grunau, kuris dabar laikomas 
VViil paviečio kalėjime. Sako
ma, jeigu Darbo Taryba, Wa- 
shingtone, sutiks vesti tarybas 
su jardmenų asociacijos viršinin 
kais, streikas busiąs atšauktas.

I'rue translation wtth the nosį 
inustcr at Chicago, III. April 21, 1920 
as reųuired by Ihc act of Oct. 6,1917

DEL DEPORTAVIMŲ.

Kuriam pritars prezidentas 
Wilsonas.

Federįlotosios I’rcsos Redaktoriaus 
PAULA.ĘANNA

WASIFINGTON, bal. 20. — 
Darbo sekretoriaus (ministerio) 
padėjėjas, Lotiis F. Posit, yra 
pasiryžęs vely rezignuoti nei 

kad atsisakyti savo nusistatymo 
kai dėl deportavimo svetimšalių. 
Ir jeigu tik Darbo sekretorius ir 
pats prezidentas Wilsonas sutei
ktų jam savo paramos, Post pa
sirengęs ir nori stoti prieš by 
kurią kongreso komisiją, idant 
priparodžius, kad jo sprendimai 
apie deportavimus pilnai sutin
ka su įstatymais.

Perspektyva esanti daugiau 
nei gera, būtent, kad klausime 
elgimosi su svetimšaliais, kaiti
mais dėl komunistinių palinki
mų, prezidentas labiau linkęs 
pritarti Postui, ne kad vyriau
siam šalies prokurorui Palme- 
riui.

Organizuotųjų šios šalies.dar
bininkui Palnieris yra nepaken
čiamas labiau negu by vienais ki 
tas žmogus, bėgiu pastarųjų dvi- 
idešiml metų turėjęs valdžios 

vietą Wasliingtone, dagi neiš
skiriant ir vyriausį pašto virši- 

iiinkij. Hiii'lesoii:). I'rcz i<len t as» 
mat nusimano, kad jis šitame 

klausime negali paduoti ranka 
Palmeriui nepaaukodamas tuo 
žymią dalį savo politines kerje- 
ros.

Legaliai, Posto nusistatymas 
esąs nesmerktinas. Jisai neatsi
sakęs deportuoti nė vieną žmo
gų, kurio nusižengimas prieš c- 

samuosiiis įstatymus priparody- 
ta justicijos departamento. Jis 
tiktai atsisakė priimti įtarinėji
mus, atstojančius tikrąjį kalti
nimą. I'ai ir yra tas griežtas rei
kalavimas priparodymu, kuris 
taip užrustino Pelmerį ir bal
tosios gvardijos teroristus kon- 
gre'je. *

Visa tai labai vaizdžiai pri- 
parodoma dabartine bylu, už
vesta prieš sovietų valdžios at
stovą, Ludwigą C. A. K. Marton- 
są. Kada Martenso reikalas pa
teko į Darbo departamento ran
kas, Palnieris suliko pristatyti 
kaltinamojo advokatui kopiją 

valdžios priparodymu prieš kal
tinamąjį. Praėjo daug savaičių 
ir Palnieris vis re kalauja pra
tęsti laiką idant galėjus surinkti 
priparodymu prieš žmogų, ku
rio deportavimui jisai pareikala
vo varanto dar sausio mėnesyj.

Reikia atsiminti; kad Paline- 
rio agentai Martensą sekiojo 

daugiau kaip metus laiko. Jie 
kopijavo jo kalbas, grobėsi jo 
laiškus ir darė kratų jo ofise. 
Jie sako, kad Marlensas priva
lomas deportuoti, vis dėlto, jie 
dar reikalauju daugiau laiko, 

kad suradus kodėl!

Trnc tignt’fittnn yvith the nn<-». 
master at Chicago, III. April 21, 1920 
<«. r»«<|iiircd hv the net of Got. 6, 1917

Vokietija, nusilenkia 
talkininkams
g

Piliečių sargyba bus paliuosuota

B.ERL1NAS, bal. 20. — Berlo- 
no valdžia, reikaujama talkinin
kų nota, įteikta jai kovo 12 dieną 
nutarė paleisti tv. piliečių sar
gybą. Savo notoje į generolą No- 
llet, talkininku komisijos pirmi
ninką Berlino valdžia pareiškė, 
jogei šitą žingsnį jinai daranti 
“spaudžiama tų, kurie nepaiso 
esamosios padėties”.

“Valdžia”, sakoma toliau, “pri
sipažįsta, kad taikos sutartis ver 
čia ją atimti gyventojams viso
kią galimą apsaugą, kas prie da
bartinės padėties būtinai reika
linga, kad išlaikius vidurinį Vo
kietijos saugumą ir prAvedus tai
kos sutarties reikalavimus.”.

True translation filed w!tl) the post, 
master at Chicago, III. April 21, 1920 
as reouired by the act of Oct. 6.1917
POMERANIJOS JUNKERIAI Ir
DARBININKAI GINKLUOJASI.

Pabaltes kareiviai-skerdikai nu
duoda esant ūkio darbininkais.

STETTIN, bal. 18. — šitoje
Pomeranijos daly kiekvienas 

tamstai pasakys, jogei kas nors 
tokia šičia gali įvykti. Bet kas 

jie dar nežino.
Buvęs karo ministeris Rein- 

hardt vis dėlto bando surasti 
atsakymą, bet jaučiasi esąs pa
tenkintu tuo,kad umaus pavo
jaus' dar nesą. Jo n u rodymu dvi 
junkerių slolįs tapo užkluptos ir 

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 pasiusti Lietuvon pinigus 
galima

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

vėliau uždarytos, gi karinė poli
cija sustiprinta. Aiškių žinių,, 
liudijančių šilą neramumą, ne
matyt, jei nekalbėt apie visati
nį nepasitenkinimą, kuris pats 
už save kalba apie abelnosios 
padėties rūstumą.

Kiekvienas mirga su ginklu 
rankoje laikydamas vieną akį 
pravira. Pasitikėjimo reichswe- 
r'ais, kur vis dar priklauso žymi 
dalis oficieriu, rėmusių Kappą, 
ir apie 4000 Pabaltes kareivių, 
nėra. Daugelis tų buvusių Pa- 
baltės kareiviu vis dar laikosi 
ginklus. Jie pasiskirstę po dvarus 
ir nuduoda esant ūkio darbinin
kais. Tikrenybėje gi lai būreliai 
parsidavusių junkeriams pabus
tų, esančių jų sargais.

Opozicijoj stovi darbininkai. 
Netik miesto, bet kartu ir dvarų 
darbininkai, turintjs arlymų ry
šių su socialistais. Iš vardo čia 

dviejų orgainizncijų beesanui. 
Bet reikalinga tik, kad pasirei
kštų pirmasai monarebistų ban
dymas padaryti perversmą 
ir jie pasirengę kovai, kovai 
vienu bendru pienu.

Išrodo, kad oras čia užtaisy
tas dinamitu. Vis dėlto, šitokia 
padėtis nevisuomet užsibaigia 

eksplozija.

Didelė audra Missis- 
sippi valstijoj
80 žmonių užmušta;

1000 sužesta.

MERIDIAN, bal. 21. — Piet
rytinėj dalyj Mississippi valsti
jos vakar siautė nepaprastai di
delė audra. Keli miesteliai kone 
visiškai sugriauti. Nuostoliai e- 
są didėlialisi. Telefono ir telegra
fo komunikacija sunaikinta. Ne
patikrintomis žiniomis, aštuo- 
niasdešimts žmonių esą užmušta, 
o apie tūkstantis sunkiau ar len
gviau sužeista.

Audra persimetusi į Tennesee 
valstiją. Kiek ten ji pridarė nuo
stolių — dar nesužinota.

UŽPUOLĖ KARALIENĘ.

Seville, bal. 21. — Nežinomi 
piktadariai vakar naktį bandė 
sulaikyti Ispanijos karalienės 
Viktorijos traukinį kely iš Mad
rido į Seville. Pasikėsinimas 
nepavyko. Du karalienės trau 
kinio sargai pašauta.

NEW YORK, bal. 19. — Kiek 
laiko atgal čia sustreikavo di
džiųjų triobesių elevatorių ope
ruotoje!. Darbininkų reikalavi
mus išpildyti samdytojai atsisa
ko. Vietoj to jie dabar samdosi 
moteris s t re ik laužės. Woolworlh 
ir Singer triobčsiai tų streiklau
žių jau pakankamai turį.

Aberdeen, Miss. bal. 21.—Va
kar čia siautė didelė viesulą. 
Nuostolių pridaryta už apie 200- 
000 dolerių. Keli žmonės už
mušta.
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Telephonų Kompanija gerai nusi
mano, jog esti labai sunku teik
ti greita ir patenkinančią pa
tarnavimą, kokio ji pati pagei
dauja Būna labai daug laiko sugai
šinta sujungimuose, už ką teisingai 
mes jndime būti kaltinami: padaroma 
klaidinai sujungimai numerių ir berei
kalingi atjungimai padaroma. Mes tai visa labai 
apgailestaujame ir stengiamčsi dalyką pataisyti. 
Naudotojai (telephonų) gali mums tame reikale 
mums prgelbėti.

Pavyzdžiui: Kada operatorė greitai neatsako j jū
sų pašaukimą, negaišinkite laiko, klausinėdami 
jos, kodėl i laiką neatsiliepė. Susivėlinimas ne
paeina iš jos apsileidimo arba netvarkumo. Da
bar esti didelis trukumas pralavintų operatorh) 
ir tai drauge su plačiu vartojimu telephonų ap
sunkiną patarnavimą.

Jeigu Tamista žinai mergaitę, kuri geistu malonų 
darbą su gera alga, meldžiame paprašyti jos, te
gul ji kreipiasi j musų Operators Training De
partment, 311 W. VVashington St.

Chicaoo Telepkone Company

—

( 1

S >1

Žmoguc kasosi galvą, I 
kad palengvint niežėjimą, j1 
Kasjmasi pasidaro papro-< 
čiu, ir tuomet žmogus ką- I 
sost nejučioms. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir | 
visi kiti tą žino. C I

Vyrai ir moteris kenčia Į 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus į

daugiau niežėjimo, kasjtnosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, į 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFFIvKS • |
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. . . i

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. | 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. I

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: * į

■—••"•F, AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New Yjrk

Laivakortes S 61,25
PER VANDENI 

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

Parūpiname PASPORTUS. 
Siunčiame PINIGUS.

Lilhmian American Information Bureau
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

____________________________________________ >

VIENINTĖLE chicagoje
A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO IŠTAIGA 

\ ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS 
šviesinęs ir sierinės maudynės

Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžaus 
Nervuotumo, Pilvo, Kepenų ir inkstų ligų, Hemoroidų.

Visokios odos ligos (šašai) gydoma elektrinėmis vuistuotomis 
maudynėmis. • ....r.......

VYRŲ SKYRIUS MOTERŲ SKYRIUS
1550 Clybourn Avė. 1527 N. Halsted St.

Tel. Lincoln 4424.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Atneškite arba* atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—A 
Utarninkais, Ketvertais

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- C A C H 
Ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. v U 11

J. G. SACKHEIM & CO.
1333 MILWAUKEE AVIS.
tarp Paulina ir Wood Sis.

Teisingų žinių 
reikalu.

žodis į organizuotuosius 
Amerikos darbininkus.

FederuotoHioH Presos Redaktoriaus 
E. J. COSTELLO

Draugai darbininkai:—Fede- 
ruotosios Preso® žinių agentū
ra, apie kurių jus jau žinote iš 
savo dienraščio ir kurios žinio
mis iš viso pasaulio atsitikimų, 
ir ypač darbininkų judėjimo, 
naudojasi taipjau Naujienos, 
dabar savo buveinę perkėlė į 
Chicagų, 15f\Wcst Wasliington 
St. Pradėjus kiek laiko atgal 
patiekti darbininkų spaudai ži
nių di^ kartu savaitėje, dabar 
Eederuotoji Presą aprūpina jų 
žiniomis kasdien. Tuo bildu 
darbininkiškoji Federuotoji 
Presą atlieka tokį pat beveik 
patarnavimų laikraščiams, kaip 
kad kapitalistines žinių agen
tūros, tu|) tik skirtum^, kad 

kuomet kapitalistinės žinių 
agentūros paprastai skelbia mc 
lagingas žinias, ypač tokias, ku 
rios paliečia darbininkus ir jų 
reikalus, Federuotoji Presą p ra 
neša jas bešališkai, taip, kaip 
lik ra i yra.

Bet dabar, kada Federuotoji 
Presą pasiekė šitokio išsiplėlo- 
jimo laipsnio, mes turime nu
spręsti, kokia turės būt jos atei
tis. Ar Federuotoji Presą turi 
patapti ištikro didi organizaci
ja, kuri atliktų didžius darbus 
darbininkų klesos judėjime šioj 
ir kitose šalyse, ar skursti ir, 

/galų gale, pavargus kovoj su 
kapitalistinės spaudos melais, 
žūti? Tų turime mes ir visi or
ganizuotieji Amerikos darbi
ninkai kartu nuspręsti dabar, 
nieko neatidėliojant.

