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Siunčia karinius laivus 
Meksikon

True translation filed with the post 
master at Chicago, III. April 24, 1920 
as rcąuircd oy Ino act oi Oct. 6,191,

CAILLAUX BUS IŠTREMTAS

Talkininkai turį apleist Batumą

Buvęs Francijos premieras nu
teistas penkiems metams ka
lėjimo; sėdės tik vieną mėnesį

priklausomą uniją kuri apimlų 
LJCIC41lltVCIICUIU ! Jungtinių Valstijų ir Kanados

streikas l g(’!ežinkeili(xrius-svičmenus. Su-
--------  sirinkime atstovauta kone visų 

Streikas tęsiasi; darbininkai at- didžiųjų miestų darbininkai, 
sako grįsti darban; didlapiai Spėjama, kad neužilgio naujoji 
pamelavo ir prisipažino. • organizacija turėsianti apie 

------ r-- šimtą tuksiančių nariu.

Persekiojimas žydų Nusižudė Jungt. Vals 
tijų admirolas /Galicijoj

-------- (Saužudybėy priežastis nepatirta
Kai kuriuose miestuose lenkai 

surengę naujus pogromus.

Vokiečių kareiviams atimama 
balsavimo teisė

SIUNČIA KARINIUS 
MEKSIKON.

LAIVUS

Sukilimai Meksikoj plėtojasi.

True translation filed w!th the post- 
nuuiter ut Chicago, III. April 24, 1920 
hs reuuired by tne act oi Oct. b. 1917
TALKININKAI TURĮ APLEIST 

BATUMĄ.
LOS .ANGELES, Cal. 23. - 

Laivyno departamento įsaky
mu šiandie iš San Diego pasiųs
ta į Mazatlaną, Meksikoj, du 

kariniu Jungtinių Valstijų lai
vu: skraiduolį Salem ir torpedų 
naikintoją McCawley. Smulk

mei! ingesnių informacijų nėra.
WASIUNGTON, bal. 23. 

Valstybes departamentas šian
die po pietų kreipėsi į laivyno 
deiMirtamentą reikalavimu pa
siųsti į Mazatlaną ir Topolo- 

bampo, vakarų Meksikoj, du ka 
riniu laivu.

Pasiusti karinių laivų reikala
vo Jungtinių Valstijų atstovai 
Meksikoj, iilaint a|>saligojus šios 
šalies piliečius ir jų savastis.

Valstybės sekretorius Colby 
šiandie buvo atkbiustas, būtent, 
ar Jungtinės Valstijos yra pri
rengusios kokį nors diplomati
nį programą delei kilusios Mek
sikoj suirutės. Val^Kbes sekrę- 
toriius tečiaus pareiškė, kad S- 
tuo klausimu duoti paaiškini-1 
mų jisai negalįs.
Bereikalinga — sako meksikie

čiai.
Meksikos ambasadoj šiandie 

buvo pareikšta, kad kol kas iš 
Meksikos nesą gauta jokių svar

bių informaci/jų. Ambasados 
manymu, siuntimas karinių lai
vų Meksikon esąs nereikalingas: 
Jungtinių Valstijų piliečiams pa
vojus dar negresia.

Gautosios valstybės departa
mente žinios tečiaus rodo, kad 
dabartinė dalykų padėtis Mek
sikoj galinti iššaukti ytin rūs
čių painevų.
Sukilimai Meksikoje plėtojasi.

AGNA PRIETE, bal. 24. — 
Palietis Meksikoj metėja. Čia 

^aulomis žiniomis, Michoecan, 
Gurre.ro, Zacatecas ir Vera Cruz 
valstijose sukilimas prieš fede-

J y kariuomenė nepajiegianti 
atremt bolševikų puolimą.

SAN RĖMO, bal. 23. — šian
die vyriausioji talkininkų tary
ba tarėsi delei bolševiku kariuo
menės veržimosi linkui Ba t li
mo, esančio prie Juoik>sios ju
ros. MilitiHriniai ekspertai pa

reiškė tokią nuomonę, kad bol
ševikų kariuomene esanti per- 

stipri talkininkų kareiviams, 
laikantiems Baltumą, todėl ji

sai turėtų būt evakuojamas.
Francijols ir Anglijos atsto

vai šitam pasiūlymui pasiprie- (čius alkohojiaus nėra svaiginau* 
šiuo, nurodydami, jogui Batu- tls gėrimas, taigi galimas išdirb-

. v • • • • __  . . . . • . . • •• • 1

PARYŽIUS, bal. 23. — Buvu
sia Francijos premieras, Gail
iais, kuri vakar po pilė nuleis
ta delei “pirkliovimo” su prie
šu, augščiausio t e temo nutari
mu. be trijų metų kalėjimo ir 
padengimo visų bylos lesų, pen- 
kiems matams lieka ištremtas 
iš Francijos ir dešimčiai metų 
netenka pilietybės teisių.

Tasai laikas, kuriuo Caillaux 
buvo po areštu, bus priskaitytas 
prie įkalinimo, taip kad jam ka
lėjime sėdėt beteks tik vienas 
menuo.

SLAPIŲJŲ” LAIMĖJIMAS.

Rhode Island valstija laimėjo 
keturių nuočimčiy alų; Ma«sa- 

chusetts — 2.75.

PROVIDENGE, R. I. bal. 22.
- Nepaprastas Rhodie Įsiauti

džiuma balsų vakar nutarė, kad 
alus, turintis keturis nuošiin-

CHICAGO. • Neveizint su m- -------------------------------
dvloiu, valdžios agentų ir trein- Trup tnmMMion filed with the post- 
minų brolijas viršininkų pasis
tengimo sulaužyti Chicagos svič- 
menų streiką, j iširi tebesitęsia. ' 
Tos represijos, kurių panaudota 
prieš streikininkus ir jų vaitus, 1 
ju eiles nė kiek n.vpukrikdė, ’l’a-

master at Chicago, 111. April 24, 1920 
a t rpųiured by the act of Oct. 6,1917

TALKININKAI IMA
JAPONUS.

NAGAN

nienę susirinkimas erdviajame 
Ashland Auditoi’iumo. Apie pen
kiolika tūkstančių streikininkų 
iš Chicagos ir artimesniųjų jo
sios apylinkių susirinko į svetai- 
nę ir kaip vienu balsu pareiškė:

VLADIVOSTOKAS, 
' i ’a ' k i n i nk ų k o n i i s i j a 

geležinkeliams tvarkyli šį rytą 
čia padare nutarimą, būtent, 

pradėti tardymą delei nesenai 
atliktų Japonijos žygių Siberi- 
joj. 'Patai yra pasekmė visos eilės 

nusiskundimų, jogei militari- 
nė Japonijos komanda Siberi- 

! joj sulaužė padarytą su taikiniu- | 
kais militarinę sutartį.

Komisijos priimtoj rezoliu- ( 
I cijoj sakoma: “Komisijos na- 
ria i-japonai šiuo prašomi gau ti 
iš Japonijos militarinėsi koman- 

. ! dos pareiškimą, būtent, ar ji

Siberijos

WASJIINGTON, bal. 23.
čia gauta žinių, kad netoli Ku- 

Kublegiamioj iš Kopenhage- bos, ant savo laivo, vakar nusi- 
no, ifaliiotoj bal. 22 d., žydų žudė Atlantiko eskadros štabo 
dienraščio Forverts korespon- Į narys, kontr-admirolas (Sūrio 

denius N. šifrin. praneša:
Lenkai Galicijoj vėl ėmė mu

šti žydus. Miestuose, kaip Ki’io- pie tai pranešė laivyno departa- 
kavoj, Kolonrejoj, Rroduose,

Tarnopolyj ir kitur lenkų karei
viai surengė tikrus žydų pogrų- 
mus’. Kiek žmonių

B. Brittain. Nusišovęs.
Admirolas \Vilsonas, kuris a-

---------- ------------------------------------- -------------------------1 u ę-, ...... .... I

mas yra stačiai apsieinamas ti ir pardavinėti. Svaiginamųjų jus mesti darbą?
kaijx> kelias pasiiekimui juros gėrimų priešininkai tečiaus tvir-1 Ne! ne! vienu balsu at- 
iš Armėnijos, Gruzijos ir Aser- tina, kad tasai patvarkymas e- > siliepe svetainėj.
Uridjano, iš kur talkininkai gau- Sąs priešingas visuotinosios pro-1 Ąr a& turiu galios paliepti 
na daug ah^os ir mangano.

Trim tr»n«latlon f|i»»a witb the pn<» 
master at Chicago, III. April 24, 1920 
as reųuired by Uie act of Ocl. 6,1917

VoRiKČtV KAREIVIAMS ATI- 
MAMA BALSAVIMO TEISĖ.

Apsaugos ministeris bijosi poli
tikos.

sąs priešingas visuotinosios pro 
hibicijos įstatymui ir todėl jie junis grįžti darban? 
kreipsis į augščiausį Jungtinių ! 
Valstijų teismą. Ar jie ką lai
mėta, nežinia, iu\s prohibicijos 
įstatyme nėra griežtai pasakyta, 
kiek iMnišlitičui turintis alus y- 
ra skaitomas svaiginančiu geria
mu.

Susirinki'iue dalyvavo ir vy
riausias streikininkų vadas, Chi
cagos jardmenų asociacijos pre
zidentas John Grunau. Kada jis 
pasirodė ant pagrindų, streiki
ninkai surengė dideliuusių ova
cijų. Per penkias minules tęsėsi

‘. *, „ ii* , • ir pi iiiaz.inia mmi puiku viiitriukšmingi aplodismentai. Ka-1 , /. J.. .. , .1 .. * *, . z. I] v£ . delei Sibetriios geležinkelių šildama Grunau buvo areštuotas ir .... .. . .. . * .... i i • i tarti ir ar ji mano suderinti sa-dabar yra kaltinamas delei kur-1 1 iJ , , . . , ... .. vo veikimą su talkininku komi-stvmo darbininkų streikuoti, .. .. / „
tai, kalbėdamas Jism be kilu su- ’ , . ........ ,..v. * . . - I Reto, komisija įteikė rastis-s.'rinkiisiiiių alklausc: I. .v. . . . . . .. , v. ka pareiškimą jirovizionalei val-Ar as kada nors kursčiau ... .. . . , .: dziai \ ladivostokc prasydama, 

! kad ji pasirūpintų įtikinti gele
žinkeliečius, iilaii.l jie grįžtų dar

. ban, grįžtų “jiačių Rusijos žnio-
. iriu naudai.“

miontui, saužudybės priežasčių 
nepacli»o<la.

Kpntr-admirolo kūnas busiąs 
mus. Kiek žmonių nukentėjo, pargabentas j Jiuiglines Valsti- 
kiek užmušta, tikro sikaičiaus jas ir palaidotas jo gimtinėje, 
dar nesužinota. Daugelis žydų 
kitose vietose, bijodami pogro
mų ir gelbėdamiesi nuo savo 
budelių, bėga parubežin. Len
kai Galicijoj persekioja žydus 

j žiauriausiai^ budais: muša juos, 
1 kankina, barzdas rauja. Kai-kur 
■ ypač žydų gerbiamus rabinus

priverčia kokią-ndrs biaurybę saikinlieji federalio korto teisė- 
padaryti. Dažnai įsiveržę į sina- jaį (grand jnry) Brooklyne va- 

gogą lenkai subiaurina žydų > var įšn^č kaltinamąjį aktą 
prieš Armour, Swift ir Wilson 
•skerdyklų kompanijų savinin-

■ kus. Visi jie kaltinami delei su- 
I mokslo, padaryto tikslu pasijM‘1- 
nyti kęliant kainas mėsai ir 
tt.

Kaltinųjų kompanijų atstovai 
turėjo užsiistatyti po 2,500 dole-' 
rių kaiicijjos. Kaita prasidės kal
tinamųjų byla, dar nežinia.

Richmonde, Kenlucky valstijoj.

SKERDYKLŲ SAVININKAI 
APKALTINTI.

Darę sumoksiu, kad pasipelnyti

,NEW YORK, bal. 24. — Pri-

šventenybes.

DIDELIS STREIKAS 
VIENNOJE.

70,000 darbininkų metė darbą.

— Ne !Niekado«i! buvo at
sakymas.

Aš manau, kad jus palįs 
žinpte ką darą ir ko norį...

—- Padidinti algas! — atsilie
pė visa svetainė.

Ir susirinkusieji išsiskirstė. 
Vėliau Grunau vieno vietos dien 
raščio korespondentui pareiškė,

i True translation filert wilh the n*"--’ 
master at Chicago, III. April 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
ARMĖNIJA BUS NEPRIKLAU

SOMA VALSTYBĖ.

Taip nutarę talkininkai.

VIENNA, bal. 23. — Septy
niasdešimt tūkstančių darbinin
kų šiandie metė darbą. Metė po 
to, kauta atsisakyta išpildyti jų 
reikalavimą jiadidinti algas. 
Gaso, elektros ir kitų maisto pa
rūpi irimo įstaigų darbininkai dar 
tebedirba. Bet ir jie pareiškė, 
kad sekamą panedelį mesią dar
bą, jeigu iki to laiko nebus pa
daryta koks nors susltarlnlrts su j 
jau streikuojančiais jų draugais singas. Kompanijos niekuomet 
darbininkais.

Kompanijos ginasi.
CHICAGO. — Tuoj po to, ka

da gauta žinių iš New Yorko, 
kaltinamosios kompanijos pas^ 
kulbė* ilgus “stateinentus”, bū
tent, kad Brooklyiue išneštasai 
prieš jas kaltinamas esąs netei-

Maišto dvasia jaučiama dagi ir 
Neuvo Leone, Hidalgo ir Fa- 
lisco. Tūli t edera lės valdžios ka
riuomenės būriai prisidėję prie 
sukilėlių.

Pasiųsta prieš sukilėlius ka
riuomene kol kas jų neapveikia. 
Tūlose vietose ji dagi gavo trau
ktis atgal.

Carranza norįs taikos.
\VASH1NGTON, bal. 23. — 

Čia gauta žinių, kad Meksikos 
prezidentas Carranza bandęs už
megzti diplomatinių pasitarimų 
su Sanora valstijos sukilėlių va
ikus. Pastarieji, sako, jo pasiūly
mus atmetę.
Indionai dedasi prie sukilėlių.

AGNA PRIETA, bal. 23. — 
Daugiau kaip tūkstantis Mayo 

melionų gentės narių šiandie 
prisi<iėjo prie sukilėlių. Kaikd- 
se tie indionai kariavo preziden
to Caranzos annjoj, 
vadovavo sukrlim ui 
ertos valdžią.
Areštavo Carranzos

DOUGLAS, Ariz. bal. 23. —- 
Jungtinių Valstijų agentai čia 
šiandie aerštavo Sonora valsti
jos militarį guharna+orhj Igna- 
cio Pesąueiro.

BERLINAS, bal. 23. — Stei- 
giamjasai Susirinkimas didžiu
ma Iki įsų atmetė pasiūlymą pa
taisyti rinkinių įstatymus taip, 
kad suteikus balsavimo teisės ka 
reiviams. Visos keturios buržu
azinės partijos, kaip vienas vy
ras, balsavo prieš pasiūlymą.

Apsaugos ministeris Gcssieris 
ir kiti kalbėtojai pagraudeno su 
sirinkimui neįsileisti arinijon po 
Litikos. Jie nurodė, kad jeigu ka
reiviams bus' suteikta balsavimo 
teise, armija “gali patapti įran
kiu nuvertimui valdžios, kaip 
kad tatai dedasi tūlose pietinės ir 
centralines Amerikos respubli
kose“.

Beto pareikšta, (kad, jeigu 
Steiiguunnsai Susirinkimas tuoj 
priims rinkimų įstatymą, pir- 
n^ojo respublikos parlamento 

rinkimai turės įvykti birželio 6 
dieną.

Erne translation filed witb the post- 
master at Chicago, III. April 24, 1920 
iŠ reųuired by the act of Oct. 6,1917

Jungtinių Valstijų atstovas 
San Rėmo.

SAN RĖMO, bal. 23. — Jung
tinių Valstijų ambasadorius I- 
talijoj, Robert UnderwoodJohn
son, šiandie rytą atvyko į San 
Renio, kur jis, valstybės depar
tamento liepiamas, bus kaipo 
Jungtinių Valstijų svetys vy

riausios talkininkų taryl>os po
sėdžiuose.

Reikalauja, kad jos pelenai 
butų išbarstyti ant vyry kapų

kada jisai 
prieš H li

valdininką

BOSTON, Mass., bal. 22. —
Massacliusetts valstijos senatas fca(i visa tai, kas iki šiol buvo 
21 balsų prieš 8 vakar nutarė skelbiama neva kaipo jo pareiš- 
leisti išdirbti ir pardavinėti alų kiniai , yra melas. Jisai nieka- 
turintį 2.75 nuoš. alkoholiaus.! (pKS nesakęs, kad streikas esąs 
Šitą senato mularimą, kad jisai' sulaužytas ir kad darbininkai 
liktų įstatymu, dar turės užgir- privalo grįžti darban.
ti ir legislatura. | Taigi streikas tebesitęsia. Ko-

privalo grįžti darban.

NAUJA DEMOKRATIŠKŲ 
“BULMUZIER1Ų“ 

PARTIJA.

Kad gavus prezidento kėdėj pa
sėdėti — prižada visokių 

gerybių.

kių įmonių jam sulaužyti dabar 
panaudos valdžia ir senosios ge
leži nkeiliečių brolijos viršinin

kai — ateitis parodys.
Kituose miestuose tas pats.

CLEVELAND, bal. 23.
Justicijos departamento virši
ninkas šiandie pareiškė, kad 

jisai įsakysiąs areštuoti visus 
svičmenų streikio vadus, jeigu 
iki rytojaus streikas nebusiąs at- . ••••> • V • 1 • *

TEM.-PILE, Tex. bal. 23. — 
Buvusis Texas valstijos guber
natorius, James E. Ferguson, 
čia Įjasiskel'bė, kad jisai stato ! streikiiūnkai čia, kaipir 
savo koirdiciatiirų j Jungtinių įsikūrė savo asocia-

Valstijų prezidentus. Į preziden- ' cija _ jartįmenv asociacijų 
tus jisai “rumijųs” vardu nau-1 |r wda prieS senosios
jos “Amerikiečių Partijos“ 
(American Party), kuri čia su
sikūrė iš demlolkratų partijos 

at’skalų. Naujojo naujosios de-' 
mokratiškų “bulmuzierių” par- ^'"kaip'vionu bJlsu nutarė tęs- 
tijos kandidatjo platforma la

bai “įdomi“. Pavyzdžiui, jisai 
žada, jeigu bus išrinktas prezi- j77>adidhiti algas. 
dentu, teikti sekamų gerybių: , 
visais galimais budais priešin- 
ties suteiktmjui balsavimb tei
sės moterims, atšaukti visuoti
nosios prohibicijos įstatymą (tos 
valstijos “bulmUzieriams“ alus j 
ir degtine, matyt, yra daug svar , ” 
besnis dalykais nei balsavimo tei
sė moterims), pripažinti ir rem 
t i darbo unijų principus ir 
jyaliuosuoti iš kalėj imjo sočia lis- .25,000, doleri 
tų partijos veteraną, Eugenijų 
V. Dcbsą (suprantamą, tik Deb-j 
są). Be to, naujasai kandidatas 
labai rūsčiai kalba ir apie tau
tų lygų-

Reikia tečiaus manyti, kad 
demokratiškieji “bulmuzeriai“ ,

ST. LOUIS, bal. 23. ~ SI. 
Louis apskrities svičmonai šian-

ti streiką kol samdytojai nesu
tiks pripažinti jų organizaciją

WASHINGTON, bal. 23. — 
Streik uoj aličių gelež inkeliečių 

atstovai nutarė atsimesti nuo 
treinmenų brolijos ir kurti ne-

PINIGŲ KURSAS

SAN RĖMO, bal. 23. — Ar
mėnija turės likti nepriklauso
ma valstybe. Tokį nusitari mą 
šiandie |xularė vyriausioji tal
kininkų taryba, ir tai todėl, kad 
nė Jungtinės Valstijos nogi kuri 
nors kita valstybė nelinkusius 
paimli ją savo globom

Armlenijos rubežiai kol kas 
dar nenužymčta.

ITALIJOS SOCIALISTAI NU
TARĖ STEIGI! DARBININKŲ 

TARYBAS.

Bet tik ten, kur darbininkai 
ra gerai susiorganizavę.

y-

MILANAS, Italija, .bal. 24. — 
Nacionalinis Italijos socialistų. 
Partijos susirinkimas čia nutarė 
įteigti dairbininikų tarybas vi
suose didesniuose Italijos mies
tuose, kur darbinninkai yra pa
kankamai susiorganizavę ir ap
sišvietę. Tatai, sako, daroma tik 
bandymo tikslais.

Už pasiūlymą steigti tarybas 
paduota 94,000 balsų, prieš — 
21,000. Gi pasiūlymas steigti 
darbininkų tarybas visoje šaly
je atmesta 88,000 balsų prieš 
5,000.

Kėsinosi nulynčiout negrus.

i SAVANNAH, Ga. bal. 24. — 
Daugiau kaip tūkstantis baltvei- 
džių vakar buvo susirinkę ties 
paviečio kalėjimu ir jau buvo

ir reni ---------- . besitariu užpulti jį, kad pasigrie
ir tuoj ' kai^erkant 'jų „į mritau’kž'p už |blls ir nulinč.iavus keturis neg- 
icialis- 25,000 doleriu, bankų buvo skaitoma rus, kurie yra kaltinami delei 
nrrnniiii Amerikos pinigais Šiaip. ___ niiindvmn l.iilr* nirklin. Mnii*rvnužudymo tūlo pirklio, Karvy

nenorėjusios ir dabar nenorin
čios pasipelnyti. 0 todėl daryti 
kdkių nors sumoksiu nebuvę 

Pasiuntė kariuomenę Hutte’n j<l(kil> reikalo, ir jos nedariusios.

BUTTE, Mont. bal. 24. - -
/ • Į

Butte’j visa ramu. Kariuomenė • 
jau atvyko, ir ji patroliuoja gat
ves. Kasyklos taipjau apstaty
ta kariuomene.

Kompanija skubiai verbuo
jąs! streiklaužių. Bet iki šiol 

nedaug tesirado tokių, kurie 
norėtų dirbti durtuvo sergstimi. 
Darbininkai nutarė tęsti strei
ką. 

c

Trua traaslatio* fil^d witb the post- 
master at Chicago, 111. April 24, 1920 
as reųuired by ir.e act of Oct. 6.1917

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS 
SAN RĖMO.

SAN RĖMO. bal. 22 (suvėlin
ta), Vyriausios talkininkų 

tarybos vadai čia turėjo pasikal
bėjimą su Rusijos sovietų val
džios atstovu.

LOUISVILLK Ky, bal. 23. - 
Kalherine Kerns įteikė savo ad-. 

vokatlui raštišką pareiškimą, 
kuriame reikalaujama, kad jai 
mirus josios kūnas butų sude- nebus laimingesni, kaip buvu- 
^intas, o pelenai lygiomis dali- šieji mirusiojo pulkininko, re- 1 
mis išbarstyti ant kapų josios publikono Roosevelto “]_____
huvuflfų vyrų< kurie abudu yra zeriai”, kurie numirė ankščiau % 
mirę. J rei buvusia jų vadas. J

bulmu- !’

Anglijoš 1 svaras ........... $ 8.88^
Austrijos 100 kronų ........... $ 0.60 Allen.
Belgijos, uz $1 ....... f i ankų 14.25 Ktfriėiimo viršininkui tečiausDanijos 100 kronu ............... $17.40 1 nuėjimo misuuukui iiCBaus
Finų 100 markių.................... $ 5.35 pavyko penkulbėti riaušininkus,
Francuos, uz$l   frankų 16.47 jr jjp išsiskirstė.
Italijos, uz $1 ...........  lyrų 22.55 ■’
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 1.70

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

Lenkų 100 markių ...
Norvegų 100 kronų 
Olandų 100 guldenų 
švedų 100 kronų 
šveicarų, u į $1 .....
Vokiečių 100 markių

AMOY„ Kynija, bal. 18. — 
Anhey apskrity ir mieąte praei- 
1Q savaitę kilo didelių riaušių.

... $36.7fr

.... 21.75-
5.62
1.70

frąnkų
......... $

Susirėmime tarp riaušininkų ir 
kariuomenės vienoj ir kitoj pu
sėj krito apie tūkstantis žmonių.

?,.k* •.:.i

t’rne translation filed wuh the pori- 
master at Chicago, III. April 24, 1920 
•s reųuired by the act of OcL 0,1917

WASHINGTON, bal. 23, — 
Karės departamentas gavo ofi
cialių pranešimų, kurie sako, 

kad laike nesenai įvykusio tarp 
japonų ir čekų kareivių suįdrė- 
mhiu) Kadare, Siberijoj, japo
nų kareiviai šaudė į amerikiečių 
barakus Hailare.

■...................................... ■■ ..............................

Filipiniečiai reikalauja nepri
klausomybės.

MANILA. — Nacionaline 
demokratų partija nutarė pa
sitarti su nacionalistų partija 

if bendrai varyti kampaniją už 
pilną Filipinų salų nepriklauso- 
mybę.

BELFAST, Imi. 22. -- Augių 
valdžia išgabeno Anglijos) didelį 
skaičių areštuotų sinn feine- 
rių.

PEKINAS, bal. 17. — čia 
slapta atgabenta septyni lavo
nai ir palaidota rusų kapinėse 
už miesto sienos. Atgabenta iš 
Ilavbūio. Sakoma, kaid keturi 
palaidotieji esą Įnirusio Rusų 
caro šeimynos nariai — kuni
gaikščiai ir kunigaištienės.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

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

___

Gurre.ro
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SIETYNO MIŠRUS CHORAS
Rengia

GERTA
Kas dedasi 

Lietuvoj.

Nedėlioj, Balandžio 25, ’20
M. Meldažio Svetainėj

2242 W. 23 PI., Chicago.

TAUJĖNAI, Ukm. apskr. —
Čia krikščionįs demokratai 

pasisekimo neturi, jei kuris ak- 
tingiau norėtų darbuioties,tai 

negali. “Ką, sako, juo tikėti, 
juk jisai krikščionis demokra
tas.”

( -- - - —- 1—

Į Artistes Unos Babickaites]

Pradžia 6 vai. vakare.

Šiame koncerte grajįs pirmą kartą garsus mu
zikantas ant alpanos. Koncertas susidės iš dainų ir 
muzikos. Taigi dailės mylėtojai nepraleiskite šio 
koncerto, atsilankykit, nes bus paskutinis šio sezono. 
Po koncertui balius ir šokiai iki vėlybos nakties.

Kviečiame visus SIETYNO CHORAS.

UTENA. Kovo i * dieną Uteno
je buvo suimtas Lietuvos Vai 

sticčių Sąjungos apygardos biu 
ro vedėjas pil. Kardelis, įgalio
tus V. Sąjungos suvažiavimo 
atstovauti Valstiečių Sąjungai 
apygardos rinkimų komisijoje. 
Suėmę jį krikščionių demokra
tų nurodymu už tai kad mitin
ge kovo 14 dieną Utenoje pava 
dinęs dabartinę valdžią dešiniu 
ia.

KAUNAS kovo 10 dieną 3 vai.

įvyks

Nedelioj, Balandžio 25, 1920
304 So. VVabash Avė.

PIKNIKAS
Atsibus

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO-MAY 2 D„ 1920,
G. M. Chernaucko Darže, No. 1, Lyons, III.

Pradžia 9 v. iš ryto, trauksis iki vglumo nakties. Inžanga dykai.
Kas pirmesnis, tas geresnis, tai ir šitas piknikas pirmesnis ir bus ge

resnis ir linksmesnis, nes pas Chcrnaucką gausite visokių gėrimų ir gar
džių užkandžių, o katrie mylėsite šokti, tai galėsite šokti tiek, kiek tik 
norėsite, nes bus kuogeriausi muzikantai ir grieš visados be sustojimo. 
Atvažiuok ir atsivesk savo draugus.

Kauno fortu svetimas aeropla
nas. Jis lėl^ė iš Smolensko. Ae
roplane skrido 4 žmonės (3 vy
rai ir t moteris). Vienas jų, 
Plnten’as, yra įgaliotas Bušų 
prekybos atstovas, turintis Le
nino ir Krasino mandatus pre-

luvo šoferiai vokiečiai. Pas 
skridusius rasta 300,000 mar
kių pinigų (rusų rubliais ir 
anglų svarais sterlingų). Eina 
(ardymas. Lakstvtuvas nuvež-
las į Kauno garažą.

PUNSKE lenkai gražino kuni
gą. važiuojantį su Švenčia u-

---------------------------------- ------------ 8:15 vai. vakare. ----------------------------------------- ----- J

Koncerte apart viršminėtos artistės rengėjos Tikietai parsiduoda Naujienų ofise, pas p. N. 
dalyvauja dar ponia NORA GUGIENĖ, dainininkė, Gugienę, So. Halsted St., Draugo ofise, Darbo Žmo- 
p. P. STOGIS, p. K. SARPA IUS, mažiukų kvarte- nių Knygyne, So. Halsted St., Dr. Graičiuno ofise, 
tas, ir kiti. Universal State Banke.

Visi kas tik nori išgirsti garsius musų artistus,tepasiskubina gauti tikietus, kadangi vietos visos re
zervuotos. KOMITETAS.

BRIGHTON PARKE DIDELĖS PRAKALBOS 
Rengia L. S. S. 174 kp.

SEREDOJE, BALANDŽIO 28 D., 1920 
Liuosybės svetainėje, kampas Kedzie Avė. ir 39 PI.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kalbės Naujienų Redaktorius Drg. P. GRIGAITIS. 

Kviečiame gerbiamąją publiką atsilankyti.
L. S. S. 174 Kp. KOMITETAS...

madienj (8-111) lenkų karinin
kas karo valdžios vardu prane
šė, kad kunigams uždrausta va
žiuoti pas ligonius.

DOVANOS RYTOJ
Dalys Nortsidės Draugijų Sąryšis

Liuosybės Svet., 1822 VVabansia Avė.
Pradžia 6:30 vai. vak.

Bus gražus programas ir šokiai.
KOMITETAS.

TAURAGĖ. Iš 15 į 16 vasario 
naktį kaž kas šovė apskrities 

viršininkui Tučkui pro jo gyve 
numojo kambario langą. Virši
ninkui nepataikė.

Buvo padaryta krata pas Git- 
kina, namo savininką; 1 nieko 
neatrasta. Paskui suėmė Kaną. 

'Bei' ' pik (Tafa ris tfFJflKffRRT
[Darbas]

Del susisiekimo su Vilnium

Varšavos kreipiantis j Lietuvos 
Vyriausybę dėl jos pažiūros i 
susisiekimo atnaujinimą tarp 
Vilniaus ir Kauno buvo atsaky
ta, kad Lietuvos Vyriausybė 
kiek seniau buvo tikusi tokias

1 ir fi Nuošimčiu
į Pirmi Real Estate Mortgage’iai ir į 
I Pirmi Real Estate Mortgage’iii Ronai I
■ B

tarybas pradėti ir tam tikslui 
net buvo pasiusta Vilniun speci- 
iline komisija. Tcčiau atsižiū
rint į tai, kad lenkų valdžia ir 
kariuomenė n.e tik nepermainė 
tavo elgesio su okupuotais Lie
tuvos kraštais ir sanlikių su 
Lietuvos Valdžia, ir ne tik ne
pasitraukė ligi demarkacijos 
iuijos, liet dar veržiasi ir ple
dą lietuvių k rašus, provokuo
tam i ginkluotus susidūrimus, 
r kadangi tuo bildu lenkų val- 
tžia nerodo jokio palinkimo 
gerbti teisę nei pačių aliantų įsa 
kymus, todėl Lietuvos Vyriau- 
;ybė nemato jokios prasmės ve 
di kokių mirs tarybų su tokiu 
kontragentu. Nesą nėra jokių 
•aranlijų kad lenkų valdžia res 
pektuotų bent kokią šutarlj, ir 
santykiai su tokia vyriausybe 
visai -išeinu iš teisės ribų ir pe-^ 
reina išimtinai į brutales pajė
gos sritį.

Įstatymas dėl svaiginamųjų 
gėrimų.

Valdžia uždraudė visoj Lietu
voj pardavinėti spiritą, degtinę, 
likerį ir konjaką. Konjakas, 
spiritas ir degtinė leidžiama par 
duoti tik sanitarijos ir veteri
narijos reikalams, turintiems 
tamtikrą gydytojo leidimą. Už 
pardavinėjimą be leidimų baud 
dama litis administraliniu im
lu pinigine bauda nuo 1000 li

gi 10,000 auksinų. Pasigėru-j 
deji Ims baudžiami: pirmą kar-1 
lą ligi-100 auk., antrą — ligi 
500 auk. ir trečią kartą — ligi 
1000 auk. Toks įstatymas turi 
galios ligi gegužės mėti. 15 d.

Laiškai iš Lietuvos.

ropiųnas sutrupėjo į šipulius.
Vasario 9 dieną paėjome prie 

kyn. 16 viorstų. Mušis buvo ma
žas, lik šautuvais.

Kunigų “krikščioniška” 
agitacija.

Vienam natijicniečiui rašo jo 
molina iš Kantaučių p., Telšių 
ąpskr.

Lietuvos valdžia vis dar nesu 
silvurko. Vieni jų yra be mok
slo, durni, o kili kad ir turi mo
kslo ir supranta, bet pasiduoda 
kunigams.

Dvarponiai ir kunigai norė
dami žmonių kailį plakti, su
šaukė kokį tai seimą — kon
ferenciją, o paskui pradėjo per 
pamokslus šaukti, kad visi ra- 
sytussi į lą kunigų ir ponų kri
kščionių demokratų partiją, o 
kas nesirašys, las bus atmestas 
nuo tikėjimo ir nuo bažnyčios. 
Žmonės išsigaiutę bėga kas tik 
gali rašyties, sakydami: “Kas 
mus j dangų be nuves?” O kiti 
juokiasi ir sako: “Kaip jus ku
nigėliai nuves j dangų po smer- 
lies, kad jūsų akis vabalai ir 
krupiai išlandžios?”

PAVASARINIS

šokis
Rengiamas

Federacijos Liet Kliubo
Chicagoje

Subatoje,
KAREIVIO LAIŠKAS.

esti pilnai saugus invezdinimai, kurie kiekvienoj valandoj gali 
būti apkeisti pinigais sulyg jų tikros vertės. ===

Jeigu turi kiek susitaupinęs pinigų — priversk juos uždar
biauti jums. Nuošimtis išmokama kas šeši mėnesiai.

Kreipkis musų banko Mortgage’ių Departamentan dėl pla
tesnio paaiškinimo šiame reikale.

PEOPLES-BANK
ASHLAND AVENUE KERTĖ 47tos GATVĖS

4-los pėstininkų pulko, 3 kul 
kasvaidininkų būrio kareivis 
Juozas Pagojus, esantis lenkų 
fronte, rašo savo broliui Motie
jui, Chicagoje:

Dabar stovimo lenkų fron
te. Ikišiol mūšiai buvo reti ir 
nedideli.

Vasario 7 dieną lenkų šau
liai išėjo žvalgyties, bet jie li
ko suimti. Tad paskui naktį 
jie ryžosi eiti j musų apkasus 
ir pulti kontr-atakon. Bet mu
sų žvalgams pasisekė tųiie lai 
sužinoti ir mes lokius brangius 
svečius priėmėm kulkasvaid- 
žiais. Lenkai buvo priversti 
atsitraukti Liko paimta 5(1 alk
iu ir 19 žmonių, o užmušta 100 

žmonių ir <30 arklių; likusieji 
enkai pabėgo Vilnias linkui. Iš 
misų pusės 17 sužeista ir 5 už
mušti. Mušis tęsėsi 4 valandas.

Vasiirio 8 dieną skraidė kn- 
cų skraiduolis, norėjo sužinoti 
<okios yra musų spėkos. Tą pa
čią dieną vakare vėl jis buvo 
atskridęs. Bet musų Įtinku arli- 
erija palaike j aeroplaną ir iš
krito iš jo 2 žmonės, o pats ae-3255

BALANDŽIO-APRIL 24, 
1920 m.

ASHLAND BOULEVARD 
AUDITORIUM

Kampas Ashland ir Van 
Buren Sts

Prasidės 7:30 vai. vakare.

Gros
Geriausia 18 Muzikantų 

Orchestra

Kviečiame kiekvieną atsi
lankyti ant šio puikaus pa
vasarinio Šokio.
Telephonc: Yards 6492

AKUšERKA
A.SHUSHO

So. Halsted

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
St., Chicago, III

Didelis Iškilmingas Balius
Rengia

Lietuvos Dukterų Draugija, 
NEDĖLIOJĘ, BALANDŽIO 25 D., 1920, 

Mildos Svetainėje, 
3148 So. Halsted Street.

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35 centai ypatai. 
Kviečia visus atsilankyti ir linksmai pratekti laiką.

Kviečia KOMITETAS.

O 
c«<
InD

Formos
Lietuvių Kolonijoj

Dabar geriausias laikas pasirinkti geriausių žemių-farmų, Lietuviškoj 
Kolonijoj kur visi lietuvia perka. Pirmiau negu pirksit farmą, kad ne
reiktų gailėtis, tai klauskit platesnių paaiškinimų į kolonizacijos ofisą pas 
LIBERTY LAND & INVESTMENT CO., kurie yra savininkai 10,000 akrų 
geriausios žemės Wisconsine; ant kurios jau yra uždėtas lietuviškas mies
tas su lietuviškais bizniais. Randasi prie gerų kelių-vieškelių, gražių lei- 
kų-ežerų, prie mokyklų, biznio įstaigų ir prie kitų farmeriams paranka
mų. Žemė dar dabar pigiai parsiduoda ir gaunama ant labai lengvų iš
mokėjimų, galima gauti dideliame pasirinkime išdirbtos žemės ir nedirb
tos nuo $15.00 ir augščiau už akrą, su triobomis ir be triobų, su gyvuliais 
ir mašinomis. Tąipgi mainome ant Chicagos praperčių.

Norintieji gali gauti dideliame pasirinkime visokių farinų, Illinois, 
Indiana ir Michigan Valstijose.

Klauskte platesnių paaiškinimų pas:

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO., 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal
vų ! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” <

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, Švelnus ir ėysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RVFFLES !”

Kas tai yra RUEFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Net! RUE- 
FLF.S yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis,

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

ItUFFLJS JS
panaikina pleiskanas’ Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFELES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui lik retkar- 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos nealsinaujintų. ® 
^.Nusipirktc šiąnakt RUFELES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos boiikutės.^Jei negausite jūsų ajitickoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačio markėmis, ar money order šiokiu adresu:

"*F. AD. RICHTER 6 CO., 3M-330 Broadway, New York
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VAISYA KORESPONDENCIJOS|
WM0C «aaaasaHg r r~.«- i»Tirr^

— ---

Lietuvių Vaisbos Bendrove.