Pažvelgsime trumpai, kas ta 
po iki šiol jau musų padaryta. 
Washimgtone ir New Yorke ta
po įsteigti Federuotosios Pre
sos biurai su nuosavais kores
pondentais; atidaryta biurai 
()ttawoj ir kituose Kanados in- 
(lųstrijps; ęęntruose; įsteigti su
sižinojimai su Londonu ir ki
tais stambiaisiais Europos mie
stais; pradėta kasdien regulia
ria siuntinėjimas laikraščiams 
žinių ir korespondencijų, ir tas 
patarnavimas žiniomis, mes ti
kimės, galės lengvai konkuruo 
ti ir su kapitalistinėmis agen
tūromis, kaip veik tik dalykai 
bus pilnai suorganizuoti. Dabar 
jau mes turime Australijoj sa
vo atstovų ir koresĮNindenlų W. 
Francis Ahernų, kurs be to or
ganizuoja ten bendradarbius; 
padaryta sutartis su Eugene 
Lorsy Viennoj, kurs ten bus 
nrusų korespondentas. Greitu 
laiku išvažiuoja musų akredi
tuoti korespondentai į Franci- 
jų, Vokietijų ir Švedija, iš kur 
j‘iq teiks žinių apie politikos 
dalykus ir darbininkų bruzdė
jimų tose šalyse.

Kol-kas, žinių parupinhno 
dalyku mes dar nieko nedaro
me; jokią derybų neužvedėme 
su metropoliniais ir kitais laik
raščiais, kurie negali būt Fede
ruo tosios Presos nariais, bet ga 
Ii pirkti musų patarnavimų ži
niomis. Teko per savo draugus 
atsižinoti, kad dėl musų prade
da jau Associated Press ir 
United Press ofisuose . speku- 
litioli, o lai parodo, kad mes 
galime kų nuveikti, jeigu tik 
norėsime.

Bet reikia to noro ir pasiry
žimo. Reikia, kad darbininkai, 
kadi darbininkų organizacijos 
kuodą ilgiausia i pirktų Federuo 
tosios Presos bonų, idant tų 
įstaigų tuojau tvirtai ant kojų 
pastačius. Kiekviena darbinin
kų draugija, kiekviena unija 
turi savo kasoj rezervus pinigų, 
už kurių bent dalį galėtų paim
li bonų. Ainiais viena pietvaka
rių kalnakasių unija pirko už 
20,0(10 dol. Oklahoma Leadcr 
laikraščio Šerų.

Federuo?)') j i Presą nereika
lauja aukų ar dovanų, bet tik 
paskolos, perkant tos įstaigos 
bonus. Ir darbininkai, duoda
mi tos paskolos*, padės ne kam 
kitam, bet sau, savo reikalams. 
Mes čia, Federuotosios Presos

Daugiausia 
Lietuvos Aksinu už 
Amerikos Dolerius

VISUOMET galite pasiųsti 
Lietuvon siųsdami tiktai per 
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO 
SKYRIŲ, kurį įsteigė Naujienos 
apsaugojimui savo draugų nuo 
išnaudojimo.
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius išmaino dolerius į ostmar- 
kės arba auksinus PAGAL 
DIENOS KURSO ir paskaito 
tik kelioliką punktų už riziką, 
persiuntimą ir Kauno banko 
patarpininkavimą.

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

Naujienos to atsiekia, Kadangi nejieško iš pinikų siuntimo 
ypatingų pelnų, ir antra, kadangi tūkstančiai Naujienų draugų 
yra pasirišę siųsti ir jau siunčia pinigus per Naujienas, kas duo
da progos gauti iš bankų truputį žemesnį kursų, negu siunčiant 

< mažomis sumomis.
Siųsdami pinigus persiuntimui Lietuvon, aiškiai surašykite 

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

t

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.
CHICAGIEČIŲ ŽINIAI: 

f 

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

ofise, nenorime vėžiu rėplioti 
tokiu momentu’, kuomet indus
trinė situacija šioje šalyj ir vi
sam pasauly tokia rusti ir kuo
met Federuotajai Presai yra to 
kios puikios dirvos tikrai kon
struktyviam darbui. Federuo
toji Presą, gerai ant kojų pa
statyta, atliks milžiniškų patar
navimų darbininkų k lesa L

Dar tik nesenai auditoriai per 
žiūrėję musų knygas pasakė, 
kad jeigu me®, dar pasivarysi

me priekyn taip, kaip iki šiol 
kad varėmės, tai Federuotoji 
Presą per tris-keturis mėne
sius pilnai atsistosianti ant ko
jų ir pati apsimokėsianti. Vadi
nas, pradžia padaryta labai ge
ra. Keikia tik dar įtemptomis 
jėgomis patraukti. Autorizuoti’, 
bonų išleista už 100,000 dole
rių, bet mes sprendžiame, kad 
ištikrųjų pakaks parduoti ne
daugiam kaip už 20,000 dol., 
jeigu lik greitu laiku juos par
davus.

Tatai, darbininkai, sukrus- 
Įkite. Tai jūsų pačių reikalas. 
Jūsų tvirta spauda^ tai jūsų ga
lingiausias ginklas • prieš kapi
talistinės spaudos melus. Kad 
padėjus tvirtus pamalus šiai 
darbininkiškos spaudos žinių 
agentūrai mums nedaug reikia 
|.v3n!igų, bet jų reikia tuojau. 
Pirkite jos paskolos bonus. Agi 
tuokite savo organizacijose, 
kąd jos pirktų—kiuidaugiau- 
siai. Kiekvienc| bono kaina $25. j 
Bonai išleist j penkiems nic-'

/i""1"1 ......... ................... ..........
DR. C. K. KLIAUGA 

Den tįstas.
NAUJIENŲ NAMB

1739 So. Halsted St, Chicago. I1L
Valandos; • — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phoae Caaal M7 
, —» -................/

tams; tam laikui pasibaigus, bo 
nai bus atpirkti atgal, tai yni, 
pirkėjams sugrąžinti pinigai su 
6% palūkanų metums. Bonus 
galima užsisakyti ir per Nau
jienų Redakcijų. Naujienos yra 
Federuotosios Presos narys.



Sereda, Balandžio 21, 1920 
—

NAUJIENOS, III*(korespondencijos
KEWANEE, ILL.

Darbininku kova su samdytojais.

Kovo 15 dieną čia sustreika
vo vadinamos Walwarth Mfg. 
kompanijos darbininkai. Reika
lauja padidinti algas ir pripažin
ti uniją. Jau ketvirta savaite 
darbininkai kovoja, bet kompa
nija vis spiriasi ir atsisako tar
tis su savo darbininkais. Ji da
ro visa, kad darbininkai pralai
mėtų. Ji gabenasi iš kitų mies
tų streiklaužius ir laiko juos už 
dariusi dirbtuvėj, kad streikui in 
kai su jais nesusieitų. To ne

veizint, streikininkai nenusime
na. Jie sako: negrjšime darban 
tol, kol musų reikalavimai ne
bus išpildyti. Veikliausieji 
streikininkai yra lietuviai ir ru
sai. Bet dabar kompanija ga
vo indžionkšeną ir jeigu kuris 
streikininkas drįs prisiartint 
prie streiklaužio, tuoj areštuos 
ir laikysią kalėjime kol neužsi
baigs streikas. Darbininkai te- 
čiaus nė kiek nenusigąsta. Da
gi neveizint to, kad kone visi 
vietos biznieriai apsiginklavo ir 
vaikšto gatvėmis kartu su poli
cija.

Beje, reikia pažymėti dar vie-

ną labai džiuginantį faktą. Vi
sos vietos lietuvių draugijos (ir 
bažnytinės) savo susirinkimuo
se nutarė, kad visi tie jų nariai, 
kurie bandys eiti dirbti, bus pa
šalinti iš draugijos. Tai pui
kus darbininkų vienybės pavyz
dėlis.

Mes, Kewanee’s lietuviai dar
bininkai, norime persergėti ki
tose kolonijose gyvenančius mu
sų draugus lietuvius darbinin
kus: jeigu kada nors koks agen 
tas samdytų jus ir siųstų į Ke- 
wanee — nevažiuokite! Neno
rėkite atimtį paskutinį kąsnį 
donos iš tokių pat, kaip ir jus, 
vargšų darbininkų.

— Streikieris.

Kapitalas ir 
Perviršis ..

Banko Turtas
.. $750,000.00 Virš _______ ! .$6,000,000.00

Kelias i Lietuva

Iškirpk kuponą. Pažymėk no; 
rimą knygutę ir prisiųsk ji 
mums šiandien.
Mrs. ..
Street
City ..
State . (8)
...... Nurodymai apie Valgius
...... Kūdikių Gerovė

I Kūdikio tarpimas ir vystymąsi dikčiai priklauso 
* nuo užlaikymo ir vartojimo maisto. Jūsų kudi- 
M kis turi būti kasdien maudomas ir reguliariai pa

maitinamas. Jei negalit žindyt kūdikio, vartokit

Borden ’s
EAGLE BRAND

(CONDENSED M ILK)

Atsakančiausias kūdikių maistas — padarytas iš 
geriausio karvės pieno ir malto cukraus, dėl kū
dikių. Visur jį rekomenduoja daktarai delei jo 
atsakant ūmo ir maitinsimo.
Jeigu jūsų kūdikis ne auga — jei jums reikia mai
sto, kuris jį sudrutins'ir padarys sveiku, pasiųsk 
mums šiandien kuponą ir gausi dykai jūsų kal
boje instrukcijas apie maitinimą, taipgi penkias
dešimts keturių puslapių knygelę apie kūdikius. 
Kam bėdavot apie stoką cukraus ir pieno jūsų 
stalui ir valgiams? Eagle Brand, delei savo .at
sakantumo ir gerumo, paliuosuos jus nuo to, dar 
jis yra pigesnis ir skalsesnis. Vartokit Eagle 
Brand bile reikale kur naudojama paprastai cuk
rus ir pienas. Bandykit su sosu..

Šis 
yra

Labelis ir Vardas 
Jums Gvarantija

INSTEIGTA 1857 M.

Parsiduoda Gerose Aptieko 
se ir Groserių Krautuvėse 
The Borden Company 

108 HUDSON STREET 
NEW YORK

Kiti Borden Produktai: 
Borden’s Evaporated M ilk Borden’s Malted Milk
Borden’s Condensed Coffee Borden’s Milk Chocolate

Atsišaukimas j lietu
vius darbininkus

KEWANEE, ILL.—Broliai ir 
seserįs, darbininkai! Mes, Ke- 
wanee’s darbninkai jau septy
nios savaitės kaip streikuojame 
ir vedame didžiausią kovą už ge 
resnį gyvenimą ir didesnį kąsnį 
duonos, bet musų naudotojai 
Walworth kompanijos bosai vis 
dar nenori išpildyti musų teisin 
gų reikalavimų. Atpenč, jie 
griebėsi žiauriausių priemonių, 
kad sulaužius steriką, suardžius 
uniją ir kad dar labiau mus pa
vergus.

Kova yra sunki ir nelygi. 
Nors streikieriai elgiasi kuorą- 
miausia, kompanija prisisamdė 
visokių policistų ir deputy šeri
fų, kurie kelia sumišimus, važi
nėjasi po namus, renka ir gabe
na į dirbtuves streiklaužius ir 
bando jais dirbti. Bet matyda
mi kad taip nepavyks sulaužyti 
streiką, pradėjo streikierius bai 
siausiai persekioti. Kompanija 
gavo injunctioną prieš streiko 
vadovus ir pikietuotojus ir jei
gu kuris sterikierių bando atkal 
binti steriklaužį, tuoj būna arės 
tuojamas ir pareikalauja kauci
jos net po $3,000 už kiekvieną 
areštuotąjį, kartu nurodydami 
kas turi tokią kauciją užtatyti. 
Bet gavus ir jų žmones, nenori 
kaucijos priimti ir reikalauja su 
dgti kauciją grynais pinigais, ar 
ba sėdėti kalėjime. Paprastų 
namų savininkų ar unijos kau
cijos visai nepriima.

To nepakako. Kompanija 
matydama, kad nė tuo neįsten
gia pergalėti darbininkų, mus 
apšmeižė, kad mes buk keliame 
betvarkę, draskome namus, už- 
puldinėjame šerifus ir ji todėl 
parsigabeno miliciją, kuri dabar 
tik ir j ieško progų prisikabinti 
prie darbininkų.

Netik kompanija eina prieš 
darbininkus, bet ir vietos biznie
riai pasiėmę šautuvus vedžioja 
ir apsaugo streiklaužius nuo 
streikierių atkalbinėjimo.

Ir nežiūrint visų kapitalistų ir 
biznierių persekiojimų ir žiauru
mų, darbininkai laikosi vienybės 
ir organizuojasi. Jie balandžio 
13 d. buvo surengę didelę paro
dą protestui prieš žiaurumus ir 
nutarė laikyties iki pilno laimė
jimo.

Pinigų Parsiuntimui Jau Atsidarė
Siųskite per Didyjj Valstijinį Banką ant Bridgeporto.

Central Manufacturing District Bank
Pinigus siunčiant į Lietuvą arba kitur reikia visuomet siųsti per atsakančias vietas 

tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS! Nes Valstijiniai Bankai turi savo skyrius Euro
poje ir todėl užtikrina jūsų pinigus nuo pražuvimo.

CENTRAL Bankas turi specialį skyrių dėl pinigų siuntimo į Lietuvą. Skyrių šitą 
veda JONAS ČAIKAUSKAS lietuvis, KURIS turi per daug metų patyrimą siuntime pi
nigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. Jis stengsis patarnauti Lietu

 

viams kuogeriausiai. Visokie patarimai su teikiama/veltui.

Pinigų siuntinio ir taupymo skyriai yra atdą/i tris vakarus į savaitę sekančiai:
PANEDĖLIAIS, 

SEREDOMIS IR 
SUBATOMIS vakarais. 

NUO 6-tos iki 8-tos Valandos

UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDfiLIOMIS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VALANDAI.

Central Manufacturing District Bank
A STATE BANK 

Netoli Morgant St1112 West 35th Street, Chicago, III.

{ ''

AŠ ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispe> 

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 8o. Halated BU Telephone Canal 6417. Chicago,

to-

IU
i/

z

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* per 22 tn*> 
tų kaipo patyręs gydytoja*, ehtrurgaa 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška* liga*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujau*!** 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektros prie
taisu*.

Ofisas ir Labaratorija: 1«28 W. Išth 
St. netoli Fi*k St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 8412 8. Halsted Street 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

b ................. ■■■■.................Z

Telephonaii

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

Tel. Dieze! 28W.
i—.. ......    ■ ✓

DR. G. M. GLASER
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 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Reikia Lietuviu Ūkininku
pirkimui ūkių Vilas County, Wisconsin, kame žemė ge
riausia ir viskas kas, tik pasėjama auga; komunikacija 
gera, daugybė ežerų, upių, upelių ir šaltinių; geriausia 
vieta medžioklei ir žuvavimui. Ši apielinkė labai greitai 
apgyvendinama ir trumpu laiku visos ūkės bus išparduo
ta ; pirk tuojau kol kainos dar prieinamos, pralobę lietu
viai ūkininkai jau nuo kelių metų čia gyvena. Ateik pas 
mus ir ūkininkausime drauge. Męs norime jūsų, kaipo 
brolių ūkininkų, kad taptumei musų kaimynu. Arba pirk 
žemių pasipelnymui, kad vėliau pardavus uždirbti dide
lius pinigus. Delei pilnesnių žinių ir aprašymų kreipkis:

SANBORN & COMPANY,
Dept. A. Eagle River, Wis.

Bet kad vesti prie tokių ap
linkybių kovą darbninkams yra 
labai sunku, tad Šv. Antano 
draugija bal. 11 d. laikytame su 
si rinkime nutarė įkurti sterikie
rių šelpimo fondą. Bal. 13 d. 
buvo sušauktas visų vietos lie
tuvių viešas susirinkimas, kuria 
me ir tapo sutvertas minėtas 
fondas ir išrinkta jo valdyba iš 
sekamų žmonių: pirmininkas 
Antanas Greičius, raštininkas 
Kazimieras Skrabulis, iždinin
kas Benis Šimkus ir kasos glo
bėjai K. Janelonis ir B. Saka- 
auskas.

Todėl mes atsišaukiame į vi
sus lietuvius, draugystes, kuo
pas ii* kliubus prašydami ateiti 
mums pagelbon musų šoj sun
kioj kovoj ir kiek galint mus 
sušelpti. Pas streikierius vie
nybė yra didelė ir visi tvirtai 
laikąsi; streiklaužių visai mažai 
yra. Bet yra daug žmonių su 
šeimynomis, kurie jau nebeturi 
cuo maitinties ir jie yra labai 
reikalingi pašelpos.

Mes pasitikime, kad jus, drau 
gai ir draugės, matydami musų

Tiesiai
Iš Londono j
ĮIEPOJII

GARLAIVIŲ.
Apie kelionę garlai
viu tiesiai į LIEPOJŲ 
visas informacijas, 
patarimus ir nurody
mus suteikia, o taip
gi ŠIFKORTES par
duoda visiems žino
mas

Lithuanian American
Information Bureau

Vladas Norkus, vedėjas
3114 S. Halsted St.

Chicago, III.
h...... .  i .. ....... ..**

kovos sunkumą, ateisite mums 
pagelbon, o mes atsilyginsime 
jums tuo pačiu budu, kada jus 
nuo mus pagelbos pareikalausi
te.

Siųsdami pašelpą, čekius ar 
money orderiu^ malonėkite ra
šyti iždininko B. Šimkaus vardu, 
bet siųskite juos raštininkui 
šiuo antrašu: Kaz. Skrabulis, 
1125 Madison Avė., Kewanee, 
III.
' Pinigai bus suvartoti vien tik 
streikierių šelpimui, bet ne jo
kiems kitiems reikalams.

Taip jau prašome nevažiuoti 
į čia darbo jieškoti, kol nebus

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■* 
DIDELIS

Išpardavimas
Beck’s Dept. Store

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

Galvos ir Gerklės

Ligos
Dažniausia ligos for
ma, kinį*i paeina nuo 
užleisto persišaldymo. 
D-ro Carter savo bu
du išgydo greitai ir 
pasiliekamai.

DR. S. B1EŽIS
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: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telefoną* Pullman MA 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvi* Dentista* 
10657 Michigan Avė., Roaeland.

Valandos: 9 iki 9 vakare

-----------   ----- i—‘ ----- !•_ ■

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

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

49c Carpet Sliperiai

33c

$1.33

29c
/------------------------------;-----------

KUPONAS
Iškirpk

10 šmočiukų American
Family Soap .... 65c

$4.98 Paklodės Lovai .......^3 98
$1.89 Plačios Priejuostės ....(£ -j g g

89c Baltintą Drobė

■ ■■■■■■■■■■■■■■imi

I 8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
iriausia. Reikale meldžiu atai- 
įšaukti, o mano darbu busite uL 
ganėdinti.
2614 W. 23 Plaee, Chfeago, UI 

Tel. Canal 2199.

pranešta apie streiko užsibaigi- 
mą.

Kewanee Streikierių šelpimo
Fondo valdyba:

Pirm. Ant. Greičius, 
Rast. Kaz. J. Skrabulis.
Ižd. B. Šimkus,

Kasos globėjai
K. Janelonis ir
B. Sakalauskas.

Ar kvapas atsiduoda?
Ar balsas užkimęs?
Ar skrepliuoji?
Ar visą skauda?
Ar nosis prišašus?
Ar šniokšti miegodamas?
Ar bėga kraujas iš nosies?
Ar nosį skauda ir yra opi? 
Ar labai Čiausti?
Ar akįs silpnos ir ašaroja?
Ar skauda pakaušį?
Ar negali užuosti?
Ar gerklė uždžiuvus rytmetyj?
Ar miegi išsižiojęs?
Ar nosis užsikemša naktin?
Šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

į influcnzą. Keikia pradėti gydytis, 
kol dar nesusirgęs visai. Eik pas 
gydytoją prie pirmo apsireiškimo li
gos.

DR. F. O. CARTER
120 S. State St., Chicago.

Besisukamų šviesų iškaba per
23 metus prie State gatvės. 

Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų.

DR. VAITUSH, O. D.
_ C Lietuvis Akių

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
laroma su elektra, parodančia ma 

žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. No 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Ofisas 1553 W. 47th SL Kampas 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8
1553 W. 47th St.

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

* rel.~Canal 6222.

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st Chicago

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgą* 
Roselande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:39 
—7. Tek Yards 722.

DR. M. T. STR1KOLIS 
Lietuvi* 

Gydytoja* ir Chirurgai 
Ofisas: 1757 Wi 47 St 

Tel.' Boulevard 166 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

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

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 

MOS 8. Morgan St Chicago, IU.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 WJ51 St kampjfanhfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I Iki 

4 Ir nuo 7 iki D vakare.
Tai. Prospect 11*7

Telephone Yards 5834 ,

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
8325 So. Halsted SU Chicago/
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Pnblished Daily axaapt Sunday by

Kditer P. Grigaitto

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription Ratee:
86.00 per year in Chieago.
85.00 per year outside of Chieago.
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of Chieago, UI., under the act of 
March Srd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienhis. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chieago, 
III. — Telefonas: Canal l>06.

Užsisakomoji Kaina;
Chieagoje — paštu:

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

Chieago je — per nešiotojus:
Viena kopija ........................
Savaitei ............................... .
Mėnesiui ............ •.................

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj. 
pašto:

Metams ................................. 85.00
Pusei metų.............................. 3.00
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui .............. >65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................. 87.00
Pusei* metų................................... 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

86.00
3.50 
1.85' 
1.45
.75

02
12
50

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Interviu su Debsu.

[Federįlotosios Presos žinia]
Atlanta, Ga. — Amerikos 

cialistams, suprantamas daly
kas, labai svarbu išgirsti, ką jų 
žymiausias vadovas, Eugenius 
Debs, mano įvykusių jų eilėse 
susiskaldymą. Kokia jo dėl to 
nuomone?

Ką tik turėtame su juo in
terviu (pasimatyme) federa- 
liniame kalėjime, Debsas pa
reiškė, kad jis nematąs nė jo
kios priežasties, dėl ko Ameri
kos, socialistai turėtų skaldy- 
ties į frakcijas. Ir darydamas 
šitokį pareiškimą Debsas pa- 
briežė, kad jis sakąs tatai kiek
vienam socialistui be skirtu
mo, nežiūrėdamas, 'kuriai sro
vei jie priklausą. Jis priėmęs 
nominaciją į Jungtinių Valsti
jų prezidentus ne vien “deši
niojo sparno” fakcijos vardu, 
bet vardu visų socialistų, kurie 
tik stengiasi dėl naujos tvar
kos, dėl socializmo įvykinimo.

Remdamasis šimtais laiškų, 
kurių jis paskutiniaisiais me
tais gavęs nuo visokio krypsnio 
socialistų, sakosi Debsas, jis 
matąs, kad visųdidžiausias šios 
valandos reikalas tai esanti par 
tijos vienybė. Ir jis esąs įsiti-

so-

gos, jis per dvidešimtį minučių 
sutaikytų visus įvairių fakcijų 
vadus, kurie dabar dėl nuomo-

Socialistų partija, sako Deb? 
sas, turėtų pakankamai pasiti
kėti savo jėgomis ir nesibijo
ti pakviesti atgal partijon vi
sas tas grupes, kurios nuo jos 
atsiskyrė, išlyginti nesusipra
timus ir susijungti vėl į vieną 
energingą, stiprų ir solidaringą 
kūną.

Dėbso nuomone, įvykusio jo 
praeitą rudenį Chicagos kon
vencijoj skilimo priežastis bu
vus visai ne dėl principinių 
skirtumų partijos narių eilėse, 
bet dėl įvairių vadovų ambici
jų, kurie tarp savęs varžėsi dėl 
vadovavimo. Socialistai, darbi
ninkai, savo kovoj turį varto t 
kaip politinę taip ir industrinę 
akciją (veikmių), o taipjau 
kiekvieną tinkamą ginklą, kad 
iškovojus žmonijai laisvę. Va
dovų rietenos dėl vieno ar kito 
veikimo budo yra tik sėjimas

darbininkuose nesusipratimų ir 
skaldymas jų Jėgų.

“Daug kartų manęs klausta,’* 
sako Debsas, “ar aš tikįs į pa
keitimą esamosios socialines ir 
politinės tvarkos pagalba jėgos 
ir smarkaviųio. Tai yra visai 
paikas klausimas, ir tokių da
lykų klausti neprideretų nė 
vienam, kur bent kiek žino is
toriją. | tokius klausinius aš 

galėjau atsakyti tik tolygiu 
klausimu: ‘Ar jus tikite į pa
laikymą esamosios tvarkos pa
galini jėgos ir smarkavimo?’ 
Amžių amžiais, kur tik kuri 
valdžia buvo nuversta pagalba 
jėgos ir smarkavimo, ta vald
žia tik jėga ir smarkavimu lai
kėsi.”

Debsas sakosi jis netikįs, kad 
vien balsavimu darbininkai ga-1 
lėtų įkurti koopatyvinę bendre-į

— Elektros darbiu inkų uni
jos lokalas No. 17 išsiderėjo 
iš miesto ir visuomenes patar
navimo kompanijų padidinimo 
algos. Dabar jiems bus moka
ma mininiuni $7.68 dienai; 
foremanams po $55 savaitei.