A. 01szewskio Kreditoriai
TELLURIDE, COLO.

žuvę lietuviai.

KLIMKOS.
HALSTED & 20H1 STS

10 ŠTAMPŲ VELTUI PANEDĖLYJE
Dividendų Diena. Atsineški visas savo knygutes. Leisk 
mums dar 10 štampų įklijuoti į kiekviena Veltui.

Dr. A. R, Blumenthal

Turi dabar progą prisirašyti prie tveriamos kredito
rių bendrovės — “VAISYA”, atėmimui iš Trusti NAMO po 
No. 3259-61 So. Ilalsted St. (Kulio Aptieka), mokant už 
šėras A. OlszeWskio Trusto Certifikatais ir 3% pinigais, 
padengimui lėšų bendrovės sutvėrimui.

i
Geros pasekmės MIEGOS ir MILDOS bendrovių, aiš

kiai parodo, kad tiktai atsimant namus iš Trustee kredito
riai gali apsisaugo! save nuo išvengiamų nuostolių — VAI
SYOS Namas yra paskutinis, kuris bus imamas mano su
tvertų bendrovių. Todėl šita yra paskutinė proga prisidėti 
prie to darbo.

VAISYOS Namas yra geriausioj biznio vietoj, ir vertė 
jo yra dideli. Todėl prisirašant prie tos bendrovės kredito
riai bus geriausiai apsaugoti.

Diduma jau susirašė, ir trumpu laiku imsime charterį. 
Kas dabar prisirašys, jo vardas bus ant charterio padėtas.

Certifikatų reikia sumoje $39,850. — Kada ta suma 
susirašys, daugiau nei cento nepriimsim.

.Tinti daug sykių buvo rašyta 
apie šių vakarų šalį ir kaip ne
laimingi žmones žūsta aukso ka 
tykiose.

Pereitą įnėnesj 19 dieną tapo 
sužeistos .Justinas Jotkn. Jis pa
kliuvo tarp elektrinio karo ir 
sienos ir sutraiškė vidurius. Mi
rė jis šio mėnesio 12 d.

šio mėnesio 11 d. patiko baisi 
nelaimė kitą lietuvį1 — Kazimie 
rą Tirevičhj. Jis su anglu įstū
mė sugedusį karą į keltuvą ir 
patįs įlipę padavė signalą juos 
kelti į viršų. Bekeliant karas 
apvirto ir suspaudė juos tarp 
balkių ir keltuvo ir nelaimin
gieji taip ir mirė.
Tirevičius paliko dideliame nu
liūdime moterį ir keturis sū
nus. -lavoną palaidojimui iš
vežta) į Illinois valstiją.

- Peter Shilaikis.

Panedėlyje, Utaninke, Seredoje ir Ketverge Išpardavimas Dirbyklų Sampc- 
linių Rakandų.

Vieną sykj j metus keturi dideli išdirbėjai rakandų paveda mums savo sampelius. šiais metais mos turė
jome laimę Įgyti už $25,000 vertės tikrai gerų sampelinių rakandų labai numažintomis kainomis; jeigu jus 
esate mylėtojai gražių rakandų, jus pasinaudosite šia proga; kad įsigijus dirbyklos sampelinių puikiausių 
rakandų už nepaprasta žemą kainą.

Dykai
Gyvenimą* yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą* 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y* 
patinga dora* at 
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto Iki 9 vafc. 
nedėliomis. nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 ai.

Telephone Yards 4917 
Boulevard 64S7

Lengvas Išmokėjimas

DR. M. HERZMAN3-šmotų Gyvenamųjų Kambarių Setas, pintos

atsparos ir šonai; liuosos sėdynės; apmušti su
7-šmotai Queen Anne Valgomojo Setas, di
delis, pailgas stalas, kieto anžulo, Jacobean 
styliuje puoštas ir G pintomis atsparomis 

kėdės, pritaikytos stalui; visas C*|29 
setas

Elektrikine 
Aslos Lem
pa, masy
viai stovin
ti; pilnai su 
užlaidomis 
už $25.00. 
Lengvas Iš 
mokėjimas.

puikiu velouru; dvi pagalvi; vienas $225 
volanas; už

BENLD, ILI
Ateidami užsirašyti atsineškite ir A. Olszevvskio T rust 

Certifikatą.

UŽsirašimui valandos: Nuo 10 iki 12 ryto — ir nuo 
5 ki 7 vakarais.

P. S. “VAISYA” yra deive vaisiu, Sanskrito kalboj

Indų tikyboje Bramand.

J. J. HERTMANOWICZ,
3133 Emerald Avė.

i

Didelis Išpardavimas 
Gramafonų

geriausių išdirbysčių Columbijos Viktoro ir Richtono, grajina visokius 
rekordus. Guarantuoti ant 10 metų. Kaina $25 iki $400. Taipgi parduo
dam ant lengvų

Vietos progresisčių 71 kp. 
Lai. 17 dieną buvo surengusi 
prakalbas. Kalbėjo iš Chicagos 
kokia lai Ivanauskiutc. Žmonių 
prisirinko nemažai, bet nieko 
nau<linga> neišgiicio. Pirmiau
sia kalbėjo apie darbininkų pa
dėjimą, liet iš tos kalbos nieko 
neišėjo, nes viską sumaišė. An
tru atveju kalbėjo apie moterų 
padėjimą, bet irgi nieko nepa
sakė, tik šaukė moteris rašyties 
prie LM’PS. ir tvirtai 
“kairiojo sparno.” Esą 
sas moteris nežiūrint 
Imtų, bite moteris, 
prie IjMPS., net ir 
padinę.

Tūlas M. Vaikas 93 mini. rašo 
apie moterų vakarą ir sako, kad 
moterįs netiko vyrų rolėse. Bet 
ką padarysi, kad Benlde nėra 
vyrų lošimams. Vieni praleid- 

kiti per
ti kiti ne

moka ir skaityti, tad pačioms 
moterims prisieina viską atlik
ti. — Ten Buvęs.

Lengvas IšmokėjimasLengvas Išmokėjimas
Stalas $65. Kėdės po $11.00

šia 4-šmotų Riešuto Medžio Miegamo Kambario 
Setas, puikiai padarytas, kiekvienas šmotas gra
žiai papuoštas; visas krūvoje C2RQ

išmokėjimų.

rafonola C.kaip ant 
paveikslo su gerais 
dubeltavais spring- 

sais, motoru; išduo
da skambų ir gražų 
balsą. Kaina $50.00. 
Labai paranki j Lie
tuvą parsivežti.

REKORDAI:
4237 Jonas šmikis, monologas.
4273 Padainuosiu Gražią Dainą, Butėnas.
2356 Lietuva, Tėvynė Musų, Petrauskas.

E 2357 Kur Banguoja Nemunėlis. Petrauskas 
2705 
4362 
4475 
4474 
4272 
2358

E 3841 Atėjo Žiemėlė ir Kad aš išjojau
E 3906 Važiavau dieną ir Nesigrauding mergelę.
3190 Gegužinė Daina ir Tr|s Berneliai.
E 3317 Sukruskįme Broliai ir Eina garsas nuo rubežiaus
E 4180 Medžiotojai, Monologas.
E 4416 Mylimoji Polka ir Vestuvių Valcas.
E 3314 Dėdukas, Polka ir Saldus Bučkis, Valcas.
E 2530 Ant Dunojaus Bangų ir kregždutė, Valcas. 

2582 Kariškas Maršas ir Kalnų augštumas. I
2705 Visur Linksma ir šok į Ratą. \

E 2396 Našlys ir Lapunėlė. \
3998 Kadrilius. \
3417 Padespanas ir Mazurka. 
4165 Laisvos Rusijos Maršas.

Mažiau kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame. Katalogą kožnam pa- 
siunčiame dykai.
Didžiausia Gramafonų krautuvė Chicagoje; Knygų ir auksinių daiktų.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

b: 
e 
E

E 
E 
E 
E 
E 
E

E

Žalvario Lovos; Pulkininko Sty- 
liatis; masyves kojos; sunkus j- 
kimšimai; papuoštos gražiais lukš 
tais; dideli viršai, už

Dresser .....
Bowfoot Bed

Chifforette

$289
.... $98
.... $85
$74.50
$74.50

Overstuff Rock- 
er — didelis ir 
parankus; apmu 
Štas su Chase 
skūra; specialiai 
už ............. $17.50

lengvas 
Išmokėjimas

VYRŲ IR VAIKIUKŲ PARĖDAI

šok j Ratą, Polka ant armonikos.
Pasakyk mano mylimas krašte, Butėnas. 
Kunigas ir Girtuoklis ir Stebuklai. Dialogas. 
Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo, Petrauskas. 
Spragilų ^laina ir Strazdelis, Petrauskas. 
Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kova.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš petriną ir degalai 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi amatą pasaulyje, 
nes daba r siuvėjai lošia didele 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškal. Valandos nuo I ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St, Chieags.

TAISOME RADIATORIUS
Pirma lietuvių šapa, kur taisoma automobilių 

radiatoriai, tankai ir fenderiai — Mus darbas už
ganėdina visus. — Iš apielinkių kreipkitės laiš
kais. .

OGDEN PARK AUTO REPAIR SHOP

6308 So. Racine Avė., Chicago.
sa

G«rai lietuviam* tlnomaa per 22 mm* 
tų kaipo patyrę* gydytoja*, chirurgo 
ir akuieri*.

Gydo aitrio ir chroniiko ilgo. Ty
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausio 
metodo X-Ray ir kitokiu* elektros pria- 
tahu*.

Oftaa* ir Labaratorija: IMI W. llth 
81. netoli Fhk 8t.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

GYVENIMAS? 8412 S. Halated Street 
VALANDOS: 8—• ryto, tiktai

Telephonali

Dr. Charles Segal
Persikėlė | savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Aaland Ąve. Jin 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
ky. Ofiso valandos nuo 1O iki 
12 rytmety], nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiova* to 
moterų ligų.

Tel. Drexel 28M.Vyrų Sporto Marškiniai; visai molini 
arba puošti šviesiomis spalvomis; 
taipgi visai balti; puiki 
modega vww
Vaikiukų Bliitzės; “Hero” išdirbimo; 
gero perkelio; gvarantuojamas ne- 
blunkamas; visokio dydžio 84c 
Vyrų Vasarai Apatiniai 
geros rųšies balbrigan; 
64c rūšies, už 
Vaikų Vasaros Apatiniai, 
trumpos rankovės; visokio 
dydžio 
Vyrų Union Siutai, balbrigan; ilgos 
rankovės; ilgi iki kelių 
$1.48 vertės už 
Vyrų Apatinės Kelnės; 
dirbtos; vidutinio dydžio 
visokios mielos

laikyt ies 
reikia vi 
kas jos

žiu laiką prie kuzirų, 
‘ TTaug atlošta i sta tos,

MILWAUKEE, WIS.

Iš vietos lietuvių veikimo.

Subalojc, bal. 17 dieną įvy
ko Tėvynes Mylėtojų Draugijos 
(i0 kp. susirinkimas. Nutarta 
surengti prakalbas, kad supa 
žindinus milvvaukiečius įsu 
draugijos tikslais.

Nedėliojo, balandžio 18 die
ną, įvyko LMPS. 89 kuopos su
rengtos diskusijos temoje: koks 
skirtumas tarp komunistų ir 
socialistų. Daug sykių komuni
stų lapai rašė, kad ši kuopa la
bai darbuojasi, tad išgirdęs 
kad moterįs imasi tokių svar
bių klausimų rišti, nukiūtinai 
ir aš pasiklausyti. Bet — iš d i 
delio debesio mažai lietaus. Tas 
buvo ir čia. Nors moterų buve 
r.emažai, bet kada reikėjo rink
li tvarkos vedėją, nė viena ne- 
ipsiėmė: negalinčios nemokau- 
kančios. Prisiėjo rinkti vyrą 
O vyrai — tie elgėsi labai “ko
munistiškai” — jie daug (lau
pau triukšmo Relė, negu pro- 
'p'csistės savuose įsusirinkimlio
se. Jie palįs daro įnešimus, pa 
lįs sprendė ir patįs vieni dari 
nutarimus.

Prasideda diskusijos. E. Vit
kiene gina komunistus. Ji sa
kosi per ilgą laiką priklausiusi 
prie solcial-demoikratų partijos 
(gal socialistų?), bet prašo klau 
sytojų jai paaiškinti kam ji 
priklausė, nes ji tos partijos prin 
cipų nežinojusi. Vienas iš pul 
likos ir pauškino jai, kad sociar 
listų literatūra yra labai plati ii 
jeigu ji butų norėjusi, galėjo 
pilnai su tuo dalyku susipažin
ti.

Daugelis klausytojų pradėjo 
daryti patėmijimus; tada pašo
ka komunistų lyderis ir reika
lauja viską prirodyti juodu ant 
balto. Perstato d. S. A. Demen- 
tį, kad tasis paaiškintų komu
nistų klaidas. Bet jis atsisako 
pareikšdamas: “Mielai stočiau

:S'Ą.

j 
d 
ai 
u

ir extra

55c

Marškiniai;

37c
šveicariški,

17c

Phone Canal 5838.

Ri

H 
n

Laikau geriausios išdirbys- 
tės Gramafonus: Edisono ir 
kitų firmų. Laikau vėliausius 
rekordus.

VALANDOS: Nio 8 iki 11 rytu 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st Chicago

Telefoaa* Pnllmaa M6. 
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvi* Dentistas 
10657 Michtoąn Avo« Ro*elaa< 

Valandos: 9 iki 9 vakar*.

$1.15
Spring tex

$1.00

Vyrų Marškiniai; Sampeliniai; švie
siai spalvoto perkelio; militario Sty- 
liaus; nuleistos apykak- $1.59
t--------- ..............................■■■II....—I...............   «

Vaikiukų Apatiniai; balbrigggan jnar 
škniai ir kelnės; dydis 
iki 34, už 
Vyrų Pirštinės; visai pilkos 
vos geros šilkiutos rųšies 
pora
Mergaičių ir Vaikų Union 
truputį Įgadinti; žemas antis, 
ti keliai gero darbo; visokio AAf^ 
dydžio “t“# V
Moteriškos Kelnės; paprasto 
dydžio; atrėsti arba atnerti 
keliai

19c
ar gels-

95c
Siutai; 
užlenk-

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chronišką Ligą.

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

PETER A. MILLER
Deimontai, Laikrodžiai ir Auksybė. 

DIPLOMUOTAS OPTIKAS
2128 West 22nd Street, Chicago, III.
Didžiausia West Sidėje Auksinių Daiktų Krautuvė. Pirksite Geriausį 
Tavorą, — Mokeste Žemiausią Kainą, negu Didmiestyje. Norėsite 
aukso — gausite auksą. Kitoniškai — pinigai grąžinami. Mano 
Tavo ras gvarantuojamas.

ant visados.

Kas turi šaltį, 
Galvos sopėji
mą; kam var
va ašaros iš a 
kių — ateiki 
pas mane: pri-
taikysiu akinius, turėsi sveikas akis

H Aš išradau Liekarstą, kurią galima išsigydyti Rheumatznią, Kaulų Gėlimą. Man daugelis žmonių dekuvoja

r nurodyčiau komunistų skcl 
damas nesąmones, bet jų “Ii 
era t liros” neaįsinešiau, o ki- 
aip jie netikės. Eidamas' mat 
'.emaniani, kad man tokia proga 
įasitaikys. Bet jei ateityj bus 
okių debatų, aš mietai stosiu 
u jais debatuoti.” Tuo ir užsi- 
)aigė “debatai.”

Nors komunistai daug sykių 
•ase, kad narės labai daug ir 
olidariai veikia, bet to nėra. Y- 
•a vien didžiausi ergeliai ir užsi- 
nildinėjimai vienų ant kitų.

— Progresistė.

PRANEŠIMAS SUSIVIENIJI
MO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

NARIAMS.

šiuomi pranešu gerbiamiems 
SLA. nariams, kad laike balsa
vimo SLA. pildomosios Tary-

H

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

U ADOMAS A. KARALIAU8KAS. SEKANČIAI RA6AU
Aš labai sirgau per 3 metus, nūs labu ėjęs pilvelis buvo. Dispe* 

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervu tr 
gbeinas spėkų nuslojimas 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, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėl, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu 

....... ■* “o krutinę. Vidurių rėžimas
ša
pą 
ge
to-

Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai 
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rezr 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 3 mėnesiu išgerdavau kas 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylisty 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažjslamlems su 
kleis atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
.CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof 

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago,

DR. 1 E. MAKARAS į 
Lietuvi* Gydytoja* |r Chirurgą* i 
Rvaelaudo 19999 S. Michlgaa Avc ; 
Telefonai, Pullman 842 ir 9180 
Chicagos ofisas: 4516 S. Wood St 
Tik Ketvertą vakarais nuo 1:88 
-7 Tel. Yards 723.

m.

ENGLANDER
COUCH-BED

Sold everywherc by furnituro dealers 
and depą r/meni stores

ENGLANDER Si’HING BED CO.
New York - Brooklyn - Chicaįo_________

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island Avenue. 

WM. VORSATZ, Savininkas

bos, už mane ant įsek rotoriaus 
nebalsuotumėte nes aš kandi
datūros nepriėmiau.

Mano vardas ten yrai įtrauk
tas be mano žinios.

A. M. Metelionis, 
Collinsville, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny 
ga: Daktaras Namuose. Knygutėj* 
aprašoma visokios vaistiškos Žolčs 
šaknis, žiedai, lapai ir lt., nuo ko 
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja 
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Belo yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re 
rėptu. Tokia knygutė yra reikalin 
«a kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS, 
451 Hudson Avė., Rochestcr, N.

Pullman G52
APTIEKA

August Yonaitis 
LIETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. Michigan Avė., 
Chicago-Roseland, III.

DR M. T. 8TRIKOUS
Gydytojas ir Chirurgą* 

1757 W. 47 Bt.
Tai. Boulevard 16% 

Ofiso valandos: 10 ryto iki 1 
po pietą; 6:36 Iki 9:30 rak 

Nedaliomis 9 Iki 12 dieną 
Mumai 2914 W 43 St.

Tel UcKinlei 288

Telephon* Boutovard 2180
DR. A. J. KARALIUS Į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS! 8-12 ryto

•BOS 8. Morgas 8t Chieago. OI

DR. JOHN N* THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1687 St. kampJMarahfldd av 
Valandos: Iki 9 rytoj nuo 1 Ud

4 <r nuo 7 Iki I vakare.
Tel. Proapect 1117

i
Telepbone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vąk, 
3325 So. Halsted SU Chicago.*

Z
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Published Daily escopt Sunday by 
the Lithuanian Nows Pub. Co, Ine.

Kdlto< P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephono Canal 150d

Subecriptioa Ratas i
16.00 per year i n Chicago.
$5.00 per year outside oi Chicago.
|7.00 per year in Canada.