Skaitytoju Balsai
(t/i tireikitas itame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

MUSŲ IŠMINTINGIEJI.
Laivų statymo darbas.

[Federįlotosios Presos koresp.]

Seattle, Wash. — David Rod- 
ger, žinomasai laivų statytojas, 
kurs nupirko iš Skinner & Eddy 
korporacijos laivų dirbyklą No. 
2, padarė kontraktą padirbdin
ti dešimtį plieninių laivų po 
10,(MM) tonų kiekvieną. Patsai 
laivų statymas neprasidės dar 
be kokių dviejų mėnesių. Bet 
medžiaga jau užsakyta ir ga
benama. Be to, Skinner & Eddy 

l~ | korporacija gavo iš vienos Nor
vegų kompanijos kontraktą

tingai Amerikoj, kur darbiniu-I . Taigi kai prasidės darbas, 
kai snV° evoliucijoj esą begalo | J(lvs reikuhnljimii, tūkstančiai

darbininkų.
Vietos metalo amatininkų

. . . . -»• i i > i taryba tečiaus kitur gyvenan-ir daug kantrumo turėti.—lue- J . ... 11V. r . čius darbininkus perspėja nota įkurti sovietų valdžios tor- , . .1 . .. . . . važiuoti i Seattle darbams priemą Amerikoj prie esamųjų są- . . * ... ., A f . laivų statymjo, nesusižinojusIvgų tai, Dėbso nuomone, esąs . “ J „. . x.\ , pirmiau su esančiomis čia savoabsurdas. 1amato unijomis.
— Del to, kad samdytojai 

darė pastangų nebepripažint 
unijos ir nupiginti algas, buvo

atsilikę ir nepažangųs. Jiems 
šviesti, auklėti, sąmoninti—

“Legionieriai” ir “aidoblistai.”
[Fedcruotosios Presos žinia]

Seattle, Wash. — Naujai iš-1 sustreikavę daugiau kaip penki 
rinktasai majoras Hugh Gald- šimtai prieplaukos darbininkų. 
well aiškinasi, kad jis neleidęs Streikas tęsės vos pusantros 
darbininkų susirinkimo, kuria- dienos ir darbininkai laimėjo, 
me turėjo kalbėt ' advokatas Streikuotojai sugįrįžo dirbti. 
Vanderveer, dėlto, kad jis bijo- --------------
jęs, idant Amerikiečių Legiono I , , •* . . . vi- True translation ftied wtth the post-
nariai nepadarytų uzpuolim-o master at chieago, III. April 21, 1920 
ant “aidoblistų” susirinkimo, as reciuired by the act of Oct. «, 1917 

Del tokio majoro aiškinimas or VENGRIJA,
ganizuotieji darbininkai dabar ... . ...
klausia: Na, o jeigu majoras Ke«kc,n,V va,dxlM ’olMarumas. 
Caldwell imtų kartais ir pabi- [Fedcruotosios Presos žinia] 
jotų, kad aidoblistai nepada- Budapeštas, Vengrija. — Ven 
rytų užpuolimp ant Amerikic- grjjos spaudai valdžia uždrau
siu Legiono mitingo; ar jis ir nieko nerašyti nei ką-hors 
legionieriams uždraustų savo uf,siniiny apie anglų generolo 
mitingą laikyti? 1 Dyer žiaurumus Indijoj, nuė

jusius taip toli, kad Armitsare 
True translation filed with the post bu sudarytas kruviniausios 
master at Chieago, III. April 21, 1920
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917 Į skerdynes. Kalbėdamas apie tą 

uždraudimą vienas Vienuos lai
kraštis sako, kad tokia draus
me aiškiai parodanti, koks di
delis yrą solidarumas tarp Ven 
grijos reakcinės valdžios ir ge
nerolo Dyero.

“Atimkit iš Anglų pinigus!”

[Fedcruotosios Presos žinia]
VVashington, D. C. — “Atini- 

tikite iš Anglijos pinigus!” tai 
obalsis, kuriuo Airijos reikalu 
liketuojančios Amerikos mote- 
rįs nori priversti, kad Jungti
nes Valstijos permainytų savo 
inansinę politiką su Didžiąją 

Britanija.
Moterįs reikalauja, kad 

Jungt. Valstijos, davusios An
glijai keturis bilijonus dolerių 
Kusikolos, pareikalautų užmokė 
imo 200 milijonų dolerių nuo

šimčių, kuriems Terminas jau 
senai pasibaigė. Ties pinigyno 
rūmais jos nešioja didelius ple- 
<atus, ant kurių stambiomis 
raidėmis parašyta:

“Pons lloustone: Mes «koli- 
namės mokėdami 5Vi nuošim
čių, kuomet Anglija pasilaiko 
sau musų pinigus airiams kau- 

i. Atimkit iš jos paskolos pi
nigus!”

tik Amerikos pinigais galinti 
aikyt okupacijos armiją Airi- 
oj, ir todėl jos esančios pasi- 

ryžusios kovot, kol Anglijos 
kariuomenė busianti ištraukta 
iš airių krašto.

Detroito darbininkų kova.
[Federuotosios Presos žinia] 

Detroit, Mich. — Siuvėjai, 
tapytojai ir cigarų dirbėjai, skai 
čiuini apie pusantro tūkstan
čio, kartu su 4 ar 5 tūkstan
čiais4 gclžkeliečiu vis dar tebe
veda atkaklią kovą dėl didesnio 
nokesnio ir geresnių sąlygų. 

Manoma, kad su gegužės’ pir
mi ja diena dar keli tūkstančiai

Be streikuojančiųjų, daugiau 
taip šimtas tuksiančių įvairios 
rųšiies darbininkų tapo išmes-

no sustojimo. Kai kurios dar 
K) įstaigos menkai begali ką 
dirbti, kitos gi visai tapo užda
rytos. Su maisto dalykais nėra 
dar perdaug bloga, bet dėl jo 
irangumo, darbo žmonėms gy 
venimas darosi vis sunkesnis.

ANGLIJA.
Vieno Internacionalo reikalas.

[Fedcruotosios Presos žinia]
Londonas. — Vokiečių Ne

priklausomosios socialistų par
tijos pradėtas keletas mėnesių 
atgal judėjimas, sujungti visas 
Europos socialistų ir darbinin
kų partijas vienan internacio
nalai! gavo stipraus parėmimo 
nuo Didžiosios Britanijos Ne- 
priklaus|ouitosios darbo' parti

jos. Nacionaline partijos tary
ba savo raporte, kurį ji davė 
įvykusioj per Velykas metinėj 
konferencijoj Glasgowe, parei
škė, kad tokia situacija, kaip 
dabartinė’, kur du internaciona
lai varžosi dėl vadovavimo, es
anti nepakenčiama ir labai pra 
gaištinga pasaulio darbininkų 
judėjimui. Nacionalinė taryba 

todėl rekomenduoja, kad tokia 
padėtis butų pašalinta susijun
gimu visų socialistinių ir dar
bininkiškų partijų vienan ben
drai! Internacionalai:, kurs ne
būtų nei Antrasis nei Trečia
sis maskviškis internacionalas.

Didžiosios Britanijos partija 
kreipėsi į šveicarų socialistų 
partiją prašymu, kad ji sušauk
tų Šveicarijon tam tikrą" pasi
tarimo konferenciją. Apie tai 
pranešta jau Italijos, Frakci
jos, Ispanijos ir Vokiečių Ne
priklausomųjų socialistų parti
joms.

Nušovė merginą.
WaiUer Kopinski, 16 m., 

2914 Warsaw Avė. užvakar va
kare bevaikydamas su revolve
riu ir bežaisda'mais su kaimy
nų mergaite Ifazei Oltendorff, 
17 m., jojo mylimąja, kuri pa
slėpė jo kepurę, kad jis niekur 
neišeitų, netyčiomis nušovė ją 
ant vietos. Ištikus tai nelaimei 
jis pats bandė nusišauti, bet iš 
jo atimta revolverį.

Brooklyniškės “Laisvės” šta
bas ir jos korespondentai bega
lo įniršo — “dumintis”. Dau
giausia tie išmintingieji “dur- 
nija” socialistus. * Labai retas 
“Laisvės” numeris nepadabina
ma įvairiais “durneliais”, “žiop
liais” ir kitokiais nebutniekiais. 
Mat, “dūminti” žmonės ir dar 
magaryčioms mesti ant jų vi
sokių prasimanymų—labai leng 
va, čia argumentai nereikalin
gi: pasakyk, kad jie tokie ir to
kie ir bus atliktas kriukis.

Tai yra labai pagailėtini ko
vos budai. Jų stveriasi tik ne
išsilavinusieji žmones — daž
niausia prie stiklelio. Bet kad 
šitaip “artgumentuojasi” neap- 
šviesti žmones, tai nieko stebėti
na. Geresnių, prakilnesnių da
lykų išsimokinti jie neturėjo 
progos. Pagalios, asmeniškai 
kartais ir nenorint išsitaria vie- 
nas-kitas nederamas žodis. Bet 
kada tokios kolionės rašoma lai
krašty, tai aišku, kad jų auto
riai visa tai daro sužiniai: jie 
nori pasikolioti.

Taigi ta “apšvieta”, kurios 
brooklyniškis laikraštis teikia 
savo skaitytojams, yra nepatei
sinama. Įsivaizdinkite, kas bu 
tų jeigu visi to laikraščio skai
tytojai šitą “apšvietą” pradėtų 
skleisti musų draugijų susirin
kimuose ? Tokie arba butų su
spenduoti, nubausti ai’ stačiai iš 
varyti iš draugijos susirinkimo: 
Protingi žmonės kolionių nepa
kenčia.

Bet kad tie “Laisvės” rašyto
jai taip mėgsta “dūminti” ki
tus, tai verta pažvelgti j jų pa
čių išmintį. Visi žino, kad mu
sų “komunistų” sąjungą sutvė
rė Stilsonas. Jisai, kitų svetim- 
kalbių federacijų sekretorių pa
dedamas, pirmiausia sukėlė mai
štą Socialistų Partijoje. Po to 
kone visos L. S. S. kuopos, ku
riose ėmė viršų jo sekėjai, per
sikrikštijo į komunistus. “Lais
vės” rašytojai, kaipo organizuo
ti žmonės tam humbugui netik 
nepasipriešino, bet dar pritarė. 
Taigi komunistais jie persikrikš 
tijo pirmiau negu įvyko vadina- 
masai L. S. S. suvažiavimas 
Brooklyne. Ir to neveizint ta
sai suvažiavimas vadinta L. S. 
S. suvažiavimu. Tik kelintoje 
sesijoje jie susigriebė ir, “paįai- 
doję” Lietuvių Socialistų Sąjun
gą, pasivadino komunistais. Ir 
tam humbugui laisviečiai prita
rė. Maža to. Ten pat nutar
ta, kad suvažiavimo tarimai vi
suotinam narių balsavimui-refe- 
rendumui neleistini. Komunis
tų yardas, kurį priėmė tasai su
važiavimas, turįs likti “be jo
kių balsavimų”. Bet štai po 
kiek laiko jau kviečiama socia
listus, kad jie nubalsuotų: dėties 
prie komunistų ar ne. Reiškia, 
ir vėl keliama iš grabų senieji 
numirėliai. Ir prieš tai “Lais
vė” nič nieko -nepasakė.

Ką visą tai reiškia? Supran
tama, tik ne išmintį.

Be to, visi žino, kad tokių 
karštakošių komunistę Liet. 
Soc. Sąjungoj buvo didžiuma. 
Bet fa didžiuma užsimanė bėgti 
nuo mažumos. Puikus kovoto
jai,, ar ne? Ištikro, .labai grei
tai jie įvykins komunizmą, jei
gu tik visuomet taip “runys” 
nuo mažumos...

Kiekvienas išmintingas žmo- 
gus jau išanksto permatė, kad 
prie dabartinių aplinkybių tasai 
komunistų pasišokimas bus su
gniuždytas. Taip ir buvo. Pir
mam reakcijos vėjui papūtus jų 
komunizmas sugniužo. Bet delei 
to, kad savo pasišokimais jie nie 
ko neatsiekė, jie dabar kaltina 
socialistus. Socialistus, o ne re 
akciją. Mat jie apmaudu nesi
tvėrė, kad socialistai buvo gud
resni ir nesidavė pagauti ant 
reakcionierių meškerės. “Lais
vės” rašytojai delei to ugnimi 
spjaudo į socialistus. Bet, jei
gu jie butų išmintingi, tai pir
ma turėtų priparodyti ve ką:

kokios darbininkams naudos at
nešė tie “komunistų” šukavi
mai? To jie nepriparodo. Ir 
tie šposininkai drįsta vadinti so 
cialistus “žiopliais” ir “durne
liais”! Kur jų išmintis?

Tie “rašytojai” dar sako, 
kad “Naujienos nematančios 
“komunistų” organizacijos Ame 
riko j. Taigi, esą, jos turbut ne
matė nė socialistų Rusijoj — 
caro laikais. Rodos, čia nėra 
reikalo būti dideliu galvočium, 
kad galėjus atskirti tam tikros 
srovės žmonės nuo organizaci
jos. OJbetgi tie “rašytojai” ši
to, matyt, neatskiria! Beje, 
jie sako, kad organizacija ga
linti gyvuoti ir slaptai. Tikrai 
kunigiškas argumentas — apie 
žmogaus sielos nemirtingumą. 
Kurgi ta organizacija? Jos nė 
ra; ji ne peliukė, kad olose ga
lėtų gyventi. Yra palaidas jų 
sekėjų būrelis, tai visa. O va
dinti juos organizacija — dau
giau negu juokinga. Visi juk 
žino, kad Jungtinėse Valstijose 
yra ir anarchistų ir taipjau tū
las skaičius jų sekėjų. Protau 
j ant taip, kaip kad to brookly- 
niškio laikraščio “rašytojai” rei
kėtų sakyti, kad ir anarchistai 
turi savo organizaciją. Šitaip 
protaujant reikėtų vadinti orga
nizacijos dagi ir būrį gatve ei
nančių žmonių.

Gana, ateis laikas, kada “Lai
svė” pati save “padumins”. Gy
venimas parodys kieno buvo tei 
sybė. —Lukšių Juozas.

ĮNEŠIMAS REFERENDUMUI.

I>§3. 33Čia kuopa savo susi
rinkime, laikytame balandžio 4 
dieną, 1920 m. nutarė paduoti 
LSS. referendumui įnešimą, 
kad Lietuvių Socialistų Sąjun
ga imtųsi tuojau išleisti mėne
sinį žurnalą. Žurnalas turi būti 
vedamas socializmo dvasioje, 
turi aiškinti socializmo teori
jas ir principus.

Žurnalas LSS. nariams turi 
būti duodamas dykai, kaipo or 
ganas, pakol vėl pradės išeidi
nėti “Kova.”

-LSS. 33 kuopos valdyba:
Organiz. P. Adomaitis. 

Nut. rašt. B. Songaila. 
Turto rašt. Ant. Chamo 
Iždininkas, B. «Puceta. 

Binghanipton, N. Y.
Šis įnešimas reikalauja lient 

10 kuopų parėmimo, kad gale- 
tų būti paleistas referendumui. 
Parėmimai turi būt prisiųsti 
bėgiu 3 (trijų) mėnesių po jo 
pasirtodylno spaudoje.

Už Sckr. Vertėją 
Marė Jurgelionis,

3133 So. Emcrald Avė.,
Chieago, III.

L. S. J. LYGOS REIKALAI

REMKIME LIETUVOS 
DARBININKUS.

Lietuvoje dabar siaučia reak
cija. Musų draugai darbinin
kai daro visa, kad atsirėmus 
prieš įsibėgėjusius reakcinin
kus. Jie organizuojasi, įsteigia 
savo laikraščius bei lavinimosi 
kuopeles. Nors smetonine Gal
vanausko valdžia ir ryžasi, kad 
darbininkų judėjimas butų su
triuškintas. Nors ji grudžia į 
kalėjimus gabesniuosius Lietu
vos darbininkų darbuotojus, ne 
leidžia darbi n inkams organi
zuotis ir savo susirinkimų lai
kyti. Nors ji, ‘pagalios, smau
gia darbininkų spatidą, bot to 
neveizint patį Lietuvos darbi
ninkų judėjimą pasmaugti ji 
negali. Musų draugai, Lietuvos 
darbininkai, kad ne viešai, tai 
slapta veikia.

Vis dėlto, jų veikimas yra 
abai trukdomas. Musų drau

gai, po penkis metus siautu- 
sios pasaulinės kares, dabar 
yra labai nubiedneję. Jie ir pir
ma buvo neturtingi. Bęt dabar 
jie yra dar neturtingesni. Jiems 
stoka pinigų, kad galėtų savo 
aikraščius leisti ir šiaip pava
ryti tinkamą agitaciją-—žodžiu 
ir raštu.

Musų, Amerikos lietuvių, dar- 
li-nin-kų, pareiga padėti jiems. 
Jeigu Amerikos lietuviai darbi
ninkai galėjo šimtus tuksiančių 
dolerių sudėti atžagareiviams— 
antininkams ir klerikalams—, 
ai jie privalo dvigubai tiek su

dėti savo klesios draugams pa
remti. Tik reikia juos išjudin
ti, reikia išaiškinti! jiems šito 
reikalo svarbą.

Dabar Lietuvoj eina rinkimų 
Steigiamąjį Seimą kampani

ja. Dabar reikalas šelpti fsavo 
desos draugus Lietuvoje yra be 
galo svarbus. Tatai visi priva- 
onie sukrusti. Kur ir kaip ga- 
edami judinkime žmones, au-

me aukoti. Aukokime ir sių- 
skime aukas į Lietuvos Laisvės 
?on(lą ar Lietuvos Soc.-Dein. 
lemti Fondą.

Lietuvos darbininkai jau krei 
lesi į mus reikalaudami, kad 
mes eitume jiems į pagalbą. 

Tatai sukruskime, remkime sa 
vo draugus Lietuvos darbiiun- 
!kusf — Darbininkas.

Kazimieras Gugis
Veda vUokius reikalus, kaip kriminaltikuoee 

taip ir civilitkuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popierast

Namų Ofisas:
3328 8. Halsted SL

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisaef
U7 N. DearbornSt. 

111141 UnltyBIdg.
Tel. C»ntral 4411

KANDIDATAI CENTRO 
VALDYBON.

Kandidatais į Lietuvių Socia
listų Jaunuomenės Lygos Cen
tro Valdybą tapo nominuoti 
šie draugai:

Į Sekretorių-Vertėją:
J. Alsis, 1 Kp. Chieago.
J. Petruskevich, 7 Kp. So. Boston
A. Puidokas, 1 Kp. Chieago.

Į Pildomąjį Komitetą:
K. Želvis, 4 Kp. Cleveland.
M. Plepis, 7 Kp. So. Boston.
J. Stonis, 7 Kp. So. Boston.
B. Ropšis, 7 Kp. So. Boston.
J. Kaunickas,*4 Kp. Cleveland.
J.‘ Golianka, T Kp. CTcVClantl.
J. Čeponis, 1 Kp. Chieago.
J. Briedis, 1 Kp. Chieago.
M. Jakiniiutė, 1 Kp. Chieago.
F. Repšis, 7 Kp. So. Boston.
? Mozeika, 1 Kp. Chieago.
J. Janusevičia, 1 Kp. Chieago.
L. Zilaitis, 7 Kp. So. Boston.
? Budrikas, 1 Kp? Chieago.
? Boconis, 1 Kp. Chieago.

* Lygos organais:
Laisvė. Naujienos. Keleivis.

Žodis draugams lygiečiams.
Draugai:—Man ilgą laiką te

ko sutrukti nepaskelbus kandi
datų nominacijos, o tai dek ne
turėjimo nominuolųjįų draugų

adresų, o taipjau susirašinėjant 
su nominuotaisiais, kad atklau 
sus, ar jie apsiima kandiduoti. 
Dabar kandidatūros paskelbia
mos. Rengkitės, draugai, prie 
balsavimo, turėdami omenyj, 
kad nuo valdybos priklausys 
organizacijos gyvavimas.

Balsavimo blankos turi bu t 
sugrąžintos ne vėliau kaip iki 
birželio menesio 20 dienos, šių 
metų, žemiau pasirašiusiojo ad
resu :

S. Zavė, Laik. Rašt.
3139 Emerald Av., Chieago, III.

IML A. MONTVID ' 
CHICAGO

Lietuvis Gydytoju ir Chirurgu 
25 E. Wuhingtou St. 
Marshall Field Anuos 

18th fl. Ruimu 1827 
Phono Central 8862

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

>121 North Westera Ava, 
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

X*Spindnliai. Phone Armitage 2016 
Rezidencijos telefonu West 6120

JOHN KUCHINSKAS ' 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

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

perkant.
arba parduodant namų, lota ar
ba farma ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgecių ant lengvų 
sąlygų.
West Sido ofisas atdaru vaka

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

Rcz. 933 S. Ashland Blvd. Chieago 
Telephone Haymarket 25<4 

DR.A.A. ROT H 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 Vak. Nedėliotus 10—-12dieną.

T0WN OF LAKE
LIETUVIAMS
Vienatinis Bankas
Ant Town of Lake, kuris randasi po priežiūra ir 

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

Turtas apie $6,000,000.00

Depositois Stale 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.

Šviesų ir pajiegų suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ In e.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chieago, UI ■

4 '
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Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDff

Rubsiuvių gyvenimas

Organizacijos — unijos keliu 
rubsiuviai atsiekė to, ko palįs 

niekad neįtikėjo. Rubsiuviai 
gali pasididžiuoti, kad jie suge
bėjo suprasti savo organizaci
jos reikalus ir laikytis neperga
limos vienybės. Liefuvių' sky

riaus susirinkime balandžio 16 
d. iš komitetų pranešimų paaiš
kėjo, kad yra padaryta nauja 
sutartis siu didžiomsiomis fir
momis, sulig kurios kiekvienas 
siuvėjas gatM algos nemažiau 

$39 savaitėj dirbant nuo dienų, 
o mokiniai gaus nemažiau $15. 
Tokias algas pripažino algų ko
mitetas.

Reto Chicagos rubsiuviai gal 
neužilgo! pradės statyti nuosa
vą namą. Vieta esanti aprinkta 
prie Aslibmd Boulevard ir A- 
(lanis gatves.

Lietuvių skyrius kaip vienu 
balsu nutarė dalyvauti Pirmos 
Gegužės apvaikšviojime. Pro

gramų i išpildyti nutaria pakvies
ti visi Chicagos lietuvių chorai 
(S.LD.A. 1-mo Apskričio). Pa
aiškėjo taipgi kad Chicagos 
.Jungtinė Taryba yra pakvietusi 
Chicagos Lietuvių Socialistų 

Vvru Chorą. Tūliems elemen- 
tams tas sukėlė daug rūpesčio.

, * T f ’ *

PASPARTU BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
I n c.

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

.—t: ;; ■■■ ■1----------------—   --J'.-- ■— .+-A Jį

! Nes mat tas choras yra socialis
tų, o jiems socialistai yra už vis
ką baisesni. Čia pašoka storas 
vyras ir svyruodamas posmuo
ja: “Draugai, aš esu muzikas ir 
aš žinau kas gali dalyvauti pro- 
grame“. Suminėjo kelis chorus, 
kurie buvo persivertę į labai 
reikšmingą vardą, bet dabar vėl 

permamę savo kailį. Tie tai 
chorai yra “musų”. Kiti-gi visi 
chorai tai nėra “musų”... “Aš 
žinau, aš nenoriu pasakyti kas 
jie yra”. Toksai aiškinimas ylių 
buvo ne vietoj, bet ką darysi, 
kad jis geriaus neišmano.

Baigiant susirinkimą kįla gin
čai kam tūlas Jonas ir Rubsiu- 
vis aprašė paskutinį skyriaus 

susirinkimą taip kaip jame buvo. 
Tose korespondencijose suminėti 

asmenįs skundeis i, kad jiems 
gręsiąs pavojus. Bet greitai nu
rimo, kuomet kitas sėbras ne
reiškė, kad dabar esanti gera 
proga pralobti. Reikią reikalauti 
tų korespondentų pavardžių, o 
paskui juos teisman apskųsti 

tegul prirodo, kad mes esame 
, komunistai, nes “visi žino, kad 
komunistai išnyko, todėl ir mes 

jais nebesame. Matysite kaip 
gausime 50,000 dolerių!” Dau
guma balsų nutarta reikalauti 
tų koresuondentų pavardžių.

Susirinkimo pirmininku’ bu- 
» vo V. Prusis. Tvarką vedė be
šališkai ir nuosekliai. —Tas pats

BRIGHTON P ARK

LDLD. 104 kp. nariu 
domai.

Draugai, kodėl mes stovime 
j rankas nuleidę ir leidžiame sa
vo draugiją versti iš apšvietus 
draugijos į lizdą tų gaivalų,ku- 

. rie net savo vardo bijosi pasa
kyti.

aininėjiinui mirčių 3 metų

C
M

Aukuoja Juozapas Dauginis 
ir Julijona Druktainionė.

1604 W. North A v. Chicago, 111.

Jonas Dauginis mirė 7 d. ge
gužės mėn. 1917 m. sulaukęs 
\os 32 metų amžaus, Amerikoj 
išgyveno 15 metų, priklausė į 
Kriaučių kliubą S. P. Chicago, 
likos palaidotas Lietuviškose 
Tautiškose kapinėse, paliko di
deliame nubudime brolius ir se
seris. Ilsėkis musų mylimas 
broli, tejyul tau būna lengvi šios 
šalies žemelė.

sukaktuvių musų mylimo tėvelio 
Pranciškaus ir mylimo brolelio Jono Dauginių.