2c per copy. •
Entered as Second C laši Matter 

Mare h 17th, 1014. at the Post Office 
of Chicago. Ilk under the act. of 
Marcb 3rd, 1878L

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedSldieniu*. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1739 S. Halsted St., Chicago, 
I1L — Telefonai: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams ................................... • SJ-00
Pusei metų .......................... 3.50
Trims mėnesiams ............... 1.85
Dviem mėnesiams .............. 1.45
Vienam mėnesiui .......................75

Chicagojo — per nešiotojua:
Viena kopija .............................. 02
Savaitei ..................................... 12
Mėnesiui ......................................... 50

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj. 
paltu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translution filed with the post 
master at Chicago, 111. April 24, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Kas tikrai dėjosi 
Vokietijoje.

Laike kontr-revoliucinio 
Kapp’o maišto ir įvykusios 
po jo kovos tarp darbininkų 
ir valdžios kariuomenės 
“Naujienos” ne kartą pažy
mėjo, kad kapitalistinių 
agentūrų ir laikraščių žinios 
apie Vokietiją yra labai ne
aiškios ir prieštarauja vie
nos kitoms. Dabar tečiaus 
pradeda ateiti laikraščiai iš 
Berlino, ir iš jų jau galima 
numanyt, kas tenai ištiesų 
dėjosi tomis sumišimo dieno
mis.

Kapp’o maištą ištiesų su
triuškino generalis darbinin 
kų streikas. Bet netiesa, 
kad, kaip buvo pirma skel
biama, Vokietijos darbinin
kai norėję pasinaudot ta pro 
ga, idant padarius bolševi
kišką revoliuciją. Darbinin
kų sukilimo tikslas buvo ap
gint respubliką. Ir po to, ka
da jie pergalėjo militaristus, 
tai jie kovojo toliaus tiktai 
tuo tikslu, kad nedavus 
jiems atsigriebt ir kada-nors 
vėliaus padaryti naują ataką 
ant demokratinės valdžios 
formos. Darbininkai reikalą 
vo visiško suardymo milita- 
rizmo ir sudarymo tokios 
valdžios, kuri turėtų pilną 
darbininkų klesos pasitikėji
mą ; bet sovietų diktatūrą jie 
atmetė.

Šitokios pozicijos darbinin 
kai laikėsi taip-pat ir indus
triniame Ruh? apskrityje, 
apie kurį kapitalistų spauda 
skelbė, kad tenai kilusi “bol
ševikiška revoliucija.” Ne
priklausomųjų socialdemo
kratų organas “Freiheit” ko 
vo 25 d. paduoda šitokią įdo
mią telegramą iš Ruhr ap
skričio:

Pramoningame apskri
tyje viešpatauja pavyzdin 
gas ramumas. Visų darbi
ninkų partijų atstovų kon 
ferencija nutarė subatoje 
paleisti visas kariuomenės 
dalis, kurios yra įtariamos 
reakciniais palinkimais, su 
tverti liaudies kariuomenę 
po ištikima respublikoniš
ka vadovybe ir saugoti vai 
stybės čielybę. Tarybų dik 
tatura tapo atmesta, ide-

įai darbininkiškos vald
žios pritarta.

Darbininkai bijosi, kad 
valdžios sutiko pertraukti 
ginkluotą kovą tiktai tam, 
kad surinkus kariuomenės 
ir paskui užpuolus. Tam 
būtinai reikia užbėgti už 
akių. Paskalai apie susi- 
tvėrimą raudonosios armi 
jos yra neteisingi. Darbi
ninkai imasi tiktai apsigy
nimo priemonių, kad ne
davus reakcijai vėl susti
prėt.

Gatvėse nematyt nei 
pėdsako revoliucijos, ko
munikacija veikia kaip gi
liausios taikos laiku, jokių 
riaušių nėra. Visos darbi
ninkų partijos tvirtai lai
kosi išvien. Berlino darbi
ninkai yra prašomi priver 
sti valdžią laikyties sutar
ties.
Darbininkų baimė, kad 

valdžia sulaužys sutartį ir 
užpuls ant jų, vėliaus išsipil
dė. Kad galėjus įsiveržt į ra 
mų pramonės apskritį, kur 
darbininkai įsteigė pavyz
dingą tvarką, apvalę jį nuo 
militaristų, tai valdžia tyčia 
ir ėmė skelbti, jogei tenai 
eina “bolševikiška revoliuci
ja.” Bet ištiesų tenai nebuvo 
nieko panašaus. Ruhr ap
skričio darbininkai ne tiktai 
nėjo Rusijos bolševikų pėdo 
mis, o ir atmetė idėją apie 
tai. Aišku tpdel, kad bolše
vizmui Vokietijoje nėra jo
kios progos.

Apsigavę nori 
kitus apgauti.

Nesenai da mūsiškiai “ko
munistai” skelbė, kad darbi
ninkų išganymas esąs tiktai 
prisidėjime prie Komunistų 
Partijos. Kas jiems tame 
prieštaravo, tuos jie vadin
davo “išdavikais” ir “bjau
rybėmis.” Paskui tečiaus jie 
pamatė, kad įsišoko su ta sa 
vp partija ir ėmė užsiginti 
jos.

Bet ne gana to, kad jie 
šiandie užsigina Komunistų 
Partijos, kurion jie pirma 
stengėsi suvaryti darbinin
kus, jie dabar apšaukia “iš
davikais” tuos žmones, ku
rie jiems primena tą jų par
tiją. Aplinkybės dabar, gir
di, esančios tokios, kad “ko
munistai” turį veikti slaptai. 
Kas viešai nurodo “komu
nistus,” tas esą padeda vald 
žiai sugauti juos.

Šitose “komunistų” pasa
kose yra du melu. Viena, 
niekas jų neišduoda, kaip 
tik jie patįs save. “Komuni
stai” per keletą mėnesių gar 
sinosi savo spaudoje ir vie
šuose susirinkimuose, kiek 
drūti, ir kas tik norėjo, tas 
galėjo iš jų pačių laikraščių 
ir prakalbų surinkti apie 
juos visas žinias. Be to, jų 
tarpe veikė, ir, be abejonės, 
šiandie veikia taip-pat, šni
pai. Visi komunistų areštai 
iki šiol buvo padaryti, pasi
remiant tų šnipų praneši
mais ir žiniomis, paimtomis 
iš komunistų laikraščių ir 
susirinkimų. Nei vienas arės 
tas arba kaltinimas nebuvo 
padarytas, pasiremiant tuo, 
ką apie “komunistus” sakė 
arba rašė jų kritikai.

Antras “komunistų” me
las yra jų pasaka, buk Ko
munistų Partija dabar vei
kianti slaptai. Ta partija 
šiandie neveikia nei viešai, 
nei slaptai, kadangi jos ne
bėra. Ji pakriko, kaip tiktai 
tie “didvyriai,” kurie buvo 
sutverę ją, pamatė pavojų 
savo kailiui. Iš visos jų par
tijos šiandie paliko tiktai 
saujelės ištvirkintų elemen
tų, kurie, susitardami tarp 
savęs, kelia triukšmą drau
gijose, unijose ir kitokiose 
organizacijose ir šmeižtais 
bei kolionėmis keršija vi
siems tiems, kurie neprita
ria jų straksėjimams.

Slapta partija Amerikoje 
ir negalėtų gyvuoti. Čia ne 

cariškoji Rusija, kur žmonės 
neturėdavo teisės organizuo 
ties, susirinkt arba balsuot. 
Tenai kitokio budo veikti po 
Jtikoje, priešingoje ponams 
arba valdžiai, nebuvo, kaip 
tiktai pasislėpus nuo polici
jos akių; visi tai suprasda
vo ir visi į tai žiūrėdavo, 
kaip į paprastą dalyką. O 
Amerikoje slaptai veikti nė
ra reikalo, ir čia toks veiki
mas iššauktų ne žmonių pri
tarimą, o neužsitikėjimą.

Slaptai čia veikia ne dar
bininkų organizacijos, o to
kie gaivalai, kurie gyvena iš 
žmonių skriaudos ir apgavi
mo.

Socialistų dalyva
vimas valdžioje.

(Tąsa)

III.
Kokios yra tos aplinkybės, 

kurios daro socialistų daly
vavimą valdžioje blogu arba 
geru dalyku?

Panagrinėsime kelis įžy
mesnius pavyzdžius tokių 
atsitikimų, kur socialistai 
šiandie yra valdžioje. Imsi
me Vokietiją. Tenai valdžia 
yra sudaryta iš socialdemo
kratų (didžiumiečių), cen- 
trininkų (klerikplų) ir de
mokratų. Nežiūrint to fak
to, kad socialdemokratai tu
ri didžiumą vietų toje vald
žioje, jos politika yra dau- 
giaus buržuaziška, negu so- 
cialistiška. Darbininkai la
bai nepatenkinti ja. Bet da
lis darbininkų priklauso tai 
partijai, kuri dalyvauja val
džioje; todėl jie negali ener
gingai kovot prieš valdžią. 
Juo energingiaus dėlto eina 
prieš ją kitų socialistinių 
srovių darbininkai. Rezulta
te, darbininkai nesusitaiko 
tarp savęs, įvairios jų parti
jos kovoja vienos su kito
mis; o tuo naudojasi buržua 
zija.

Vokietijos socialdemokra
tų dalyvavimas valdžioje 
stiprina buržuaziją ir silpni
na darbininkų klesą.

Paviršium žiūrint, yra vi
sai skirtingas padėjimas 
Švedijos socialistų, kurie įė
jo į valdžią vieni, be buržua
zinių partijų. Vienok ir iš 
šito bandymo daug ko gera 
tikėties yra sunku. “Naujie
nos” su pasitenkinimu pažy 
mėjo»tą faktą, kad Švedijo
je socialistai jau yra taip 
galingi, jogei jiems tapo pa
vesta sudaryti valdžią; bet 
jos nurodė kartu ir tai, kad 
ta valdžia negalės vykdinti 
socialistinio programo, ka
dangi ji neturi didžiumos 
parlamente. Ji galės praves
ti tiktai tokių reformų, ku
rioms nebus priešinga bent 
dalis liberalų. Taigi faktiš
kai ji turės vesti tokią poli
tiką, kaip kad ji butų koali
cijoje su buržuazija. Gerai 
yra tiek, kad Švedijos socia
listai tatai supranta ir dar
bininkams nežada daugiaus, 
negu šiose aplinkybėse gali 
duoti,—-kitaip tai paskui bu
tų pas juos didelio apsivili- 
mo. Vienok ir taip dar be ki
virčų Švedijos darbininkų 
tarpe neapsieis delei sociali
stų įėjimo į valdžią, nes .ra
dikalia socialistų sparnas ne 
dalyvauja valdžioje.

Daug pilniaus, negu Šve
dijos socialistai, valdžią turi 
savo rankose Rusijos bolše
vikai ; ir kaikurie žmonės įsi 
vaizdiną, kad čia tai jau iš
tiesų esąs idealis pavyzdys 
socialistų veikimo valdžioje. 
Bet kas remia savo nuomo
nę faktais, o ne svajonėmis, 
tas žino, kad Rusijos vald
žiai yra labai toli iki to idea 
lo, kokį turi protaujantis 
darbininkai. Socializmo ji 
irgi neįvykino, kaip neįvy
kino jo Vokietijos valdžia ir 
kaip neįvykins jo dabartinė 
Švedijos valdžia. Darbininkų 
klesos ji nesuvienijo ir nesu
stiprino. Teisių ji davė dar

bininkams mažiau net, negu 
bent kokia kita valdžia ci
vilizuotame pasaulyje: Rusi
joje juk dabar yra įvesta 
verstina darbo pareiga, ka
riška disciplina darbe ir bau 
smė už streikus. • Bolševikų 
valdžios politika atnešė nau 
dos tiktai kaikuriems darbi
ninkų klesos sluogsniams, 
bet viso proletariato padėji
mą ji žymiai pablogino. Ta 
politika tolyn vis labiaus da 
rosi idealu reakcinei buržua 
zijai, o ne darbininkams.

Visi šitie pavyzdžiai rodo 
du pamatiniu blogumu: vie

ną tą, kad valdžioje daly
vauja tiktai viena socialistų 
srovė, kuomet kitos sociali
stų srovės stovi nuošaliai ar 
ba net kovoja prieš valdžią. 
Tatai ardo darbininkų kle
sos jiegas. Antras blogumas 
yra tas, kad tos arba kitos 
sQlyg°s neleidžia valdžiai vy 
kinti socialistinį programą. 
Socialistai, tokioje valdžio
je dalyvaudami, yra priver
sti dirbti priešingų darbinin 
kams klesų darbą ir tuo bu- 
du stiprinti jas.

Taigi, darant išvadas iš 
musų tyrinėjimo, galima pa 
sakyt, kad socialistams ne
reikia stengties patekt į val
džią tol, kol sąlygos nėra to 
kios, kurios leidžia vykdinti 
socializmą, šitos sąlygos yra 
dviejų rųšių: viena, šalis tu
ri būt pasiekus augšto eko
nominio išsiplėtojimo laips
nio (stambi pramonė, didelis 
kapitalo susikoncentravimas 
ir 1.1.); antra, turi būt skait 
linga, socialistiškai protau
janti ir tvirtai susiorganiza
vusi darbininkų klesa. Be ši
tų sąlygų socializmą įvykin
ti negalima; o jeigu sociali
stai įeina į valdžią ir nevy
kina socializmo, tai jie dis
kredituoja tą idėją, kurią jie 
skelbia.

Jeigu trūksta tų sąlygų, 
kurių reikia socializmo vyki 
minui, tai socialistai gali ei
ti į valdžią tiktai iš bėdos. 
Šita bėda gali būti visokerio 
po pobūdžio, bet ji turi būt 
pakankamai didelė, kad jos 
prašalinimo reikalas galėtų 
atsverti tuos blogumus, ku
rie neišvengiamai kįla iš so
cialistų dalyvavimo valdžio
je, kuri nevykina socializmo. 
Pirmesniam straipsnyje mes 
minėjome, kad Marksas ne
peikė Francijos socialistų, 
kuomet jie įėjo į valdžią tik
slu apginti šalį nuo plėšikiš
kų Prūsijos užmačių. Rusi
joje pradžioje 1917 m. revo
liucijos mes matėme, be to, 
kad iš dalies tikslu apginti 
šalį, o iš dalies tikslu sustip
rinti revoliucinę valdžią,— 
Darbininkų Tarybos pasiun
tė į valdžią savo atstovus. O 
Vengrijoje socialistus pri
vertė eiti į valdžią reikalas 
gelbėt šalį nuo galutino sui
rimo ir bado.

Bet jeigu socialistai, bė
dos verčiami eina į valdžią, 
tai ir tada jie gali šitą žing
snį daryti tiktai sutartinai, 
įeit į valdžią, žinant išank- 
sto, kad ji negalės vykdinti 
socializmą, ir kartu dar su
skaidyt darbininkų klesos 
frontą—tai butų perdaug, 
idant galėjus tikėties, kad 
nauda, kurią duos dalyvavi
mas valdžioje, atsvers blogas 
tokio žingsnio pasekmes. Ir 
čia nėra žymaus skirtumo, 
ar socialistai, prie šitokių ap 
linkybių eidami į valdžią, pa
siima ją vieni į savo rankas, 
ar pasidalina valdžia su bur
žuazinėmis partijomis. Vie
na socialistinė partija, pasi
grobdama visą valdžią į savo 
rankas, kuomet kitos socia
listų partijos priešinasi tam, 
gali dar į blogesnį padėjimą 
pakliut, negu būdama koali
cijoje su buržuazija: Rusijos 
bolševikams, pavyzdžiui, te
ko vartot terorą aršesniam 
laipsnyje,' kad atsilaikius vai 
džioje, negu Vokietijos 
Eberto valdžiai. *

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Darbininkų neramumai 
pietų Vokietijoj.

[Federuotosioa Presos žinia]

Freiburgas, Baden.—Neramu
mo vilnis, užliejusi visą Vokieti
ją, pasiekė ir šį ramų Pietų Vo
kietijos miestą. Tuojau po visuo
tinio streiko Perline, padariusio 
bematant galą Kappo kontr-re- 
voliuciniam pasimojimui, minios 
Freiburgo darbininkų ir bedar
bių suruošė milžinišką demon
straciją protestui prieš gyveni
mo brangenybę. Procesijoj daly 
vavo tiek žmonių, kad kol ji pra
ėjo. užėmė daugiau nei valandą 
laiko. Įvairiose vietose darbinin
kų vadovai laikė prakalbas.

Visa ėjo ramiai iki 9 vai. va
karo, kuomet kažin kas davė su
manymą, kad reikią eiti ir ap
valdyti Karlskasernę, kur sudė
ta daugybė amunicijos. Policija 
tuojau pasišaukė visas sargybos 
jėgas ir minios pradėta skirsty
ti. Kai jau žmonės buvo beveik 
išsiskirstę ir policija grįžo į savo 
nuovadas, kažin kas metė bom
bą, kuria tapo užmuštas polici
jos seržantas ir du šiaip žmo
nės.

Kaip opus čia pasidarė gyve
nimo klausymas, galima numa
nyt iš to, kad už pavažiavimą 
tramvajų, kur pirma reikėdavo 
mokėt tik 10 feningių, dabar 
ima 40 feningių. Už vartojimą 
gazo, vandens, elektros reikia 
mokėt dvigubai. Kuras taip bran 
gus, kad darbininkas ir įpirkti 
negali, o valgomieji daiktai ne 
tik begalo brangus, bet ir didelė 
jų stoka.

Britanijos Socialistų Parti
jos Manifestas.

[Federuotosios Presos žinia]
Londonas.—Britanijos Sociali

stų Partijos pildomoji taryba iš
leido atsišaukimą, kuriuo ji grau 
dena Anglijos darbininkus ne
padėti imperialistams pasmaug
ti Vokietijos revoliuciją, kaip 
kad jie padėję smaugti Rusijos 
revoliuciją. Manifestas ypač 
smerkia elgimąsi Anglijos dar
bininkų, kurie nieko sau nedarę 
ir ramiai žiūrėję, kaip Anglijos 
kariuomenė buvo vartojama 
prieš Rusijos žmones. Manifeste 
sakoma: “Jus pamatysite, kad 
valdžia visados mokės rasti sau 
pretekstų ir pasiteisinimu ir 
bandys sutriuškinti revoliuciją 
Vokietijoj, kaip kad bandė su
triuškinti revoliuciją Rusijoj. 
Kapitalistai, mat, turi sutriuš
kinti darbininkų revoliuciją, kur 
tik ji apsireiškia, nes kitaip 
jiems patiems galas. Jie geriaus 
norėtų vėl pasodinti ant sosto 
kaizerį, ne kaip matyti darbinin 
kus laimėjant....Del to pareikš
kite valdžiai: Neduosime nė vie
no kareivio; nė vieno skatiko; 
nė vieno šautuvo!”

Gegužinei besiartinant.
[Federuotosios Presos žinia]

Paryžius. — Eina didelis pri
siruošimas Gegužinės Šventei. 
Francijos darbininkai, keldami 
Gegužinės Pirmosios demonst
racijas, žada reikalauti, kad vi
same krašte butų įvesta astuo
nių darbo valandų diena, o taip 
jau kad butų nacionalizuotos vi 
sos didžiosios visuomenės pa
tarnavimo įstaigos. Generalinės 
Darbo Federacijos nacionalinė 
taryba peržiurėjo federacijos 
ekonominės komisijos patiektą 
detalingą gelžkelių nacionaliza 
vimo pieną ir pranešė gelžke
lių darbininkams, kad jie butų 
prisiruošę imti ant savęs didelių 
atsakomybių, sulig Francijos 
nurodymais. Atatinkamų ins
trukcijų gelžkeliečiams busią 
duota Gegužės Pirmąją, o gal ir 
kiek anksčiau. Prieš tokį žin
gsnį darysiant, visoj šalyj laiky
ta ištisa eilė susirinkimų nacio
nalizavimo dalykams išdisku- 
ąuoti. Ir tos diskusijos, jmi įtakai 
gelžkelicčių istreiko vąsario mė
nesyj, kartais buvo begalo kar
štos ir aštrios.
Sudarymas Lilio inkste “polici- 
qijos darbininkaų” streiko lai
ku, o taipjau atviras reiškimas 

simpatijos Vokiečių revolhief- 
ninkams ir bolševikamis laike 
Roubaix audėjų ir verpėjų strei 
ko parodo, koks ūpas viešpatau 
ja Francijos darbininkuose.

I

Amerikos Darbo Partija 
šaukia konvenciją.

[Federuotosios Presos žinia]

Chicago. — Veikiamasis Jun
gtinių Valstijų Darbo Partijos 
nacionalis komitetas paskelbia, 
kad tois partijos konvencija Įvy
ksianti šiemet Chicagoj liepos 
11-13 dienomis, Konvencija no 
minuos savo khndidatus Į Jun
gtinių Valstijų prezidentus. Par 
tijos lyderiai tikisi, kad delega
tų suvažiuos iš visų Amerikos 
valstijų.

A. D. F. valdininkas 
agituoja už One Big U.

[Federuotosios Presos žinia]

Boston, Mass. — J. J. Rey
nolds, trečiasis Amerikos Darbo 
Federacijos vice-prezidentas, ir 
organizatorinis agituoja už One 
Big Union. Laikytoj čia pra
kalboj jis ragino darbininkus 
jungtis vienon dideles unijos 
sąjungon ir “atsikratyti nuo 
darbininkų vadovų, darbininkų 

operoto, darbininkų “mais
to tikietų” ir sutaupyti apie 20 
milionų dolerių išlaidu metuo
se.”

Reynolds sako, kad dabartinis 
streikais tai savaimis gelžkelių 
darbininkų sukilimas. Darbinin 
kai perdaug nualinti darbu, 
menkai apmokami, nepakanka
mai pavalgę ir įtūžę ant savo 
vadų ir organizacijos viršinin
kų, kurie nesistengiu darbinin
kų gyvenimo ir darbo sąlygų 
pagerinimu.

Kariuomenė darbininkams 
raminti.

[Federuotosios Presos žinia]
Kevvanee, III. — Sustreikavus 

daugiau kaip 35(M) darbinin
kams dirbantiems Wažworth 
Manufacturing kompanijos įs
taigose, vietos pirklių asociaci
jos Terkrrtavhmr buvo—atsiųsta 
kariuomenė tvarkai daboti ir 
streikininkų riaušėms malšinti. 
Bet jokių riaušių darbininkai 
nekėlė nei nemanė jų kelti, 

dėlto kariuomenė neturėjo 
ko veikti. Dabar gauta žinių iš 
Springfieldo, kati kareiviai bu
sią ištraukti. Tuo tarpu strei
kas tęsiasi. Streikininkai laiko 
si tvirtai ir pasiryžę nenusilei
sti iki jų reikalavimai didesnės 
algos ir geresnių darbo sąlygų 
bus išpildyti.

Kooperatyvinis darbininkų 
miestas.

[Federuotosios Presos žinia]
Londonas. — Valandą laiko 

pavažiavus nuo Londono atsi
duri Setchworthe. Tai yra pavy
zdingas Anglijos miestelis, kur 
12,000 su viršum darbininkų gy 
vena labai dailiose apystovose. 
Visas miestelio pienas yra arti
stiškai įsu tvarkytas. Namų nėra 
didesnių kaip dviem ankštais. 
Apie kiekvieną namą yra darže
lis medžių prisodintas ir dailiai 
užlaikomas. Nors Letchworth 
yra apie 30 įvairių pramonių ir 
dirbykly, bet durnų jame nėra, 
nes visa kas varoma elektra. 
Sankrovoms paskirta tik dvi 
gatves; visos jos greitu laiku 
bus kooperatyvines sankrovos. 
Miestelis tapo pastatytas tam 
tikrai susiorganizavusios korpo 
racijos tuo pienu, kad jis visas 
galų gale butų vedamas koope
racijos pamatais. Namai taip 
paistutyti, kad gyventojams ne

reikėtų laikyti tarnaičių. 
Kai kurie namai pritaikyti vien 
pevedusiems darbininkams ir 
pastatyti arti bendruomenes 
valgyklos, kur valgymas yra 
visados gerus, sveikas ir ne
brangus.
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Iš Įvairių Sričių.
Rašo ŠERNAS.

Vienodas tyras maistas vodinga

Iš tirinėjimu mokslininkai į- 
sitlkino, kad ir visados vieno
das maistas yra vodingas, ma
tyt todėl, kad jame trūksta kai- 
kurių reikalingų medžiagų. Mė
ginimai iki šiol daryti tik su žvė 
rimto. Gryni, be lukštų javai, 
arba gryna duona be jokių ki
tokių priemaišų gimdo škorbu- 
tą ir kitokias ligas ir žvėrims 
gyvenimą sutrumpina. Jaunos 
žiurkės, maitintos grynais ja
vais, po mėnepio laiko paliauja 
augusios. Vodingumas grynu 
javų l>e kitokių priemaišų apsi
reiškia pirmiausiai ant ryžių 
išlukštentų, taigi turinčių vien 
maistą be kitokių priemaišų. 
Žvėrįs, maitinti vien grynais 
ryžiais, gyvena 100, daugiausiai 
200 dienų; po nekurto laiko 
plaukai pradeda siinkti, išsišer- 
ti ir ant galo žvėris gaišta. Mai
tintos grynais kernais gyvena 
ilgiausiai 149 dienas. Žiurkės, 
maitintos vien sojos pupomis 
gyveno ilgiausiai 235 dienas, o 
maitintos išlukštentais kviečiais 
211 dienų; ilgiausiai gyveno 
maitintos išlukštentais rugiais, 
les 380 dienų. Manyta, kad tas 
oacina nuo to, kad tokiame 
maiste trūksta kai-kurių žvėriui 
reikalingų maistui medžiagų, 
l>et įsitikrinta, kad maitinant 
žvėris su vienu ir visada tuo 
pačiu maistu galima juos gyvus 
ilgiau išlaikyti, bet ir tąsyk jie 
auga nenormališkai. Net maišy
tas žvėrių maistas ne visados 
jiems gerai tarnauja: net jeigu 
naiste yra 25 n uos. baltymo, 
10 puoš, krakmolo, 15 nuoš. 
cukraus, 10 nuoš. taukų ir 7 
nioš. pelnų, kokį žvėrįs noriai 
’ma, gerai tarnauja tik apie 00 
tienų, o paskui apreiškia li- 
(os daugiausia odos ligos ir 
:arnų ligos. Reikia todėl many
ti, kad negerumą gimdo stoka 
erzinančių pilvą medžiagų, ko
kias i^žpionės juk vartoja, l os 
Erzinančios ir priverčiančios pil 
vą darbuotis medžiagos yra ne 
vienodos ir ne visiems gyviems 
iiitvėrimams lygiai tinkamas.

> t . kz • ■

’ Soveros Gyduoles užlaiko
h šeimynos sveikatą.

Pavasariniai 
išbėrimai

yra labai nemalonum pagražinimu 
Ir dalyku padarančiu beveik nepa
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežijimu ir savo di
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
E&gimdo užterštas kraujas. Išvalyk 

raują, vartodamas

Severa's
BM Purifier

(Severos Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto
ji*, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 
nusilpnSjimo stoviui. PamSgink jj. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.25 ir 6c mokesčių.

VV. r. SEVERĄ CO. W 
CEDAR RAPIDS, IOWA J

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytoju ir Chirurgu 
25 H, Wuhingtou 8t. 
Marškai) Field Anaus 

18th fl. Ruimas 1827 
Fhonu Central UU 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Mtatern Ava. 
Valandom: 6 iki 8 vakaro.

K-Spinduliai. Phone Ar m i ta ge 2011 
Reilduncijos telefonas West 6121
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Išpardavimas Naujų ir Vartotų 
Pianų ir PIayer-Pianų

Du sykiu į metus mes parengiame šitokį išpardavimą; nuo pasku
tinio išpardavimo mes įgijom nauję rinkinį geriausių instrumentų, da
bar juos parduodame pastebėtinai žemomis kainomis, kas nepaprasta 
šiomis kainų kilimo dienomis.
Kerzheim Pijanas, m alingo n y 
n>e.l4io 5225
Story and Clark Pijanas, riešu -
tinio medžio
už
Hallet and Davis 
siduoda tiktai 
už

Ūkininkų Balsas
PIENINE KARVE.

$275
Pijantis, par-

$185

Kerzheim Player Pijanas, an- 
žulo medžio, spe- 4 E
ciale kaina I □
Gerholdt Player Pijanas, anžulo 
medžio, specialė $395
Churchill Player Pijanas, ma- 
hagony medžio par- 
davimui už y*tvU

— Be Nuošimčio.Lengvas Išmokėjimas.

Garsusis Kerzheim
Player-Pijanas

Drauge su priedais: 6 pė
dų lempa, uždangalas, šuo 
lelis ir 20 gaidų, visą už

$535
Lengvas Išmokėjmas. — g 

Be Nuošimčio.
Cable Nelson ir Player-Pijanai $425 iki $800

\N0 STORE
SOUTH HALSTED ST

NEAPSIRIK Storu. Atsimink, mes esame prie Halsted 
gatvės arti 20-tos

Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Subatomis, 6 vai. vakare,

■ 
M

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369.

Pieninė karvė yra pieno ga
minimo mašina; ji yra svar- 

[ blausias, pelningiausias ir eko- 
l nomingiausias ūkio gyvulys. 
I Joks ūkio gyvulys neatsilygina 
i taip gausiai už sunaudotą paša- JĮ rą, kaip karvė. Pienas ir jo 
Į i produktai šiandie yra laikoma 
J i kaipo geriausias žmonių mais-, 

■; tas. Negana to, kad jie parduo 
J darni labai aukšta kaina, bet ir 

5 jų pardavimas nenuskraudžia
■ taip ūkio, kaip pardavimas ja- 

* vų, pašarų, grudų arba pačių
■ gyvulių. Ūkininkas, parduoda- 
|imas paskutiniuosius, kartu par

■ įduoda ir didelę dirvos trąšumo 
J'dalį, kurią jis būtinai turi su-
■ { grąžinti pirkdamas dirbtines 
J: trąšas; kitaip dirva nustos bu-

I vus derlinga. Pardavimas pie
no maža arba visai neatsiliepia 
į dirvos trąšumą, kadangi 87 
n uos. pieno yra vanduo. Papra
stai, ūkininkai, kurie laiko ge- 

' rą kaimenę pieninių karvių, ne- 
: turi didelio galvosūkio dirvos 
trąšumui palaikyti. Ant tokių 
ūkių, jei dirva nustoja buvus 
derlinga, priežastis randasi ne 
pieno arba pieno produktų par
davime, bet visai kur kitur.

Kad ta pieno gaminimo ina 
šina tinkamai dirbtų ir neštų 
kuodaugiausiai pelno, ji turi bu 
ti gerai aprūpinta. Visu pirmiau 
šiai, kad apturėjus daug pieno, 
karvė privalo gauti pakanka
mai maistingo, sultingo pašaro 
su mažmožiu grudų. Vasaros 
laiku, jei karvės turi gerą ga
nyklą ir yra tinkamai prižiū
rimos, ūkininkas daro didžiau- 
sį pelną, iš jų; mat žali žolė yra

...

Pirmutinis Lietuvių Valstijinis 
Bankas Amerikoje

METROPOLITIAN STATE BANK
2201 W. 22nd St. ir Kampas Leavitt St

Kapitalas ir Perviršis $245,000.00
Banko Turto Perviršis $1.000,000.00

Ta Banka taip saugi kaip ani kokia, tik labiaus parankesni Chicagos Lietuviams taupit pinigus. 
Galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.

Moka 3% už Taupimui Padėtus Pinigus.
' Geriausis užrubežinis skyrius Suvienytoše Vasltijose.

Siunčiame pinigus į Lietuvą saugiausiu budu, ir trumpiausiu laiku.
Parūpiname pasportus ir Laivakortes keliaujantiems į Lietuvą.

Pranešame, kad galima važiuoti į Lietuvą per Libavą, dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės į Banką.
Bankos valandos kasdieną nuo 9 ryto iki 4 vai. po piety, Utarninkais ir Subatomis nuo 9 ryto iki 8:30 v.

vienas
nuo ku-

Pamatykit Naujai Išrastą Mašiną

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokiu muzikaliu instrumentu; britvy, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų.. __

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

ir turi reikalingus maisto ele
mentus maždaug tinkamos pro
porcijos. Belo, ganyklos su 
ganėtinai geros žolės reiškia 
daug pigesnį užlaikymą pieni
nių karvių. Taigi ūkininkas pri 
valo tinkamai išnaudoti tą me 
to sezoną. Pridėdamas truputį 
grudų prie ganyklos jis turės 
geriausių pasekmių iš savo kai
menės.

Pieninė karvė yra maždaug 
nervuotas gyvulys, taigi su ja 
reikia apsieiti protingai. Karsto
te vasaros dienose, kuomet gy
vulius užpuola įvairios rųšies 
vabzdžiai, pieninės karvės ge
riausia laikyti kutyj. Su pieni
nėmis karvėmis visuomet rci-

kia apsieiti maloniai; nereikia 
jų mušti, gainioti šunim ir pa
našiai. 'Pas labai skaudžiai ai
di iepa į pono bėgimų, {baugiu
os karvės labai susinervuoja ir, 

dažnai sulaiko pieno 
kas labai bloga.

Punktualumas yra 
svarbiausių faktorių,
rių priklauso pieninio ūkio pasi 
lėkimas. Reikia stengties, kad 
carvės butų melžiamos kasdien 
tam pačiam laike ir toj pačioj 
tvarkoj. Atidėliojimas darbo 
tolesniam laikui arba puldinėji
mas nuo vieno dalyko prie ki
to, niekuomet neatveda žmo-! 
gaus prie pasisekimo.

Užkviečia visus 
dalyvauti, korpora
cijos dirktoriai ir 
valdyba; C. F. 
Heinss, L L. Linde- 
blad, J. J. Lipski, 
Joseph Letukas, C.

J. Kohlman ir W.

bus

krutamu paveikslų.

Janulewicz. Taip

gi, 
ant

kurie dalyvaus 

demonstravimo

nutraukti ant

Gyvulių šėrimas.
Kalbant arba rašant apie gy

vulių šėrimą, nėra .galima pa
duoti jokių aiškių tikrų taisyk
lų, kurių butų galime saugiai 
prisilaikyti. O negalima todėl, 
kad skirtingos gyvulių vei-

Kapitalas ir . Banko Turtas
Perviršis............................ $750,000.00 Virš..................... 1 $6,000,000.00

Kelias i Lietuva
Pinigų Parsiuntimui Jau Atsidarė

Siųskite per Didyjį Valstijinį Banką ant Bridgeporto.

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

tai yra per VALSTUINIUS BANKUS 1 Nes Valslijiniai Bankai turi savo skyrius Euro
poje ir lodei užtikrina jūsų pinigus nuo pražuvimo.

CENTKAL Bankas turi specialį skyrių dėl pinigų siuntimo į Lietuvą. Skyrių šilą 
veda JONAS ČAIKAUSKAS lietuvis, KURIS turi per daug melų patyrimą siuntime pi
nigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. Jis stengsis patarnauti Lietu
viams kuogeriausiai. Visokie patarimai suteikiama veltui. x

Pinigų siuntinio ir taupymo skyriai yra atdari tris vakarus į savaitę sekančiai:

PANEDĖLIAIS, . . - . /
SEHEDOMIS IR

SUBATOMIS vakarais.
NUO 6-tos iki 8-tos Valandos

UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDĖLIOMIS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI U VALANDAI.

Central Manufacturing District Bank
A STATE BANK

1112 West 35th Street, Netoli Morgant St., Chicago, III.

pačių veislių turi skirtingus rei
kalavimus, kurie irgi nėra pas
tovus. Belo, tie patįs pašarai 
užauginti įvairiose šalies dalyse, 
prie skirtingo klimato, turi mai 
sto elementus visai skirtingo
mis proporcijomis. Dirvos rų- 
v>is, laikas ir būdas sėjimo tan
kiai ar retai ir temperatūra tu
ri mažesnę arba didesnę įtekmę 
i augmens cheminį sudėjimą. 
Kaip matote, mėginti nustatyti

;ai klaidinga. Apie gyvulių šė
rimą galima duoti liktai patari- 
rimai.

Seniau ūkininkai lietuviai sa
kydavo: “duok gyvuliams pa
kankamai pašaro, jie bus svei
ki, gražus ir jiems nieko nesto
kos.’’ Jie taip ir darydavo: pri- 
kimšdavo pilnas ėdžias ir kri
pes šieno, dobilų, šiaudų ar ki
tokio 'pąšaro, pripildavo pilnus: 
lovius vahdens, peržegnodavo 
gyvulius, išėję uždarydavo kū
tės duris ir viską atiduodave 
Dievo valiai. Beabejončs, ne
maža lokių ūkininkų yra ir 
šiandie. Bet šiandie, kuomet 
igrikulturos mokslas pasiekė to 
kį augsią laipsnį, panašios pa
sakos parodo tik ūkininko ne
žinojimą. šiandie kuomet gy
vulių auginimas virto svarbiau
sia šalies industrija, praktinis 
ir tinkamas gyvulių šėrimas vii 
to svarbiausiu žemės ūkio klau
simu.

taisymas tinkamomis proporci
jomis lošia svarbią rolę šėrime 
Kas nežino, kaip arklys myli a 
vižas. Bet pamėgink šerti iš
imtinai avižomis. Duokim jair 
avižų tiek, kad jis nepersiestų

ir daugiau, arklys jas noriai ei 
ir jausis gerai; bet laikui bė
gant jis pradės ėsti kasdien ji 
truputį mažiau. Ant galo ateit 
laikas, kuomet jis visai nuo ji 
atsisakys. Jeigu mes jam ne-

Demonstravimas įvyks Balandžio (April) 25 dienų, 1920, 3 vai. po pietų, 4642 So. 
Western Avė. (Jeigu oras bus blogas tai demonstravimas įvyks Mojaus 1 dienų, tuoj 
pačioj vietoj ir valandoj).

Atvažiuokite ir pamatykite tų stebėtinų mašinų, kuri ant kart atlieka keletą darbų, 
suaria žemę, suakėjo ir suvolioja. Visi kurie tik atvažiuos galės savo akimis pamatyti.

Minėtai mašinai išdirbimui, yra suorganizuota korporacija ir kurios šėrai yra bai
giami parduoti, tik yra likę apie už 30,000 dolerių, daugiausiai šėrų lietuviai išpirko, 
todėl norėdami uždirbti didelius pinigus, tai tuojaus nupirkite po keletą šėrų pakol dar 
yra, šėrai parsiduoda po $100.00 vienas. Siųskite pinigus tiesiai į korporacijos ofisą po 
šiuo adresu BIG FARMER CORPORATION, 583 Broadvvay, Gary, Indiana. (Room 10).

BIG FARMER CORPORATION, 583 Broadway, Gary, Ind. (Room 10).