Pranciškus Dauginis mirė Lie 
tuvoj 21 d. balandžio 1917 m. 
sulaukęs 60 metų amžiaus, pa
eina Telšių apskr., Luokio para
pijos, Kinciulių sodžiaus, pali
ko dideliame nubudime du sū
nūs ir dvi dukteris, Juozapą, 
Pranciškų ir Julijoną Druktai- 
nienę Amerikoj, o Stanislavą 
Bumlauskienę I sietuvoj, pasimi
rė pas dukterį sodžiui Judrėnų, 
Telšių parapijos, liko palaido
tas Viekšnių kapinėse, ilsėkis 
musų tėvelį apgailėtas sūnų ir 
dukterų, tegul būna lengva Lie
tuvos žemelė.

JUST KIDS—A ’f JPtheory By Ad Ctfter

štai bal. 14d. kuopa laikė 
susirinkimą ir tie gaivalai pasi
naudodami tuo, kad į kuopos 
susirinkimus niekas nesilanko, 
būdami šešiese, pradėjo šeimi
ninkauti kaip jiems tinka ir 
braukti iš kuopos tuos narius, 
kurie laikosi draugijos konsti
tucijos ir nenori leisti, kad kuo
pą ir draugiją pasigriebtų ko
munistiškieji rėksniai Ir tiems 
rėksniams ikišiol sekėsi delei 

kitų narių nesirūpinimo drau
gijos reikalais. Kuomet pernai 
i kuopos susirinkimus lankyda
vosi po 50 ar daugiau narių, šį
met besilanko vos po 6 ar 8 na
rius. Ir kodėl nariai taip nesirū
pina įsavo reikalais ir neatkrei
pia atidos į lai kaip viekia kuo
pos valdyba ir į kur vedama y- 
ra pati draugija.

Laikas visiems nariams su
tvarkyti savo kuopą ir ją taip per 
organizuoti, kad ji butų tikrai 
darbininkiškos apšvietos drau
gija, o ne lizdas visokių rėksnių 
ir laužytojų konstitucijos.

Tad į darbą, draugai!
— Kuopos narys.

kad pastatyti chorą tinkaunon 
auigštuimon, kad ir mums pa 

tiems butų smagu pasidžiaugti 
savo darbo vaisiais ir kad ir ki
tiems butų smagu išgirsti musų 
dainavimo. — Sekr. D. Miller.

Chorų konferencija.

WEST SIDE

Apie Socialistų Vyrų Chorą.

Lietuvių Socialistų Choras 
gyvuoja jau apie septynis metus 
r jame randasi gerų ir veiklių 
lainininkų. Tik netaip senai cho
ras turėjo nemažai nesmagumų, 
kada komunistų rėksniai buvo 
atmanę pasigriebti chorą ir pa
daryti jį komunistišku. Del to 
choras turėjo susiskaldyti. Bet 
ocialistai tuo nieko nepru laimė

jo, nes prie jų pasiliko visi se
nesnieji ir geriausieji daininin
kai ir dabar choras dar geriau 
dainuoja, negu kad dainavo bu- 
lamas kartu su komunistais.

Tik dabar kažkas pasidarė ne
puriems choristams, kad jie ap
sileido ir kartais apleidžia repc- 
licijas. Delei to repeticijos tan
kiui būna nepilnos, arba kartais 
visai jos negali įvykti. Tas netik 
kenkia visam chorui, bet apsun
kina ir pavienius choristus, ku- 
* ie dėl kitų nesilankymo negali 
’inkamai lavinties, ar turi gaišti 
bereikalingai laiką. Nejaugi jie 
negali pašvęsti vieną vakarą į 
availę chorui? Mes turime veik- 
i ir lavinties dar energiškiau,

Balandžio 17 d. M. Meldažio 
svetainėj įvyko Sus. Liet. Soc. 
Darbinnkų 1-mo apskričio kon
ferencija.

Atidarius susirinkimą pir- 
> minusia išrinkta mandatų ir spau 
dos komisijos, o po to sekė į vai 
rių komisijų, dirigentų ir cho
rų delegatų raportai apie chorų 
gyvavimą. Visi delegatai, o jų 
buvo 15 nuo 6 chorų, vienas pas 
kui kitą kartojo, kad chorai la
bai puikiai gyvuoją, nors yra 
žinoma, kad didžiuma tų chorų 
yra suardyti ir tik laukia mir
ties. Bet “energiškiems komu
nistams tai negalvoj — jiems 
viskas gerai, viskas gyvuoja ge 
riausiai. O kad taip nėra — 
nieko nepadarysi, reikia nors žo 
džiu pasidžiaugti ir nusiramin- 
ti.

Bet didžiausio strioko buvo 
su tuo Susivienijimo vardu. Mat 
tenai yra įdėta, kad tai Socia- 

' listų Dainininkų Susivienijimas. 
0 kaip žinia mūsiškiams komu
nistams tas vardas yra labai 
trefnas. Trįs ypatos buvo pa
darę referendumą ir pasinau
dodamos suįrute buvo perkrikš
tiję į Komunistų Su-mą. Betgi 
dabar komunistai savo vardo 
jau užsigina ir jo bijosi pikčiau 
kaip ans pasukimas kipšas kry
žiaus. Tad kaiįj dabar vadin- 
ties? Vadinties socialistais ne
nori, o ir pačių socialistų bau
gu, kad jie nepareikalautų nu
stoti jų vardą naudojus, o ko
munistais — vėl baisu.

Ir po ilgo galvojimo ir dūmo
jimo padaryta labai mandras 
tarimas. Išmesti iš vardo S rai 
dę ir tuo tarpu nieko nedėti jos 
vieton. Girdi, vėliau, kada no
rėsime, tokią raidę įsidėsime.

Bet kam laukti? Reikėjo ant 
vietos pakeisti S. L. S. D. A. į 
Sus. Šv. Petro ir Povilo Dain. 
Am. Tuosyk ir valdžia nieko ne 
sakytų ir “broliai vyčiai” visai 
sustotų rūstavę ant komunistų.

— Spaudos Komisijos Narys.

T0WN OF LAKE.

L. S. S. 234 kp. susirinkimas.

CHICAGO PATVINO. 
Didelis lietus ir ledai uŽtvenkdė 

šiaurinę miesto dalį.
Užpereitą naktį, kad pietinė 

miesto dalis ramiai miegojo ir J 
girdėjo taškanties į langus ne
didelį lietą, šiaurine, ypač šiaur 
vakarine ir išdalies vakarine 
miesto dalįs neramiai klausėsi 
smarkaus t rauk y mosi perkū
nijos, barškinimus didelių ledų 
į langų stiklus, didelės vėtros 
ir dar didesnio lietaus.

Tai buvo pratrukimas debe
sio. Lietus nebe lašais lįjo, bet 
liejosi sriove, greit užtvenkda
mas gatves ir užlipdamas rusis.; 
Į rylą vielomis gatvėse vanduo 
ĮHisiekė keturias pėdas ir gal
vokam! sustojo vaigščioję. 
Daug gyventojų rusių turėjo iš
sikraustyti iš namų, o dau
gelis didesnių triobesių atsidū
rė pavojuje nuo sprogimo įkar 
tusių krosnių jas vandeniui ap- 
sėnius.

Nelaimių betgi nebuvo, nors 
nuostoliai yra milžiniški. Ap
skaitoma, kad nuostoliai siekia 
apie vieną milioną dolerių.
GATVEKARIŲ DARBININKAI

REIKALAUJA PAKĖLIMO 9 
ALGOS.

Nutarė reinkalauti pakelti algą 
35c į valandą.

Užvakar susirinkę savo sve
tainėje, gatvakarių darbininkai 
nutarė reikalaut iš kompanijos 
pakelti algą 3l)-37c. į valandą. 
Jei reikalavimas butų išpldytas, 
jie,gautų $1 ir.$1.04 į valandą; 
dabar jie gauna 65c. ir 67c. į v.

Reikalavimas pakelti bus į- 
teiktas gatvekarių kompani
jai bėgyje 10 deinų. Dabartinė 
sutartis su kompanija baigiasi 
birželio 1d.

BR. VARGŠO PAMINKLO 
REIKALU.

Visiems žinomam dramatur
gui a. a. Br. Vargšui-Laucevi- 
čini paminklas bus pastatytas 
visai netolimoj ateityj, taip kad 
sekamame apvaikščiojime ai 
minimo dienos Lietuvių Tauti
škose Kaįiincse, bus galima kar
tu apvaikščioti ir a. a. Br. Var- 

'•gšo-Laucevičiaus paminklo nu- 
dengimą.

Kad tą suspėjus padaryti, 
Dramatiškas Batelis kviečia į 
pagclbą visas tas draugijas, ku
rios jau yra nutarusios prisidė
ti pinigiškai prie to paminklo 
pastatymo, ar dar mano prisi
dėti ir tliojaus pranešti apie lai 
Dramatiško Batelio komisijai, 
antrašu: Ant. Jusas, 4106 S. AL

Maistas brangsta. Kodėl?
Paskutinėmis dieniomis vėl 

labai pabrango maistas. Aiški
nama, kad delei svičmenų strei
ko pasidarė maisto trukumas ir 
todėl maistas neišvengtinai tu
rėjo pabrangti. Bulvės pašoko 
net arti $1.40 už peką.

Bet Chicagoje stovi 83 vago
nai su bulvėmis. Jie stovi ir nie
kas jų neiškrauna. Kodėl? Di
dieji bulvių perkupčiai-pelna- 

gaudos atvirai sako, kad bulvių 
neiškraunama todėl, kad nepa
darius bulvių perviršio markele. 
Girdi, jei tiek bulvių iškrovus 
pardavimui, jos “skandališkai” 
atpigtų.

Taigi pelnagaudos tyčiomis 
gimdo trukumą maisto, kad 
daugiau pasipelnius ir palaikius 
augštas kainas. Ir tegul maistas 
pūna sandeliuose ir vagonuose, 
bet neturi būti parduodamas, 
kad nepasidarytų “skandališ- 
kas” nupiginimas. “Ska-ndališ
kas” nupiginimas kam? Tik jau 
ne pirkėjams.

Valdžia persekioja streiky^ 
jančius geležinkeliečius, katb^ie 
trukdo maisto iSdulinimui. B<t 
bukite minus — tų, kurie tyčio
mis pūdo maistą vagonuose, 
kad padarius maisto trukumą, 
nė plaukas nenukris nuo galvos. 
Čia nebus jokių areštų, jokių 
apkaltini in ų, j o - 
kių apkaltinimų, jokių grąsini- 
mų teismu ir generalis prokuro
ras Palmer nepavadins jų “rau
donaisiais” ir nepalieps jų de- 
portuoti. Atpenč, tie pelnagau
dos yra geri “patriotai” ir pa
vyzdingi amerikiečiai. Kad jie 
yra tikrieji paktada<riai, kurie 
netik kesniasi, bet ir atvirai lau
žo maisto įstatymus ir lupd'pri- 
simynę nuo žmonių augštas kai
nas — apie tai niekam neturi 
rūpėti. Tik streikieriai ir šiaip 
darbininkai gali būti kaltais, 
bet ne pelnagaudos.

Side Auditoriumo. Iš žmonių 
nieko nesužeista.

Lopresti prisipažino, kad 
juodrankiai reikalavo iš jo 
$2,000, bet jis į tuos reikalavi
mus neatkreipė atidos.

Metai atgaj juodrankiai nu
šovė jo brolį Guiseppe.

Teatras-Muzika
Tarasovos koncertas.

Pereitą nedcldienį didžiulia
me Ashland auditoriume žydų 
socialistų n^okyklos buvot su

rengusios Niai Tarasovai kon
certą. Tai buvo jos paskutinis 
koncertas prieš išvažiuojant į 
Rusiją.

Visas programas susidėjo 
vien išimtinai iš liaudies, dau
giausia kaimo dainų. Tad, nežiū
rint puikaus jo išpildymo, buvo 
lig kiek nuobodus.

Tarpais skambino pianu jau
nas chicagictis Aaron Ascher. 
Tai dai| jaunas, bet paakilbęs 
pianistas. Ir ištikmjų skambi
no labai puikiai.

ŽJrnoTiių Imvo pilna <H<!žiule 
svetainė. — AL

Pranešimai
Cicero. — Lietuvių Namų Savinin

kų Sąjunga kviečia visus šio mieste
lio propertierius susirinkti šiandie, 
bal. 21 d. 7 vai. vakare, J. Jukniaus 
svet. 4837 W. 14th St. apkalbėjimui 
daug dalykų, dėl pagerinimo ir paš- 
varinimo miestelo.... — A. Balchunas.