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 2544 ,

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

luosime kitokio pašaro, jis per 
dks, bet avižų visliek neužka
bins. Tęsdami toliau panašų 
ksperimentą, mes privesime 

irklį prie (įvesimo.
Panašios rųšies bandymai bu 

/o daryta su beveik visais ūkio 
y valiais ir rezultatas visuomet 

iuvo vienas ir tas pats: gyvulys 
iradėdavo menkėti ir ant galo 
tipo. Tas mums aiškiai pabo
jo, kad maisto įvairumas lošia 
laug svarbesnę rolę negu apš- 
:s. Kaip visa ta išaiškinti? Vi- 
ai paprastas dalykas: Nesiran- 
la lokio pašaro, kuris atsakytų 

i visus gyvulio reikalavimus, 
aigi, kiekvienas ūkininkas, ku 
is nori užlaikyti savo gyvulius 
irai su kiek galint mažesnė
ms išlaidomis, privalo akyliai 
ėmyti jų reikalavimuos ir slėn
ius išpildyti tuos reikalavimus.

'Jau kenčia ne dėl stokos pašil
ti, bet nuo peršerimo. Didžiū
nai pašarų stokoja mineralinių 
’ruskų, be kurių joks gyvulys 
legali gyventi, Šėriau t gyvu
mą vien tokiais pašarais uki- 
' inkus kariais per aavo nežino- 
imą susilaukia apgailėtinų pa- 
ekinių.

i Kitą kartą apie tą plačiau pa- 
kalbėsime. ‘—A. Dvylis.

PINIGUS Į LIETUVĄ
PAGAL LAIKRAŠČIŲ SKELBIAMĄ KURSĄ, 

siunčiame per LIETUVOS PAŠTĄ ir per LIETU
VOS PRAMONĖS IR PREKYBOS BANKĄ, KAU
NE ir jos skyrius VILNIUJE, PANEVĖŽYJE, 
ŠIAULIUOSE IR KYBARTUOSE. Męs atstovauja
me kelias didžiules New Yorko Bankas. Persiunti
mą gvarantuojame.

“CASH” PINIGAI
parduodami MARKĖMIS, FRANKAIS, RUBLIAIS ir kitų tautų 

DRAFTAI IR ČEKIAI
išduodami keliaujantiems, su kuriais pinigai gaunami LIETUVOJE.

DRABUŽIUS IR AVALINĘ 
visokio sunkumo ir didumo baksuose siunčiame LIETUVON greitai 
ir saugiai.

PASPARTAI DYKAI 
keliaujantiems Lietuvon per musu ofisą pasportus parūpiname dykai.

LAIVAKORTĖS
parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems Amerikon.

DOKUMENTUS 
įgaliojimus, daviernastis, pirkimo ir pardavimo aktus, kontraktus ir 
kitus reikalingus Lietuvoje ir Amerikoje popierius PADAROME IR 

UŽTVIRTINAME.
LIETUVOS ŽEMĖ

ponų ir rusų dvarai yra dalinama ir parduodama lietuviams. Klaus
kite kaip čia gyvenant galima įgyti žemę Lietuvoje. Nepraleiskite 

Progos.
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS 

užeikite ar rašykite į vienatinę Chicagoje ir Vakarinėse Valstijose 
Lietuvių Korporaciją, suorganizuotą pagal Illinois Valstijos tiesas.

BALTIC CONSULTATION BUREAU, Ine.
35 So. Dearborn St., Chicago, III.

Telefonas; Majestic 8347 Antras floras, durys 206
Ofisai atdari: nuo 9 ryto iki 6 vakare

Utarninkais ir Subatomis iki 8. Nedaliomis nuo 10 iki 4

^Capudine
Pamėgink tai

Visai Patikėtinas 
Del Gaivos Skaudesio 

10c 30c 60c butelis arba 
Dosomis



Sekantjs Orderiai Tapo Priduota:

Siųsk pinigus per šį bankų

Dvasia ŽVAIROS AKIS
Kirptelės ženklai

33? PIGIAU
Ji

Tik Per Vieną Savaitę
Moters ir Vyrai.

Sugavo Merkurą.

Laiminga diena.

3 žmonės žuvo.

Trįs žmones liko užmušti ir 
4 sužeisti urnai sugriuvus ardo
mam ledų sandėliui Antiochi.

turi 
nuo 
do.

h

&

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 MIi,WAUKEE AVĖ 
tarp Panlina ir Wood flU

Vienos clurjs į šiaurę 

nuo sąkrovos Fair.
Valandos: nuo 9 iki 6 
v. v. Nedaliomis nuo 
nuo 10 iki 12 vai. d.

12th STREET 
Tel. Kedzle 8902.

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

CHICAGO. ILL.

b
F

Mes perkame Pergales Bondus pilna parašyta
is verte, ir Laisves Bondus pilna pinigine verte 
Atneškite arba atsiųskite < 
Atdara kasdien nuo 9—B 
Utarninkais, Ketvergaia

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chronines ligos.. Pilna diagnoze Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.I DaSmm 2221 So. Kedzle AvenueDr. u■ van "aing VaL 1_3.7_9 p(> Pietų

* ? x' f* /
BATU

_fe?URKlS

Wlil( -.Al i

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepa? 
veiksiu.

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

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
B1TTER1S ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tuksiančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTER10 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

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

.... *

Apsauga Padėtiems Pinigams 
SEcuRiTY Bank ■mmmmzmmm of chicago «**»-•■-— i 

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedelidis ir subatomis iki 8 vai. vak

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 26th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.

Subata, Balandžio 24, 1920

Capital, Surplius & Undividcd Profits .. $85,000.00
Resources ........................................... $1,000,000.00

BANKUS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 viii, po Dietų, (’tarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į sena Tėvynę.

Dabar pavasaris atėjo; nusipirkai naują 
siutą, tai ir naujas laikrodėlis reikalingas, ne

tik dėl parodos, bet dėl gero česo laikymo.

Mes parduodam gerai paauksuotų, gold 

gvarantuotus ant 20 metų, 12 arba 16 
saizo, 7 Jewel8 Elgin už $19.75, 15 Jewel El- 

gin už $23.75, 17 Jewel Elgin už $26.50.

P. K. BRUCHAS
Chicago, III3321 So. Halsted St

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

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ nj

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

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

A. BARTKUS, Pres.
i 619 W. 47th Si. Tel. Boulevard 1892. Chicago, 01.

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Yards 6492. 
SUTAISAU VISOKIOS RŲftlES 
KALBAMAS

MAŠINAS
Vacuum Cteanera ir Percolators;
Gasinius ir Elektrikinius Prosus ir t.t.

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

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgall gau
ti. tai reikalauk tiesiai iš Salotės Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTRANAS CO.
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

Informacija važiuo 
jautiems Lietuvon

Daugelis lietuvių, keliaudami 
Lietuvon, dėl nežinojimo kelio
nės taisyklių daug vargų turi. 
Delio trumpai paaiškinsime.

Išvažiuodami, laivakortes pir 
kitę tiktai pas iš senai žinomus 
agentus. Kai kurie nauji agen
tai, iMiljs nežinodami reikalo, 
>avo p.Ksažieriiks New Yorke pa 
veda tiesiog prigavikams. Jau 
buvo atsitikimas, kad vienas 
agentas iš Vakarų prisiuntė, ke- 
lioliką keliauninkų Ne.w Yor- 
kan su laivakortėmis ant Pary
žius, bet New Yorke juos norė
jo pasodinti ant laivų einančiu į 
Triestą ir vertė keliauti per 
Vicnną ir Varšuvą. Tik pasis
kundus misijai jie išliko nenus
kriausti. Ncw Yorkan atkelia-

Geriausia ir parankiausia da
bar važiuoti by-kuria linija per 
P.iryžių. Daiktus paduodant 
ant laivo nereikia apdrausti. 
Daiktus stačiai adresuoti Pary
žiun.

Pirm išvažiavimo dar rei
kia būtinai turėti Lietuvos ats
tovybės pasporto vizavimą, be 
kurio neįsileidžia Vokietijon ir 
Francijon. Taipgi reikia turėti 
pasporto vizą pa« Francijos 
konsulį. Be to dar reikia turėti 
liudijimą, kad užmokėtos tak
sos, nes kitaip neleis į laivą.

Paryžiuje reikia pasportą vi
zuoti pas Vokietijos konsulį, 
kad turėjus teisės įvažiuoti Vo
kietijon. Taipgi reikia vizuoti 
uas Anglijos konsulį kad pralei
stų per Anglijos užimtą zoną. 
I žsivizavus pa sportu s, bilietus 
"eikia pirkti iki Berlino, ir dai
ktus paduot, 1x4 daiktus paduo
dant būtinai reikia apdrausti, 
nes labai daug rišulių ir kib

l>arv. žuvų. F>t»rjržiii.io
reikia pasiteirauti, ar reikalin
ga militarinė alijantų viza va 
žiuojant per okupotą zoną. Jei 
Jokia reikalinga, tai užsivizuoti.

Atvykus Berliium patartina 
vizuoti pąsportą pus lenkų kon- 
:ulį, kad perleistų per išrėžtą 
Lenkijai juostą. Turime žinių, 
kad kai kurių keliauninkų len
kai nepraleido ir jie turėjo griž 
’.i Berlinan, o iš čia vykti į šteti 
ną, paskui jūrėmis iki Kara
liaučiaus.

Berline reikia apsižiūrėti, kad 
su savim turėjus nedaugiau 
kaip 1000 vokiškų markių, nes 
Eitkūnuose vokiečiai krato ir 
neduoda daugiau išsivežti. Ver
čiama Berline išsimainyti į auk
sinus (oberostus).

Lšpildant šiuos oficiališku- 
nius ir apdraudus daiktus nuo 
Paryžiaus iki Berlino, papras
tai niekas nekliudo ir kelionė 
gerai sekasi. Lietuvos Misi
jos Inform. Biuras.

/Policistas Pinčus išvažiavo 
savo “fliveriu” pasivažinėti. Tik 
urnai Lincoln parke net jo fli-

rankas stovėjo ant vienos ko
jos žmogus. Tai nebotų ypatin
ga, bet — and jo nebuvo nė vie
no siūlelio drabužių. “Kas tu 
esi?’’ paklausė nusigandęs poli- 
cistas. “Merkuras”, atsakė sto- 
vyla. “Jei Merkuras, tai bėgk” 
— ir tasis pasileido bėgti, o po- 
licistas vyties. Bet Merkuro bu
tą negreito ir policisltas pagavo. 
Jis buvo pabėgęs iš daktaro o- 
fiso, kur nusirėdė, o dabar ran
dasi beprotnamyj.

John Green jau 8 mėnesiai 
kaip turi telefoną, bet pereitą 
uitaminką buvo jam laiminga 
diena — pirmą kartą iš karto 
gavo teisingą numerį. Jis tą sa
vo džiaugsmą pranešė komisi
jos tardimams telefono veikimo.

Ta komisija kasdic gauna 
šimtus skundų nuo telefono var
totojų.

Pasiųsti Pinigai Pasiekia

Lietuva i 8 Dienas
Mes gavome pranešimą iš Lietuvos, jog musų pasiųstieji pinigai kabeliu 

Kovo 1 d. priimti ir musų atstovas Kovo 9 d. išsiuntinėjęs žmonėms.

No. Miestai No. Miestai No. Miestai
512909 Sialin 512227 Koidain 512224 Abelį
512277 Ilakishky 512228 Poniwies 51230 Peingian
342080 Zidiki 512237 Kupiszk 51232 Kovno Slaboda
512271 Vilkomir 342035 Liguma 51233 Keidany
512274 Dorbiany 512226 Kęidany 517,9 Nemaksei
512280 Twery 342020 Rudzivvilishki 342027 Remegoli
422084 Žagare 842006 Plungyary 512221 Rakishik
512273 Kelmy • 422020 Keiny 512229 Kowar.sk
342076 Rassieni 512215 Kovno Alexota 512240 Widulky
342083 Vosikee
340273 Kovno 422019 Szagory 342030 Lituina
512275 Welung 342014 Vajnutas 342034 Kupischki
512222 Plungiany 422018 Krozy 512218 Pajūrio

Mes siunčiame pinigus j Kauno ir Suvalkų gubernijas, taip-gi į Liepojų, 
Rigą ir į visus Latvijos miestus.

SCHIFFST ATE BANK
728 — 12th St.,

Dvidešimt aštuonių metų patyrimas šiame biznyje.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

einlis gy<lymo budus IŽHydiS Jau cltiufl 
įmonių nuo kaspininčs kimičlCs, kurie 

buvo nebetekę vilties pasveikti.
Tūkstančiai Žmonių nežino, kad jie 

viduriuose kirmėlę, u gydosi visai 
kitokios ligos; deltogi ir neišsigy-

Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodou, tartum kus 
j gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
imi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

l’arp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar* 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Chicago, III.

J
JL

VIENATINIS BKGISTBUOTA8 RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGBPOBTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuos* nuo <8.00 ir bu- 
gtčiau. Sidabro rėmuos® nuo $1.00 ir 
aufflčiau. Pritaikome akinius uldykg. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviiku- 
maa, akių skaudėjimas, uivllklmae ir 
tt. yra vaisiais (vairių lirų, kurio* ga
li būti praialintoe gerų akinių pritaky- 
mu. Iltyrimas uldykų, jei periti ar 
skauda akis. Jei jos raudonoe, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęsk ilgiau, O jielkok pagelboe 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uftdykų. Atmink, kad mee kol- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenka*

B. M. MBBIROFF, ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. A» buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 motų. Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimus DTK AL Galia 
padaryti bilo Kokius rusiikus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai esą 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan S t., Chicago, III.

•AJUHb

K0NTRAKT0R1US
ELEKTRIŠKŲ DARBŲ!

Invedu šviesas į namus, instatau ir sutaisau elektrikinius moto
rus, indedu fixtures ir viską darau sulyg Chicagos miesto inspek
cijos teisių.

Reumatizmas Sausgėlų. į
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

J tįsti n Kulis
3259 S. Halsted St„ Chlcage, III.

Knyga :“fiALTINI8 SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Į svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšt), atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th SL, kampai 

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

Mano specialis 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.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B 
8. D. LACHAWICZ 

Lietuvys Graboriiu
Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
[2314 W. 23 Plaee, Chleage, III 

TeL Canal 21M.

Specialis Pasiūlymas
žvairos akįs ištaisomos.

be skausmo, kloroformo ir ligonbučio, už vieno atsilankymo j mano 
ofisą, su pagelba specialės inetodos Galiu jums nurodyti šimtus 
laimingų pacijentų, kurių žvairos akįs likosi ištaisytos Užklauskite 
nekuriu vardų ir adresų. Gal būti pažįstate tulus jų. Nekankinki- 
tės ilgiau Žvairos akįs daro nemalonumą kaip biznyje taip ir drau
gijoje. Ateikite pas manęs pasitartų. Pats gydau panašius dalykus 
Mano kainos ir išlygos esti labai prieinamos.

Kada gerklinės gilelės pagenda, jos pasidaro lizdu visokių nuo
dingų bacilų. Jos įšaukia sausligę, galvos, krutinės ir pilvo skau
dėjimą. Kaip pastebėsite tokius apsireiškimus, o gilelitj svembimą, 
tai tuoj duokite jas išegzaminuoti. Aš jas pagydau arba sugedusias 
išimu.

Aklumas ir kurtumas pasidaro delei apsileidmo. Neapleiskite 
savo akių, tuoj eikite prie gydytojaus, kad priskirtų jums akinius. 
Nepatikėkite savo akių pardavikams akinių arba optikams. Duoki
te gerai ištirti savo akis. Aš per 21 metą gydau akis ir visokias 
ligas, akių, ausų, nosies ir gerklės. Prašalinu gerklės gileles, ištai
sau kreivas noses ir gydau krutinės ir gerklės ligas. Atveskite sa
vo kūdikius išegzaminavimui. Pasakysiu jums teisingai, kas jums 
kenkia ar jie turi adenoidus arba turėjo gerklės giles.

Aš išgydysiu juos, mano ypatingas gydymo būdas pritraukia 
man daugybę ligonių, kurie buvo laikomi neišgydomais jeigu jaučia
tės, jog jūsų gerklė nesveika — ateikite pas manęs.

Ištaisymas žvairų akių tai mano speciališkumas.
Taipogi išėmimas gilelių iš gerklės be užmigdymo. Ligonis už 

15 minučių po išėmimui gali keliauti namon.

Be riziko. Be skausmo.

P. K. MALELO,
3336 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Telephone Boulevard 1969.

FRANKLIN O. CARTER, M. D 
Akjs, Ausis, Nesės, Gerklė

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Carter, M. D.
120 So. State St., 2 augštis, Chicago, III.

Kowar.sk


Subata, Balandžio 24, 1920 NAUJIENOS, III,--------------- ———.--------- --—--------------------------------------------- -H

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

užuojautos taip naudingai įstai
gai. — Delegatas.

ROSELAND

ŠERNO DRAUGŲ BŪRELIO 
SUSIRINKIMAS.

Šerno Draugų Burelio nariai, 
o ir šiaip rašytojo šerno reika
lui užjausiantis žmonės kvie
čiami susirinkti šiandie balan
džio 24, kaip 9 vai. vak., “Lie- 
tuvois” svetainėn, <1249 So. 
Morgan st. — Valdyba.

BRIGHTON PARK
Atsišaukimas.

Jau pora metų prabėgo, kaip 
mirė Br. Vargšas-Laucevičius,

a + a
KAZIMIERAS TEREVIČIUS

tapo užmuštas aukso kasyklo
se Tamboi Minės, Colo. Balan
džio 13 d. 1920 m. Jo kūnas par 
vežtas į Joliet-Rockdale, III. 
Lddotuvėis jvyks Subatoje Bal. 
24 d. j šv. Petro kapines Jo- 
liet ,111.

Meldžiama giminės, prieteliai 
ir draugai atvyktų j laidotuves.

Kūnas pašarvotas randasi 
prie 100 Conell Avė., Rockdale, 
Illinois.

ONA TEREVIČIENfi.

Lietuvių Ūkininkų Kolonija
Ateik į Vilas County VViscon- 

sin, kame dėl žemės gerumo pa
ti saulelė džiaugiasi, ir įsigyk 
ūkę lengvomis išlygomis. La
bai derlinga žemė, kame iki 250 
bušelių bulbių ant vieno akerio 
užauga, kiti javai taip-gi gerai 
auga. Jus galite pradėti ūkę 
su mažu pinigu. Didžiausi Lie
tuvių Kolonija Amerikoje. Del 
pilnesnių informacijų ir dėl kny 
gutės apie ukes adresuokite.

SANBORN COMPANY
51 Sanborn Bldg., 
Eagle River, Wis.

LAIVAKORTES

PINIGUS SIUNČIA

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

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akla egzaminuoja o> dyk#.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyti aiškiui 
gali būt prušalioti.

Dr. Glaser’g ofise ant 2 lubą 
3149 So. Morgan SL 

--------

V. Makaveckas.
Užlaiko didžiausiame pasirinkime visokių naminių rakandų, geriausios 

rųšics ir už prieinanmiausias kainas Parankiausia vieta lietuviams įsigyti 
gerus naminius rakandus už pigių kainą.

Reikale 
Neuž
mirškit 
savųjų

kuris tiek daug dirbo musų tar
pe ir kuris parašė tiek gražių 
dramų. Ir šiandie Chicagos 
draugijos naudojasi jo veika
lais, stato juos scenoje ir tuo 
sau pelnosi. Betgi pats autorius 
jų negavo už juos atlyginimo. 
Jis dirbo visur ir visiems, rašė 
iki paskutinės valandos savo gy 
veninio ir iš skurdo mirė.

Nors dabar, chicagiečiai, atsi
lyginkime jam ir pagerbkime 
šviesių atmintį — ^įstatykime 
paminklų ant jo kapo.

Dar greitais metais DLK. 
Keistučio Kliubas buvo suren
gęs vakarų ir pastatymui jmi- 

| i įlinkio surinko $120. Pamink
las bus pastatytas gegužės 30 <1. 

j ant Br. Vargšo-Laucevičiaiiis 
! kapo Tautiškose Kapinėse.

Bet gi su tiek pinigų ne kokį 
]>aiiiinklą pastatysi, o ir netokio 
paminklo užsitarnavo velionis. 
Todėl Kliubas nutarė atsišaukti 
į visas Chicagos lietuvių pažan
giąsias draugijas ir pakviesti 
jas prisidėti aukomis prie šio 
darbo. Aukotojų prašome ir 
savo atstovus prisiųsti.

DLK. Keistučio Kliubo Įg. 
Komitetas:

J. F. Aleksandravičius,
3427 W. 27 PI.

K. Kipšas,
4009 So. Sacramento Avė.

Joe. Misiavičius,
4(X)8 So. Bock\vell St.

P. S. Visų draugijų atstovų ar 
valdybų susirinkimas paminklo 
reikale įvyks nedėlioj, bal. 25, 
10 vai. r v te, Liberty svet., 3925 
So. Kedzie Avė. — K.

NORTH SIDE

Jau nuo kelių metų čia gy
vuoja Draugijų Sąryšis, į kurį 
priklauso beveik visos pažan
giosios draugijos. šis sųryšis 
užlaiko svetainę ir knygynų. 
Svetainėje draugijos laiko savo 
susirinkimus, o atliekamais nuo 
nisirinkimų vakarais rengia 
prakalbas, prelekcijas, draugiš
kus vakarėlius ir tp. Knygynas 
atdaras kasdie ir visuomet 
eina gana apstus būrelis skaity
tojų, nes į jį pareina l>eveik vi
si lietuvių laikraščiai, kuriuos 
pavieniam .žmogui butų sunku 
užsirašyti. Taip sakant ši vie
ta yra centras Nortsidės pro- 
gresyvės lietuvių bendruome
nės. Beto Sųryšis ir kitokiais 
budais platina apšvietę, rengia 
prakalbas, prelekcijas, užlaiko 
lietuvių gramatikos mokyklų, 
taipgi yra sutverta vaikų drau
gijėlė, kur p-iė Viščiuliutė mo
kina vaikus dainų, žaidimų, de
klamacijų ir kilų naudingų 
dalykų.

Sųryšis užsilaiko iš proporci- 
onalių mokesčių. Paskutiniu 
laiku pabrangus rendai ir padi
dėjus kitoms išlaidoms, yra sun 
ku verstis. Todėl Sąrišis yra 
nutaręs rengti draugiškų vaka
rėlį, kuris įvyks Nedėlioj, ba
landžio 25 dienų Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia avė.

Okad da padidinus vakarėlio 
įplaukas geros valios žmonės 
suaaukavo keletu dovanų, ku
rias galės laimėti pirkę biletus.
J. Degutis paaukavo gražų pa
versiu ir apsaugotų skustuvų,
K. Jankauskas auksinius $5.00 
K. Rypkevičienė rankų darbo 
beskulę su raikščiu ir kvietka ir 
Pirmyn Mišrus choras didelį pa 
veikslų. Taipgi komitetas žada
urengti gražų programų. Ma

nau, kad Northsidės visa pažan 
gioji bendruomene į šį vakarėlį 
atsilankys, kad parodžius savo

LIETUVIU 
^AKANUU 
KRAUTUVE

x 1930-1932 S. Halsted SU 
Chicago, III.

M. T. Kežas.

Pereitų s ubą tą, bal. 17d., Stru 
milų svetainėj, Lietuvių Sce

nos Mylėtojų Batelis buvo su
rengęs gražų vakarų. Vaidinta 
buvo Br. Vargšo drama “Pir

mi žinksniai.”
Geriausiai vaidino J. Pučko- 

riais (Jonius), J. Mongelaitė 
(Ona), M. Dundulienė (Murin
ėk ienė), J. D. Šimkus (Mūrin
ukas) ir P. Daugėla (Smilkė). 
Jeri buvo ir J. Griškėnas (Tric- 
’uis), S. Tclksnis (Enrikas), O. 
Jurgienė (Baborra), J. Kiaušas 
(Žirblis) ir J. Urba (Baltrus), 
lipniausiai lošė J. Andrijaus
kas (Šiepus), nes nemokėjo ro- 
ės, bet jo rolė buvo trumputė, 
aip kad abchiam įspūdžiui tas 
lieko nepakenkė. Abehuii loši- 
nas buvo labai geras.

Bet publikos buvo mažai ir 
{aleliui reikės iš savo iždo pri- 
lėti apie $40. Tam nepasiseki- 
nui buvo dvi p nežus tęs. Viena, 
;rs va'kras buvo rengiamas Vc- 
ykų dienų, bal. 4d., bet delei pu 
jos negalėjo įvykti, o paskiau 
legalima buvo nedėldieniui gan 
i svetainės; o subatomis vaka- 
ai čia niekad nepasiseka. Au
ra tai musų tūlų “komunistų” 
įgitacija. Nors šis vakaras buvo 
engiamas Roselandc statomos 
.velninės naudai, jie nesidrovė- 
o kaip įmanydami atkalbinėti 
įmones nuo ėjimo į vakarų, 
/ienas socialistu, graborių va- 
lovii Aušroje net paraudęs ir 
unnščias sugniaužęs prigrasino 
avo sekėjomis patiems neiti ir 
litus atkalbinėti nuo šio vaka
ro. Tas tų rėksnių nederamas 
kirbas irgi kiek pakenkė vaka
ri. — Vietinis

• MUSŲ VISŲ REIKALAS.

Kiekvienas musų trokšta, 
:ad Lietuva liktų nepriklauso
mi šalim, kad ji butų laisva ir 
:ad-jų valdytų j>atjs jos gyvento 
ai. Bet kad įgyjus pilnų ne- 
niklausomybę, neužtenka kad 
ą nepriklausomybę užtikrintų 
eitos valstybės. Dar reikalin
gi, kad Lietuva pabudavotų 
avo išdirbystę ir kad ta išdirby 
te butų pačios Lietuvos ranko- 
e, o ne svetimųjų. Jei ji turės 
lavesti savo išdirbystę kitiems, 
Jetuva niekad negalės būti pil
iai nepriklausoma šalimi.

Bet kad pabūdavo jus savo 
iramonę, reikalinga daug ir ge 
ai nusimanančių žmonių, kil
io suprasiu vienų, kilų išdir- 
lystės šakų ir galėtų tinkamai 
dlikti įsteigtose dirbtuvėse dar
ių. Reikia Lietuvai amatninkv 
r mechanikų.

Lietuva yra išimtinai ūkio ša- 
is; jos išdirbystę buvo visai 
ueoka ir įsiavų mechanikų ji 
kaipir neturi. Todėl tų spragų 
iirės užpildyti Amerikos lictu- 
/iai, kurie čia pramoko viso
kių amatų ir kurie prisižiūrėjo 
vediniui čia milžiniškos indus- 
rijos. Ant Amerikos lietuvių 
unatninkų ir mechanikų pečių 
T guls tinkamas suorganizavi
lias ir sutvarkymas Lietuvos 
iramonės.

Kad tų tinkamai atlikus rei
kia amatninkams organizuoties 
tarties, rengties prie laukian- 
Ho mus milžiniško darbo. Tuo 
tai svarbiu reikalu ir susitvėrė 
keletas mėnesių atgal Lietuvių 
Mechanikų ir Amatninkų Susi
vienijimas. Jis ir stengiasi su
rišti visus amatninkus ir me
chanikus į krūvų, kad organi
zuotu budu geibėjas Lietuvai 
pabūdavote savo pramonę ir li
kus laisva nuo užrubežinio iš
naudojimo.

Todėl kiekvieno lietuvio a- 
imitninko ir mechaniko pareiga 
yra tuo jaus prisidėti prie šio 
Susivienijimo, nes tai yra visų 
musų reikalas jungties ir bend
romis jiegoinis padėti Lietu- 
------ -----------------------------------

DR. C. K. KLIAUGA*)
Dentistas.

NAUJIENŲ NAMB
1789 So. Halsted St., Chleafo, IIL I 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 3 — ■ | 

vakaro Phoae Caaal M7 

vai atsistoti ant kojų. Todėl 
visi ateikite ryto, bal. 25 d., 
10 vai. ryte į to susivienijimo 
susirinkimų Aušros svetainėj, 
300 So. Halsted str.

Musų spėkai yra tik organiza
cijoje. — P. J.

NUSOVfi UNIJOS VIRŠININ
KĄ.

Coleman nušautas vežėjų uni
jos ofise.

Užvakar apie 5 vai. po piet 
vežėjų ir šoferių unijos ofise, 
184 W. VVashington St. liko nu
šautas dviem šyviais Edward 

Goleman, antras vice-prezlden- 
tas vežėjų, šoferių ir jų pagel- 
bininkų tarybos.

Jis buvo kų-tik sugrįžęs iš 
valstijos prokuroro ofiso ir su 
keliais draugais rengėsi eiti na
mo. Jis dar valandėlei pasiliko, 
o kili nusileido elevatorių že
myn. Tada jį ir nušauta, stovint 
prie ofiso sienos. Kas jį nušovė, 
niekas nematė. Jis pats pasisa
kė kad pažįstus šovilkų, bet jo 
vardo nežinąs. Jis kaltino du 
kitus unijos viršininkus — Mike 
Norris ir John Haley, kad tai 
jie padare suokalbį jį užmušti. 
Coleman mirė ligonbutyj.

Policija areštavo du Colcimi- 
uo įvardintuosius žmones ir po- 
”a kitų, j ieškodami u žniogžud- V • y * t J Jzių.

Vežėjų ir šofęrjją unijjoj nuo 
kelių metų eina savitarpinė fra
kcine kova ir Coleman yra 
trečiuoju nušautuoju tos uni
jos viršininku. Keletu sykių ir 
unijos susirinkimuose buvo JM'Š- 
ynių. Viena, unijoj yra didelė 

neapykanta tarp italų ir airių. 
0 antra — kova už vadovavimų 
r “džiabus.”

Cukrus brangsta.

Pelnagaudos pelnosi. Cukrus 
vakar vietomis jau parsidiavi- 
nėjo po 31c svaras. Kainos cuk
rui labai įvairioj — nuo 18c 
iki 31c svaras. Daugiausia par
davinėta po 25c, tai po viena 
s^arųr tai' sn*‘L i Riti s' pirkiniais.1 
Tik Atlantic & Pacific Tea Co. 
sankrovos pardavinėjo cukrų po 
18c ir nedavė jokio aprubežia- 
vimo.

Nupiginto cukraus neperhiato 
ma. Spekuliatoriai laiko cukrų 
nisikrovę, kad dar labiau iškė
lus jo kainų ir pranašauja, kad 
cukrus neužilgio parsid'avinės 

net po 50c švara®.

Prašo prailginti 6c karferį.
> —i

(hitvekurių kompanija' krei
pėsi į public Utilities komisijų, 
prašydama prailginti 6c karfe
rį. Jei komisija nepadarytų jo
kio nuosprendžio^ nuo gegužės 
1 d. sugrįžtų 5c karteris. Bet 
lo nebus, apie laiajuu kompani
joms tarnaujanti komisija.

Komisija nusprendė, kad iki 
gegužės 20 d. miestas turi už
baigti savo parodymus gatveka- 
rių dalyke, o gatvekarių kompa
nija —‘ iki birželio 10 d. Tada 
komisija išneš savo nuosprendį 
ir galutinai nustatys karferį.

Nušovė save ir vyrų.

Moteris, kuri vadindavo save 
Mrs. Louis Dimniick, bet kuri 
gyveno ir kuri buvo Žinoma kai 
po Įiati Thomas Sclnveig, užva
kar jų minuiose 233 E. Il'uron 
St., nušovė savo vyrų ir paskui 
pati nusišovė.

Ji nušovusi iš pavydo, kadan
gi nužiūrėjusi, jog jis turi ry
šių su kitomis moterimis. Tūli 
tvirtina, kad jis turįs kilų pal
čių Austine.

Areštavo Catterfieldų

L. A. Calterfield, kuris yra 
čia apkaltintas kartu su kitais 
Komunistų Darbo partijos vir
šininkais, lapo areštuotais Salt 
Lake (Uty, Utah. Išsiųsta detek- 
tivai atgabenti jį į Chicagų.

Cechų konsulas.
Čecho-slovakų respublika pa

skyrė savin konsulu Chicagoje 
Jaroslav F. Smetanka. Jis yra 
advokatas ir cechų laikraščio 
redaktorius.

PranešameRo-
seland Lietuvi
am ir apielinkei

PRANEŠAME ROSELANDO LIETUVIAMS IR APIELINKftJE.
Kad lietuvis Aptiekorius AUGUST YONAITIS šiomis dienomis pirko Aptieką nuo Mr. P. Siniušo ant 

10646 So. Michigan Avė., Roseland, III.
Turime už garbę patėmyti, kad Aptiekorius AUGUST YONAITIS dirbęs ilgus metus Lietuvoje, Aptiekose ir 

turėjęs Aptieką ant 18 Str., Chicagoje, yra žinomas kaipo sutaisantis gerai medicinas ir duodantis gerus patari
mus moteriems ir vyrams.

Perkantiems bus duodami tikietai už kuriuos gaus pinigais ar tavoru prezentą.
Meldžu atslankyt.

KAME TRINERIAI — TEN 
SVEIKATA

Šis obalsis teisingas net blo
giausiose apystovose. Ponas A. 
F. Fencl, anglekasis iš (iallmvay, 
W. Va. rašo mums Sausio 15 d. 
1920: “Kas dėl gerumo Trinerio 
Amerikoniškojo Elixiro Karčio
jo Vyno aš nuoširdžiai rekomen 
duoju anglekasiams atvejuose 
užkietėjimo, skaudėjimo vidu
rių ir galvos sopimo ir t. p. įgi- 
jamų delei sunkaus oro kasyk
lose arba delei parako dūmų ir 
anglerukštinių gazų, paeinan
čių nuo plaišymo, kada angleka- 
sa pergreit sugrįsta prie jlarbo 
kol dar durnai ir dulkės nebūna 
prašalintos. Trinerio Ameriko
niškasis Eliksiras Karčiojo Vy
no padarė manę ir mano brolį 
labiau užganėdintais ir palaiko, 
mus geroj sveikatoj, ir kitiems, 
kuriems aš rekomendavau šį gy
duolę, suteikia tokius pat rezul
tatus.” Jeigu Trinerio gyduo
lės pagelbsti šitokiose sąlygose, 
tai lur būti geix>s ir jų pasekmės 
normalėse sąlygose tur būti ne- 
apkainuojamos.l Klausk savo 
vaistininko arba vertelkos gy
duolėmis taipogi ir Triperjo.Ja-, 
nimento, kuris labai geras dėl 
sausligės, neuralgijos, panirimo, 
svembimo ir t. p. Joseph Triner 
Company, 1333-43 So. Ashland 
Avė., Chicago, 111.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURM1ESTYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW

, Madison ir State, N\V 
Adams ir La Šalie, NW 
Vau Burcn ir Franklin, NW 
Van Burcn ir Wells. SW 
Van Burcn ir Clark. SW 
Van Burcn ir State. SW 
Harrison ir Wabash, NW 
18th ir State. NW

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.
SOUTH SIDE 

Agentūros:
J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulewski, 3121 Limo St.
Wladis, 2801 Union Avc. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avc. 
švclnis, 3416 Wallace St. 
Peldžius, 3651 \Vallacc St. 
Miščikaitis, 3500 Emcrald Avc.
J. Budrikas, 3343 ,S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattagc Grove 

Avc.
A. Barškis, 5363 Princenlon Avc.
A. Janauskas, 4563 S. Wenlhwortb 

Avc.
J. čeplinskas, 030 W. 35th PI. 

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW
Halsted ir Jackson, NW
Halsted ir Van Burcn, SW
Halsted ir 121h, NE
12th ir Jefferson, NE
Halsted ir Maxwcll, SE ir NE
Halsted ir 14th, NE
Halsted ir 18th. SW
Halsted ir Archer, NW
Halsted ir 31 st. NW • •
Halsted ir 35th. N\V
Halsted ir 42nd SW
Halsted ir 47th, SW ir NE 
Halsted ir 51st, SE 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th. SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenwich St.
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai:
Milvvaukce ir Paulina, NW 
Milvvaukcc ir Lincoln. SE , 
Milvvaukcc ir hoby. NE ir NW 
Milvvaukee ir Western, SE

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st.
J. Kaulakis, 2214 W. 23rd PI.
J, Bagdžiunas. 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Įsland ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avė.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi- 
Jresni negu olselio kaina. Vyrų ir 
aunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or

derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $82.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted SL Chicago. Hl.

r Tel. Ganai 6222.
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Bte.

CHICAGO.
•Valandas,: B:3(Lryto-iki.-12 dieną.

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvi 
sąlygų-
West Side ofisas atdaras vaka

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

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geomctrojos ir kitu 

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

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

Delei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street
ĮMLIMT'T" p,.?'1 UlIJIMFirjg

Pranešimai
Town of Lake. Nedėlioj bal. 25 d., 

3 vai. po piet Davis Square parko sve
tainėj bus to parko vaikų chorų kon
certas. Visi kviečiami atsilankyti, įžan 
ga dykai.

Liet. Mechanikų ir Amatninkų Sus
ino susirinkimas jvyks nedėlioj, bal. 
25 d., 10 v. ryte, Aušros svet., 8001 
S. Halsted St. Visi kviečiami būtinai 
atsilankyti. Pirm. P. Jakavičia.

Cicero. — C. L. P. Kliubo nariai su
sirinkite visi nedėlioj, bal. 25, 7 vai. 
vak. j Tamuliunienės svetainę, iš kur 
visi eisime j Draug. Lietuvos Karei
vių vakarą, kaip kad esame praeita
me susirinkime nutarę.

— Kliubo koresp.

PRANEŠIMAI
(^e^m^^)raugi ja^Lietu\dųTvir- 

tybė laikys mėnesinį susirinkimą ne
dėlioj, bal. 25, 1:15 vaL po pietų žvi- 
bo svetainėj, 1347 So. 50th Avė. Bus 
paskelbta apyskaita buvusio baliaus ir 
tarimai kitais reikalais.

— Dr-jos Sek r.

L. S. S. 158 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks panedėlyj, bal. 26 d., 
kaip 7 vai. vak. po num. 1256 So. 
Albany Avė. Draugai ir draugės, 
visi privalote atsišaukti, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

— Sekretorius.

L. S. S. 4tos Kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus nedėlioj, balandžio 25 
d., kaip 2 vai. po pietų, Fellcavship 
House salėj, 831 W. 33rd Place Visi 
nariai malonėkite atvykti laiku

— A. F. Kazlauskas, Org.

Cicero. —- Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Draugystės bertaininis susirinki
mas bus nedėloj, balandžio 25, kaip 2 
v. po pietų, J. Neffo svetainėje 1500 
So. 49 Avė. Visi nariai prašomi su
sirinkt laiku.

.......  — A. Liutkus, sekr.

Northsaidės Draugijų Sąryšio drau 
giškas vakarėlis su programų įvyks 
nedėlioję 25 d. balandžio, Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė. Pra
džia 6:30 vai. vakare

— Komitetas.