L. M. P. S. 29 kp. susirinkimas j- 
vyks seredoj, bal. 21 d., 7 v. v., Liuo- 
sybčs svet., 1822 W. Wabansia Avė. 
Visos narės malonėkite atsilankyti.

— Sekretore.

Sietyno Mišrus choras rengia kon
certą, nedėlioj balandžio apie 25 d., 
1920 m., M. Meldažio svetainėje, 2242 
W. 28 P., Chicago, III Dailės mylė
tojai nepamirškite atsilankyti.

EXTKACT
Puritan Salyklus Sun
ka su Puritan šviežiai 
maltais apyniais pada
ro geresnį gėrimą, ne
gu kitos kurios iždir- 
bystės. Reikalauk Pu
ritan. Viso® geresnės 
aptiekus jo turi arba 
gali įgyti dėl jūsų.

raMMMKMnnHHmaMaKu

LAIVAKORTES

PINIGUS SIUNČIA

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

Pereitą nedėldienį University 
Settlement svetainėj įvyko L. 
S. S. 234 kp. susirinkimas. Ko
misija pranešė, kad kuopa stro
piai ruošiasi prie Gegužės Pir
mosios ir kada jau daug tikietų 
parduota į Gegužinės šventės 
apvaikščiojimą, kuris bus gegu
žės 1 d. didžiuliame Ashland au 
ditoriume.

Kuopa taipjau prisidėjo prie 
L. S. S. 22 kp. rengiamo pikni
ko ir yra nusitarusi darbuoties 
visomis jiegomis, kad tas pikni
kas butų pilniausiu pasisekimu.

Socialistai veikia ir eina pir
myn ir to veikimo neįstengs su 
stabdyti jokie komunistų atsi
kviestieji agitatoriai, kurie yra 
pasistatę vien šmeižti socialis
tus. — Socialistas....

Laimėjo streiką.
Lake For«bt vežėjai laimėjo 

streiką už pakėlimą algoms. Jie 
gaus $6 daugiau į savaitę, arba 
$36.

bany avė. Chicago, laišku ar as
meniškai, kasdic po 5 v. v. Juo 
daugiau pinigų bus surinkta, 
tuo pukesnį paminklą Br.Varg- 
šui pastatysime.

Dramatiško Ratelio sekr.
Ant. Jusas.

Bandė nusižudyti.
Aktore Gdad'ys Buckncr va

kar vidurmiestyje, prie Madison 
ir Dearborn galvių, bandė nusi- 
nųodinti už tai, kad jos vaiki
nas Thomas Barry Cant\vell, su 
kuriuo ji gyveno, pabėgo į 
VVaukeganą ir apsivedė su kita 
aktore.
Jai suteikta ūmi pagclba ir ji 
pagys.
Ji sako, kad dėl jo ji palikusi 
savo vyrą ir dvejatą 'vaikų ir 
gyvenusi su juo kol ji jam nenu- 
sibodusi. Dar prieš pat apsivedi 
mą jis buvęs pas ją. Kada ji pa
tyrusi apie apsivedimą, ji pa
sišaukusi jį ir jiems besikal
bant gatvėje išgėrė nuodų. Jis 
tada pasišalinęs.

Nešioja overauzes.
Pastaruoju laiku visoje šaly

je prasidėjo judėjimas, žinoma, 
taip pasiturinčių žmonių, no

rinčių, kad jų vardas butų laik
raštyj ir j ieškančių nau jenybių, 
nešioti overauzes. Tai esą dėt 
ekonomijos ir kad nupiginus 
drabužius. Girdi, jei visi nešio
tų overauzėmis, drabužių kaina 
nupiglų. Bet jie overauzes nešio
ja tik dėl parodos, o ant viršaus 
užsivelka brangius kailinius. 
Taupydami pinigus ant overau- 
zių, jie leidžia šimtais puotoms.

Dabar ta mada užsikrėtė ir 
chicagiečiai, o ypač chicagietės 
— aktorės. Jos atrado, kad tai 
lengviausias būdas pasiskelbti ir 
įdėti “pikčių” į laikraštį. Net ir 
kunįgai nori dėvėti overauzes 
sakyklose.

Bet ta turčių komedija visgi 
brangiai atsieina darbininkaniis, 
kurie turi dėvėti overauzes dar
bi'. Viename miestelyje susitve
rus iš biznierių “overauzių kliu- 
bui?’, overauzių kaina pašoko 
nuo $2 ant $(>, taip kad darbi
ninkai delei biznierių žaismės 
turi dabar dvigubai mokėti už 
overauzes. O pclnagaudų-kapi- 
tailistų overauzėmis neprigaus!

jie visur ir iš visko pelnysis.

Padėjo bombą.
Manoma, kad juodrankiai pa 

dėjo prie Pauliu Lopresti gro- 
sernės bombą, nuo kurios spro
gimo išbirėjo langai visuose na 
nuiosc per keletą blokų visoje 
Taylor ir Racine Avc. galvių 
apielin'kėje. Ypač nukentėjo 
langai žydų instituto ir West

Visi tie L. S. S. 22ros kuopos na
riai, kur buvo pasiėmę pardavinėti 
Soc. Partijos rengiamojo mass-mi- 
tingo tikietus, šiuo prašomi būtinai 
gražinti juos dar šiandie. Gražinti 
reikia d .St. Strazdui — Naujienų re
dakcijoje. Ryto visa tai reiks gra
žinti partijai — N. Kirklienė, sekr.

Roseland. L. S. M. Ratelio susi
rinkimas bus seredoj, balandžio 21 d., 
kap 7:30 v. v. brolių Strumilų sve
tainėj. Visi nariai prašomi susirinkt 
laku. — Valdyba.

Dr. Maurice Kalia
Sugrįžo iš kelionės po Cali- 
forniją ir vėl pradėjo savo 
praktiką kaip ir pirmiau.

4631 S. Ashland Avė.
Phone Yards 994

, TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše- 

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

Famatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvienų dienų ild 9 
▼ai. vakare. Subatomia ild 10 vai. 
vakare. Nedaliomis iki 6 ▼. vakare.

S. GORDON, 
1415 So. Halated SL Chicago, DL

LITTLE JULIUS SNEEZEfc BY BAKER
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ASM EN V JIESKOJ1MA1
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 (SMITU), 
320 Central Av. Collinsvllle, 111.

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

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

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.

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

PAJIEŠKAU savo švogerio Anta
no Urbo, pirmiau gyveno Steger, III. 
dabar girdėjau, kari gyvenąs Chica
go, 1)1. Meldžiu atsišaukti ant šito 
adresu:

M R. MIKE D1TKUS, 
2936 So. Emerald Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Vincento 
Paškevičiaus. Prieš karę gyveno Bro- 
oklyne, N. Y. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žinote malonėkte man pranešti 
adresu:

PRANCIŠKUS PAŠKEVIČIUS, 
1307 Rex Avė., Canton, Ohio.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA moters popieronis 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA

Jaunų moteriškų virš 16 metų 
amžiaus, švariam, lengviam 
dirbyklos darbui. Geros darbo 
sąlygos ir gera mokestis.
ILLINOIS MINIATURE 
LAMP DIVISION,

2243 W. Harrison St.

REIKIA
MOTERIŲ IR MERGAIČIŲ

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

525 So. Green St.

NAUJIENOS

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
Mergaičių ir Moterų ne senesni, 
35 metų įvairiems darbams 
didelėje dirbykloje West Sidėje. 
Gera mokestis ir puikios darbo 
sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO., 

2639 W. Grand Avė.

REIKIA 
MATRONOS

Moteriškos abelnam valymo dar
bui ir prižiūrėti mergaičių prausimo
si kambarį. Darbas lengvas ir ma
lonus. Nedėldieniaiš nedirbama.

Kreipties:
HOUSE OF KUPPENIIEIMER 

218 West Congress St., 
Netoli 5th Avė.

REIKIA
GERŲ, UNKSMIŲ MERGAIČIŲ 
DARBUI GRAŽIOJ, ŠVIESIOJ VIE
TOJ. PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
IR GERA MOKESTIS PRADŽIAI.

UP TO DATE LAUNDRY
11023 S. MICHIGAN AVĖ.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St. 
NATIONAL LEAD CO.

Ar jus nepavargote bevaikščiodami 
nuo vieno prie kito darbo leisdami lai
ką ir pinigus?

GOODYEAR

Siūlo pastovu darbą su gera mokes- 
tim dėl 2000 NEPATYRUSIŲ VYRŲ 
gumos išdirbystėje.

GEROS DARBO SĄLYGOS 
PROGA IŠMOKTI AMATO 
GERA MOKESTIS LAIKE 
MOKINIMUS!.

Privalo mokėti angliškai kalbėti, sver
ti virš 145 svarų.

Kūno egzaminavimas reikalingas.
Kreiptos asmeniui ar susirašyti su 
Dirbyklos Samdos Ofisu.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ ““ “

VYRŲ VISOKIO MENCIAUS 
JAUNŲ IR SENŲ

Reikia, mokinties dirbimo rėmų 
paveikslams. Patyrimo nereikia 
Mes išmokįsime šio amato. $22.00 
pradžiai.

GEO. SMITH MFG. CO., 
426 Arinour St.

REIKIA VYRO,

Kuris gali kalbėti bei rašyti ang
liškai ir turi draugų. Turbuti vyras 
budo ir energijos padarimui pinigo. 
Gali laikyties prie savojo darbo, jei
gu nori. Atsakantis vyras gali ex- 
tra uždirbti $100 į savaitę ir įgyti la
bai augštą darbavietę. Privalo būti 
augštos reputacijos tarpe savo drau
gų ir plačiai žinomas. šis pasiūly
mas tik trumpam laikui. Pasakyk 
mums, kame dirbi, ar esi plačiai (Vi
suomenei žinomas ir kaip daug laiko 
gali pašvęsti mums

Rašyk tuoj:
W. H. SAVERY, DEPT. A, 

431 So. Dearbom St., Chicaago, III.

REIKIA rubsiuvių prie kostumie- 
riškų darbų Nuolat darbas Gera 
mokestis ir p^iki vieta darbui.

Kreiptiesc
11. KASPAR

14 W. Wasinngton St., Room 604

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje 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 uvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

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

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

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus
miestus prisiunČiame per Č. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti. y

WESTERN FURNITURE
STORAGE,

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

Sereda, Balandžio 21, 1920

NAMALžEMfi
BARGENAS.

PARDAVIMUI du namai, gerame 
Rtuvyje; krautuvė, 4 flatai ir didelė 
bame užpakalyje. Lotai 50x125. 
Taipgi parduosim krautuvę su visais 
įrengimais. Parduosiu už $7200. At
sišaukit j 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 Avp. 
Savininkas.

5016 So. Laflin St.

PARDAVIMUI — 3601 Lowe Av. 
muro ir medžio namas Grocernė 18 
m. biznyje ir 5 kambariai prie jos. 
Vana, Gazos, 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.

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.

FARMA 40 akrų su budinkais, 
mašinomis ir gyvuliais už $1400; tur 
būt greit parduota Ad.

3423 So. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Drover 3652

HENGKIS PAVASARIUI

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 20 iki 30 metų am
žiaus; esu našlys 30 metų amžiaus. 
Turiu gerą darbą. Katra mylite šei
mynišką gyvenimą, meldžiu atsišauk
ti ir su laišku prisiųsti savo paveik
slą. Paveikslus grąžįsiu kožnai.

A. K.,
3336 Ix)\ve Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU 2 sūnų, Povilo ir Sta
nislovo Križanauskų iš Kėdainių ap
skričio, Pašušvio valsčiaus. Meldžiu 
atsišaukti adresu:

IGNACAS KRIŽANAUCKAS, 
2450 Westem Avė., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU Teklės Jackevičaitės, 
ji paeina iš Marijampolės pav. JieŠ- 
ko Juozas Ruškys, kas apie ją žino 
ar ana pati, meldžiu atsišaukti adre-

F. KUDIRKA,
71 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

RASTA-PAMESTA
NEDĖL1OJ, balandžio 18 d., apie 

5 ar 6 vai. vakare, Bridgeporte Mil
dos Teatre ant main fl. pamečiau ma
žą uždaromą moterišką laikrodėlę. 
Jeigu kas radot, malonėkit pranešti j 
Naujienų ofisą 1739 S. Halsted St., 
pažymėdami po. 82. Gausite geras 
radybas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ*
IŠDUODU ant rendos l kambarį, 

be valgio. Electros šviesa, garu ap
šildomas, dėl vieno arba dėl dviejų. 
Atsišaukite laišku j Naujienų ofisą, 
pažymėdami Num. KO.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vyrui 

Brighton Parko apielinkėje; vienam 
arba prie antro.

I. G.,
435*1 So. VVhipple St.

Telluride, Colo.

PAJIEŠKAU KAMBARIO su val
giu ar be valgio apelinkėje 22-ros iki 
Jackson Blvb Rašykite adresu:

A. GOBIS,
1028 W. Jockson Blvd., Chicago, III.

PAJIEŠKAU kambario vienam vai
kinui be valgo, prie švarių žmonių, 
ant West Side apie 21, 22, 23 ir 24 
streetą. Turintis kambarį meldžiu 
greitai praneštie laišku.

J. J. TANKELEVIČIUS, 
1679 Milwaukee Avė., Chicago, III.

2 JAUNI broliai pajieško kamba
rio su ar be valgio, bile kur, gera mo
kestis už gerą gyvenimą. Meldžiu 
pranešti iki nedėlios, adresu:

• P. J. DEAN,
4313 Berkeley A v, Tel.Kenwood 5465

REIKIA kambario Brighton Parke 
arba West Side, apielinkėje. Kad 
butų maudynės,, elektra, telephonas; 
mažoj šeimynoj. Pranešti:

M. ANDRIUŠIS, 
2241 W. 23rd PI., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA KAMBARINIŲ 
Mokėsime $55.00 į mėnesį 

ir kambaris.
ELMS HOTEL 

53rd ST. ir CORNELL AVĖ.

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

BACH’S DEPT. STORE, 
3641 So. Halsted St.

REIKIA MOTERS prižiūrėjimui 
stubos; gali būt kad ir su vienu vai
ku arba počuoti žmonės. Del plates
nių žinių atsiŠaukit greitai adresu: 

JOE BARŠAUSKAS,
3043 W. 38 PI. Tel. McKinley 4641

REIKIA
JANITOR1Ų

Gera mokestis 
Geriausios darbo sąlygos.

THE OLIVER 
TYPEVVRITER CO. 
159 N. Dearbom St.

REIKIA mergaičių darbui prie deš
rų. Labai gera mokestis; nuolat dar
bas.

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Green 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 lengviam, maloniam 
darbui musų tualetinio muilo 

(lept, ir dėžių dirbykloje. Mo
kėsime 30c i vai. besimokinant. 
Mergaitės gali uždirbti nuo $20 
iki $30 į savaitę uždavu. Va
landos 8 iki 4:30 v.v.. Pusdienis 
sukatomis. Ateikite pasirengu
sios dirbti.

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

REIKIA MERGAIČIŲ

Prie knygų taisymo. Patyrusių ar 
nepatyrusių, prie visokių taisymo dar
bų; tipperių, gatherių, sevverių ir in- 
sertingių. Mergaičių mokinties. 
$15 i savntę pradžiai.

Kreipties:
JOHN F. CUNEO 

472 W. Superior St. 
7th floor

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

Klausti: STEWART 
CHICAGO BEACH HOTEL 

51st St. ir Comell Avė.

MERGAIČIŲ IR
MOTERIŲ

Vyniojimui ir pakavimui cu- 
kerkų. Taip-gi abelnam dar
bui įvairiuose musų dirbyk
los departamentuose. Nuolar 
tinis darbas. Gera mokestis 
Patyrimo nereikia.

BUNTE BROS.
738 W. Monroe St.

3rd floor.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Pečkurių ir pagelbininkų 55c—68c 

j valandą. Vyrų *į>rie elevatorų; 
shaufferių, automobil - mechanikų 
$8.50 į dieną; inspectorių mašinų 
dirbyklai be patyrimo; 2 watchmo- 
nų; timekeeperių $30; panagių vyrų 
50c—70cį valandą; 2 vyru aliejavi- 
mui automobilių —? Velytina senyvi 
$5—$6 j dieną; ofiso janitorių $125 
; mėnesį ir 5% bonus; kalvių prie 
automobilių, patyrimo nereikia $7.60 
j dieną. Restoranto darbui $85 į mė
nesį ir valgis. Poros su ar be kū
dikių darbui ant ūkės Michigano 
valstijoj. Darbininkų prie Sheet me
tai darbų.

MOTERIŠKŲ
Moteriškų trumpoms darbo valan

doms.
8:30 ar 9 v. vak. iki 4 v. ryto
5:30 — 6 v. v. iki ll ar 12 v. nak

ties.
Antros virėjos — $18.
SOUTH PAR K EMPLOYMF.NT 

AGENCY
4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.

Visi darbni South Noith Ir West 
pusėje. (Kalbamo lenkiškai).

O i KI A DARBININKŲ
VYRŲ

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

lygos. Kreipties tuoj aus j 
Naujienų ofisų.

REIKIA VYRŲ DARBUI

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

IIETZEL & CO.
1743 Larrabee St.

REIKIA Vyrų prie dešrų darbo. 
Labai gera mokestis. Nuolat darbas.

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Green St.

REIKIA
Vyro dirbyklos ir abelnam 
darbui didelėje gumos 
dirbykloje ant West Sidės. 
Gera mokestis ir puikios 

darbo sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO., 

2639 W. Grand Avė.

KELETO TVIRTŲ VYRŲ

muilo dirbyklai.
Patyrimo nereikia.
44%c į valandą ir bonus.
Devynios vai. į dieną. Nuo pir
mos subatomis.

ALLEN B. WRISLEY CO.
925 So. Wells S t.

THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER CO., 

AKRON, OHIO.
Miestas pragumų.

REIKIA
LEI/ERIŲ 

Keletas Leiberių reikia. 
JAS. B. CL0W & SONS 

534 Franklin St.

REIKALINGAS •*— pirmarankis 
duonkepis. Atsišąųkite prieš 12 va- 
andą.

NEW PROCESS BAKERY, 
949 West 34th St.

REIKALINGAS — darbininkas 
jrie balnojimo arklių. Mokestis ge
ra ir ruimas Darbas ant visados.

STOCKMENS SADDLE HOUSE 
LIVERY

4129 So. Emerald Avė.

REIKIA
Vyrų lengviam darbui 
dirbykloje.

Kreiptis
NATIONAL STAMPING 

& ELEC. WKS 
424 S. Clinton St.

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

Kreipties:
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES 
Kean Avė., Tel. Willow Springs 20 R

REIKIA
Vyry dirbyklos darbams, 
taipgi pratusių medžio darbą 
dirbti.

Kreipties
700 W. 22nd Street.

REIKIA
Vyrų prie drill presso ir ran
kinių screw mašinų.

NATIONAL STAMPING
& ELEC. WKS.

424 S. Clinton St.

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

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st St. ir. Comell Avė.

REIKIA

xVyro abelnam darbui viryklo- 
je. Gera mokestis. Nedirba
ma nedėliomis ar šventadie
niais.

Kreikties
IIARMONY CAFETERIA

21 South Dearborn St.

REIKIA
Pečkurio prie
Roney Stocker
8 valandos
Gera mokestis,

PIANO & ORGAN
SUPPLY CO. e 

2100 N. Racine Avenue

DARBININKŲ automobilių dirby
klai; darbA^ viduje; 55c į valandą. 

SOUTH l’ARK EMPLOYMENT 
VįįENCY— 

4193 So. Halsted St.

REIKIA vyro abelnam darbui Wa- 
rehousėje ir pagelbininko prie veži
mo. Gera mokestis mokama.
REPUBLIC VVASTE PAPER CO., 

626 W. Taylor St., Cor. Desplaines St.

~ AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Automobilius Over- 

land 1919 m. 5 pasažierių, beveik nau
jas, mažai naudotas; parsiduoda pi
giai; savininkas išvažiuoja Lietuvon. 
Liberty bonai bus priimami. Kreip
tos po 6 vakarais 1 fl. iš užpakalio. 
2956 So. Union Avė. Chicago, 111.

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

VILIJA GARACtE, 
47 St. & Western Avė.

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

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

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 rūtelių 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 ANDF.RSON
36 So. State St.

1224 North American Rldg 
Central 202

PARDAVIMUI saliunas su visais 
įrengimais ir rakandai (furaiture) 4 
kambariams. Priežastis pardavimo 
— savininkus išvažiuoja į farmą.

4458 So. Ashland Avė.

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

JUOZAPAS NAUDŽIŪNAS
4064 So. Artesian Avė. 
Telefonas McKinley 1694

ANT PARDAVIMO — Grocernė ir 
Bučernė — parsiduoda pigiai ir grei
tu laiku — Savininkas išeina j kitą 
biznį. Rašykite.

Naujienos pažymėdami No. 81.

EXTRA — BARGENAS — EXTRA
Turiu parduoti barzdaskutyklę už 

prieinamą kainą. Savininkas važiuo
ja Lietuvon. Norintieji pirkti, kreip 
kitčs nuo 12 P. M. iki 4 P. M.

F. ROČKA,
10722 So. Michigan Avė., 

Roseland-Chicago,

EKSTRA BARGEIN
PARSIDUODA kriaučių shopa, yra 

išdirbta vieta per dešimt metų. Biz
nis eina gerai, priežastis pardavimo 
liga, tur būt parduota greitu laiku 
dėlto, kad turiu važiuot ant fannų..

MIKOLAS REKŠTIS, 
4406 So. Wood St., Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyventoj vietoj

1315 So. 49th Court, Cicero, III.

RAKANDAI
PARSIDUODA fomišiai, parduosi

me per 8 dienas Utaminke, Seredoj 
ir Ketverge nuo 10 ryto iki 9 vai. 
vakare.

1707 So. Halsted St.

Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet.

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 mėnesiuftĄTur 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 
nuo 6 iki 10, nedėlioj nuo 9 iš ryto 
iki 2 po pietų.

J. L. KAZLAUSKAS, 
716 W. 19 PI., ant 2rų lubų iš fronto

TUR BŪT PARDOUTI Rakandai 
su dideliu nuostoliu. Player Piano, 
Victrola, Loose Cushion Velour,'Parlor 
Suite, Dinfng room sėt, Žalvario Lo
va, Kaurai, Aslos Lempa, Skaitymo 
stalas, Skatymo Lempa, Komoda. 
Labai pigiai.

2106 So. 56th Avė, 1 augštis 
Cicero, III.

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 Bondsai priimama.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

NAMAI-žEMa
DAR GAL 

NE VISIEMS ŽINOMA
Jog Amerikoj randasi dideliausia Lie
tuvių Ukininlcų Kolonija visoj Ame
rikoj prie SCOTTVILLE, MICH. ir 
apielinkės miestelių.
SCOTTVILLE yra geriausia ir der

lingiausia žemė.
SCOTTVILLE yra didžiausios dėl U- 

kininkų mašinerijų krautuvės.
SCOTTVILLE yra geriausi turgai par 

davimui ūkiškų produktų.
SCOTTVILLE yra kenavimo produk

tų fabrikas; yra sviesto išdirbystū 
ir tt.

SCOTTVILLE Lietuviai turi gerau- 
sias, brangiausias farmas ir su go
sią įtaisymo sistemą, kaip tai švie
sa, vandens įvadas ir tt.

SCOTTVILLE lietuviai farmeriai čia 
pralenkia visas kitas kolonijas, že
mės našumu ir gauna geriaus; pel
ną už savo vasaros darbą .
SCOTTVILLĖN dabar atvikau iš 

Chicagos su automobilium, tikslu, 
kad apvažinėjus ir pamačius visas čia 
apgyventas lietuvių kolonijas, kad ga 
lėčiau daugiausiai apipasakoti sugrį
žus už kelių dienų Chicagon Kas no
rite su automobilum iš Chicagos va
žiuoti | Scottville, Mich. dėl pamati
nio lietuviškų kolonijų ir pasirinkimo 
sau geros ūkės. Ateikite pas ma
nę, aš nuvešiu arba suteiksiu paaiš
kinimą kaip į ten geriau nuvažiuoti. 
Mano Adresas:

W. STRYGAS, 
3022 W. 40 St., Chicago, III.

PARDUODA 
BROBATE COURT

60 akelių ūkės Illinois valstijoj; bus 
parduota iš aukcijono tam, kuris dau
giausia {siūlys Balandžio 22 d., 1920 
m. 2 po piet prie Post Office. Delei 
informacijų kreipties į

MR. P. BORNEIKĄ, 
849 W. 08rd St.

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.

akro ..................................... $275
akro ..................................... $425

1 akras ..................................... $550
Atpigintos kainos. Labai lengvos 

išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 \V. 18tb St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi

MA5TERf
5Y5TEM

DIDELIS BARGENAS
š. R. kampas 43-čio PI. ir Wallace 

7-nių po 7 kambarius, medinis; ga- 
zas, vanos, dideli viškai

5621 Laflin St 5-ių po 5 kamba
rius, akmens pamatu ir 3 kambarių 
namelis užpakalyje.

CHA S FORESTER, 
7000 Emerald Avė.

MOKYKLOS______

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTĘR DESIGNING SCHOOL 
J, F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos JungL Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterm| 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. 
^,xn-ntn ~ nirYriru-LrL -u-i.-a- -, - - - - j-L~ ~ ~ -------- f

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 323 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMmfKOŠ^lCTUViŲ-MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvis 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dal- 
liarašys 4

Mokinimo valandos: nuo H rytą 
Iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 4 
Iki 10 valandai.
1106 SO. HALSTED 8T„ CHICAGO