Brighton Porke. — L. S. S. 174 kp. 
rengia svarbias prakalbas seredoj, ba
landžio 28 d., Liuosybės svetainėje, 
Kedzie Avė. ir 39 «P1. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Kalbės “Naujienų” Re
daktorius drg,.P. Grigaitis.,,,,.Kvie
čiame visus atsilankyti.

— Komitetas.

Rockford, III. — T,. S. S. 75 kp. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, balandžo 
25 d., 2 vai. po piet, P. Kutros sve
tainėj, ant Main St. Malonėsit visi 
nariai ir dar neprigulintįs ateit ir 
įstot į L. S. S. 75 kp. Valdyba.

Ateities žiedo vaikų choro dainų re
peticija įvyks nedėlioj, balandžio 25, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St. Vi
si choro narai būtinai privalote būti, 
nes turime naują mokytoją P. Bige- 
liutę Pradžia kaip 10 vai. ryto.

Komitetas.

S. L. A. 2-ro Apskr. bertaninis su
sirinkimas įvyks balandžio 25 d., ne- 
dėldienį, svetainėj, po num. 11100 
Michigan Avė., Roseland, 3 lubos. 
Lygiai 2 vai. po piet, prasidės posė
dis, todėl kuopų atstovai, bei kuopų 
valdybos nariai meldžiami nesivėluoti. 
šis susirinkimas yra svarbiausis prieš 
šeiminis susirinkimas, kur daug S. L. 
A. reikalų reikia apsvarstyti šian su- 
sirinkiman yra kviečiami ir S. L. A. 
nariai supatariamu balsu. Po susi
rinkimui bus draugiškas vakarėlis.

Dr. A. L. Graičunas, pirm.., 
Kazys Kalnietis, raštininkas.

North Side. — Visi paėmę parda
vinėjimui Draugijų Sąryšio tikietus, 
malonėkite sugrąžinti juos iš kur pa
ėmėt, ne vėliau, kaip iki balandžio 25 
d., 6 v. v., arba suneškite į Liuosy- 
bes svetainę Nepriduoti tikietai skai
tysis parduotais Beto sulaikydami 
parduotus tikietus padarysite skriau
dą patiems pirkėjams, nes jie nega
lės laimėti dovanų Komitetas

L. S. S. 37 kp. susirinkimas atsi
bus nedėlioj balnadžio 25, Malinausko 
svetainėj, 1843 S. Halsted St. lygiai 
10 valandų ryto, visi nariai prašomi 
susirinkti paskirtu laiku. Valdyba.

Ateities Žiedo vaikų choro dainų 
repeticija įvyks subatoj bal. 24, kaip 
1 vai. po pietų Mildos svet., 3148 S. 
Halsted. Visi dainuotojai vaikai at
vykite. — Komitetas.

Pajieškojimai 
ASMENŲ JlEšKOJIMAI 

**'***-***^^^***^***********^*^*****^********>******^**R*^*W**

PAJIEŠKAU Savainio Juozapo 
VasiliŠčiaus iš Januvos par., Kauno 
apskr., 1915 metais jis išvažiavo Chi- 
cagon iš Collinsville, III. Nuo to lai
ko negaunama apie jį jokios žinios. 
Yra laiškai jam Iš Lietuvos. Žinan
tis apie jį meldžiami pranešti adresu 

ALEKSANDRAS VIRKlETlS, 
1844 Canalport Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Vin
cento Janušauskio, jis paeina iš Kau
no rėdybos, Telšių apkr., Tvėrų para
pijos, Žeberių sodos. Jis pats arba 
kas apie jį žino, malonėkite man pra 
nešti, aš gavau laišką iš Lietuvos; 
yra žinios nuo jo tėvų.

JOE PRANCKUS, 
10645 Avė. O, So, Chicągo, III,

________________________________
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ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU per draugus lietuvius 

Chicagoj gyvenančius, kurie žinote, 
kame randasi miltų melnyčios arba 
malūnai. Girdėjau buk jų esama 
Chicagoj, bet aš negaliu susirasti 
Esu iš kito miesto atvažiavęs, tai no
rėčiau surasti; esu gerai susipažinęs 
su tais darbais, už pranešimą drau- 
gunis tariu ifikalno ačių.

GEO DAVIS,
449 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo giminaitės Sta
nislavos Paulauskaitės iš Varnių. 
Keli metai tam atgal ji gyveno ant 
Bridgeporto, Chicago, 111. Teiksis j. 
atsiliepti adresu:

JUOZAPAS ŽILEVIČIUS, 
4501 So. Paulina St. Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

KEIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

AUTOMOBILIAI RAKANDAI NAMALžEMfi

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

lygos. Kreipties tuoj aus j
Naujienų ofisų.

AmtomobnHaii
Cash nr ant išmokėjimo

Parsiduoda nauji ir vartoti.

PAJIEŠKAU savo brolio Ignaco 
Jokūbaičio. Girdėjau gyvena Lie
tuvoje, Žagarės mieste, Šiaulių apsk. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

D. JOKŪBAITIS,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU draugo Adomo Ta
rnavau skio; pirma gyveno Minneapo- 
lis, Minn. Meldžiu paties atsišaukti 
arba žinantis jį man praneškite, už 
ką busiu dėkingas.

ŽANIS BOLEWITCH KERGALIS 
3051 So. Poplar Avė., Chicago, UI.

PAJIEŠKAU savo vyro Pranciš
kaus šeštoko, kuris manę paliko 
varge su trimis kūdikiais. Grįžk at
gal, aš dovenoju. Jegu neatsišauk
si, tai busiu priversta kreipties į val
džią pagalbos tada bus blogiau.

2005 Canalport Avė., Chicago, 111.

REIKIA
Moteriškių plovimui aslos ir 
darbininkių abelnam darbui.
Kepykloje
Gera mokestis.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

REIKIA rubsiuviij prie kostumie- 
riškų darbų Nuolat darbas Geru 
mokestis ir puiki vieta darbui.

Kreipties: 
L KASPAR

14 W. Washington St., Room 604

1918 Dodge 5 pasažierių
1918 Elgin 5 pasažierių
1918 Oakland 5 pasažierių
1918 Recar 5 pasažierių
1918 Studebaker 5 ir 7 pasažierių
1918 Ford 5 pasažierių
1918 Overland 5 pasažierių
1916 Olbsmobile 5 pasažierių
1915 Haynes 5 pasažierių.

TftMYKIT!
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.

JONUI STARLKAUSKUL Water 
būry, (ten bent jis prieš karę gyve
nęs), yra Naujienų Redakcijoj laiškas 
nuo jo žmonos iš Lietuvos, Šaudinin- 
kų dvaro, Kelmės vaisė., Raseinių ap- 
skr. Kas waterburiečių jį žino, malo
nėkite jam apie tai pranešti. Jis tu
rįs čia dar du broliu, Jurgi ir Simo
ną Starlkauskius.

REIKALINGA moteris už gaspadi- 
nę į mažą hotelį, tokia kuri gali gy
veni, be vaikų, duodama rūmas, val
gis ir gera užmokestis yra. Gera
vieta dėl suaugusios moters. Atsi
šaukite ryte iki 9 vakare ar 5 iki 10. 

429 So. Halsted St.
•

REIKIA senyvos moteries arba vy
ro prižiūrėjimui namo, kuris negali 
eiti į darbą. Malonės atsišaukti va
karais 6 vai.

J S., 
3649 So. Union Avė 

Iš užpakalio, pirmas floras.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18tli St.
NATIONAL LEAD CO.

Automobiliai yra perdirbti ir nu- 
maliavoti visai kaip nauji. Turimo 
automobilių nuo $300 ir augščiau, ga
lima matyti nuo 9 iki 5 vai. vakare. 
Nedėlioj visa dieną.

P. VIZGIRDAS, 
6445 So. \Vestem Avė.

Chicago, 111.

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 dvl-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės Hondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

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

JO E BARŠAUSKAS,
3043 W. 38 PI. Tel. McKinley 4641

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

- .   ~ . 4-. —

GOODYEAR

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKIA PARTNERIO

Man reikia partnerio duonkepyklos 
biznyje. Būti kepėįu ir išvažiuotoju 
vienam žmogui perdaug . Turiu dvi 
kepykli, 2 automobiliu, 2 arkliu ir 2 
vežimu. Elektriką varomą minkymo 
mašiną, Soda Fountain, Cukerkų, Mil
tų ir t. p. ir daugel kitų dalykų aš 
turiu duonoms dėžes visiems savo 
kostumeriams pristatau douną į aš
tuonis miestus. Perdaug darbo man 
vienam, čia yra gera proga įvezdi- 
nimui $1800 uždarbiu pusiau dalysi- 
mės. Atvykte ir pamatykite vietą.

JOSEPH M. AZUKAS, 
114 E. Dakota St., Spring Valley, III.

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

107 W. Congress St.

Siūlo pastovu darbą su gera mokes
ti m dėl 2000 NEPATYRUSIŲ VYRŲ 
gumos išdirbystėje.

GEROS DARBO SĄLYGOS 
PROGA IŠMOKTI AMATO 
GERA MOKESTIS LAIKE 
MOKINIMOS1.

Privalo mokėti angliškai kalbėti, sver
ti virš 145 svarų.

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

THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER CO., 

AKRON, OHIO.
Miestas pragumų.

REIKIA partnerio prie Brass Foun 
dry biznio. Nereikia patyrimo, atsi- 
saukyte per telefoną McKinley 5284 

J. SALKAUSKAS, 
4021 So. Maplewood 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.

REIKALAUJA patyrusio antro vi
rėjo. Gera mokestis. Atsišaukite.

3305 So. Halsted St.

REIKALINGAS pusininkas vyras 
arba moteris kuris turi maždaug pa
tyrimą apie restorano biznį Turiu 
du bizniu, nespėju vienas apžiūrėti. 
Atsišaukite tuojau su mažu kapitalu. 
Tapsite savininku.

10742 So. Michigan Avė.

JIEšKO KAMBARIŲ__
REIKIA kambario vienam vyrui 

su valgiu. Mokėsiu $14 į savaitę.
Pranešti per Naujienų ofisą No. 83

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RANDOS fruntinis kambaris 

vienam vaikinui prie mažos šeimynos. 
Su valgiu ar be valgio

MRS DANILO
471 W. 31 St. netoli Normai Avė., 

Tel. Yards 311

REIKIA
Mergaičių mokinties prie 
siuvamų mašinų, spėka varo
mų. Gera mokestis laike mo 
kinimosi.
Nuolatinis darbas.

MERIT GAP CO.
327 S. Market St.

LATHE IR PLANER 
DARBININKŲ

Nuolat vietų dėl mašinistų, prie 
lathe ir planer irgi pagelbininkų; 
aikas ir pusė virš 8 vai., darbo; ge

ros darbo sąlygos.
Kreipties:

208 So. LaSalle Street, Room 1310
8 A. M. iki 5 P. M.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA
MOTERIŲ IR MERGAIČIŲ

Kaip jums patiktų dirbti šviesioj, 
sveikoj dirbykloj, kame jus gerbiama 
ir gera mokestis mokama? Mums 
reikia keletos motenj ir mergaičių 
lengvam darbui geriausioj visame 
mieste dirbykloje: darbas nuolatinis. 
BENJAMIN ELECTRIC MFG. CO.

525 So. Green St.

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 moterų kriaučių prie mo
teriškų koutų ir siutų Gera mokes
tis mokama ir. komišenas

1235 So. Halsted St.

REIKIA housekeeperkos į namus 
La Grange’je.

Kreipties:
WESTERN FELT WKS.

4115 Ogden Avė.

REIKIA moterų paradvinCtojų prie 
pardavimo moteriškų koutų ir siuių. 
Gera mokestis mokama ir komišenas 

1235 So. Halsted St

REIK I A DARBININKŲ 
VYRŲ“

REIKIA-
JABERIŲ

Lumber Yarde.
Nuolatinis darbas.
HERMAN H. HELTLER 

LUMBER CO.
2601 Elston Avė.

Kreipties prie Vartų

REIKIA
BACKIŲ

Bačkų varžymui.
Nuolatinis darbas.

Kreipties.
THE BARRETT CO.

2900 Sacramento Blvd.

REIKIA
Millwrightų ramstymo 
darbui.
Nuolatinis darbas.

Kreipties
THE BARRETT CO.

2900 Sacramento Blvd.

REIKIA BUČERIO Atsišaukti 
tubj. Gera mokestis.

570 W. 18th St.,
Phone Canal 2356

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

AUTOMOBILIUS PARDAVIMUI!
Labai gražus mažytis automobilius 

Baby-Buick pardavimui, pilnai gera
me "stovyje atrodo ir eina kaip nau
jas, visi pridėčkai. Kreipties nedė
lioję po pietų iki 6 v v 
4436 So. Artesian Avė., Chicago, III.

1-mas augštis.

EXTRA BARGENAS
Vienas iš puikiausių ir geriausių 

automobilių W1NTON S1X septynių 
sėdynių . Visai taažai vartotas. Par
siduoda labai pigiai. Galima matyt.

BRIGEPORT GARAGE, 
3207 So. Halsted St.

PARSIDUODA pigiai Studebaker 
lemosine, 1916 m. 6 cilinderių, 7 pasa
žierių. Parsiduoda iš priežasties iš
važiavimo. Atsišaukit subatoj ir sa
vaitės dienomis.

C. A. VALENTINAVIČIA 
3407 So. Morgan St., 

Nuo užpakalio, garage.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pljanas, 

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

CARL ANDERSON 
36 Sof State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

z—Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 

Įįfit i; phonographas, kaipnnMf 1 naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi

1 <lauKel daiktų1 P’Kiai parduodamu.IIHM I Turime labai gražių H sulyg šios dienos ra
iti kandų seklyčioms
v 1 U---(parlor). Reikia ma-

|Į v tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

PARSIDUODA nepaprastai pigiai 
4 kambarių rakandai; norintįs gali 
gauti ir kambarius. Atsišaukite 

2806 So. Union Avė.
3 aukštis, priekije. •

PARSIDUODA fomičiai, pianas ir 
safe’tas, 6 mėnesius vartotas Vis
kas parsiduoda pigiai šmotais ar 
visi

3802 So. Morgan St.

NAMAI-ŽEMS

EXTRA BARGENAI
Naujas 4 metų senumo, 2jų augštų 

muro namas, 2 pag. po 6 kamb. su 
elektros šviesa ir gražiais muro por- 
čiais. Augštas cimcntuotas beisman 
tas su plovykloms. Namas randasi 
3527 S. Lowe Avė., Prekė $8200. In- 
mokčti $1000, likusius pagal pirkėjo 
norą

Naujas 2ji) augštų muro namas, su 
augštu cimentuotu boięmantu, 2 pag. 
5 ir 6 kamb. Intaisytas ąžuolo me
džio elektros šviesa, maudynės ir ki
ti pagerinimai. Prekė tik $6750. In- 
mokėti $1000, likusius kaip renda. 
Namas randasi 3609 S. Lowe Avė.

2jų lubų augščio muro namas, su 
augštu beismantu, 2 pag. po 5 kamb. 
Namas vertas $4500, parsiduoda tik 
už $3800. Inmokčt $600, likusius 
kaip renda

2 namai vienas muro, su beisman
tu, 4 pag. po 4 kamb. su visais ge
rais įtaisymais Antras medžio 2 
pag. po 7 kambarius su maudynė
mis ir kitais įtaisymais. Lotas 50x 
130. Rendos per abudu $75 į mėnesį. 
Prekė tik $5200. Inmokėti $1000, ki
tus kaip renda.

3jų lubų augščio mūrinis namas, su 
ciinentuotu beismantu, 6 pag. po 5 ir 
4 kamb. su maudynėmis ir kitais į- 
taisais. Rendos nėša $120 į mėnesį. 
Prekė tik $11500 Inmokėti $4000, li
kusius kaip renda Namas randasi 
3218 S. Wallace St.

2jų augštų muro ir medžio namas. 
1 pag. po 6 kamb. 2 pag. po 4 kamb. 
Prekė tik $2800. Namas randasi 
922 W. 34th Place.

2jų lubų augščio medžio namas 2 E ag. po 4 kamb. Su maudynėmis ir 
itais įtaisymais. Prekė $2300. In- 

mokėti $500, likusius po $25.00 į mė
nesį. Namas randasi 3433 South 
Wallace.

MICHAEL J. KIRAS, 
3331 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA namas 5 metat 
kaip statitas, 3313 So. Halsted St. 
Prežastis pardavimo savininkas išva 
žiuoja į Lietuvą Atsišaukite, 

K. DAGIS, 
3405 So. Halsted St.

BARGENAS.
Pardavimui 2 augštų frame namas, 

grosernė ir bučernė, augštas skiepas, 
garadžius iš užpakalio. Cementuota 
ele Gatvekariai eina pro šalį. Na
mo renda metams $540 . Mėnesi
niais išmokėjiamais arba pinigais.

F. FPANCEL,
3045 So. Crawford Avė.,

PARSIDUODA mūrinis namas, 2 
flatų, 15 run\ų ir garage.

Kaina $2,750
2713 Emerald Avė.

Subata. Balandžio 24, 1920
■■e . IM—'■"1" II I J » MM—įM,

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI — 3601 Lowe A v. 

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

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

DIDELIS BARGENAS”
fi. R. kampas 43-čio PI. ir Wallace 

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

6621 Laflin St. 5-ų po 5 kamba
rius, akmens pamatu ir 3 kambarių 
namelis užpakalyje.

CHAS FORESTER, 
7000 Emerald Avė.

DAR GAL
NE VISIEMS ŽINOMA

Jog Amerikoj randasi dideliausia Lie
tuvių Ūkininkų Kolonija visoj Ame
rikoj prie SCOTTVILLE, M1CH. ir 
apielinkės miestelių.
SCOTtVILLE yra geriausia ir der

lingiausia žemė.
SCOTTVILLE yra didžiausios dėl U- 

kininkų mašinerijų krautuvės.
SCOTTVILLE yra geriausi turgui par 

davimui ūkiškų produktų.
SCOTTVILLE yra kenavimo produk

tų fabrikas; yra sviesto išdirbystė 
ir tt.

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

SCOTTVILLE lietuviai farmeriai čia 
pralenkia visas kitas kolonijas, že
mės našumu ir gauna geriausį pel
ną už savo vasaros darbą .
SCOTTVILLfiN 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 į 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.

FARMOS.

Parsiduoda labai pigiai trįs far- 
mos po 80 akerių; visos su naujais 
budinkais; su gyvuliais ir mašinomis; 
netoli nuo Chicagos, Fon-du Lack Co. 
Wisconsin; meldžiu atsišaukti tuo
jau; tos farmos turi būti parduotos į 
trumpą laiką.

WALTER JANULIS, 
3331 So. Halsted St., Chicago, III.

RENGKIS PAVASARIUI

REIKIA jauno vaikino į Banką 
virš 16 metų messenger. Gera pro
ga išmokti offiso darbą. Atsišaukti 
ypatiškai.

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted St.

REIKIA 500 DARBININKU PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ

Šeimynos ir pavieniai dar 
yra laikas užsirašyti.

Ar norite gyventi ant ūkės vasarą 
Michigane ir uždirbti gerus pinigus? 
Mes mokėsime jums gerai apmoka
mus darbus žiemos metu musų dirby- 
klose. Mes duosime dykai gyventi na
mą, daržą ir pravažiavimą. Taipgi 
mes apmokėsimo visas lėšas, pasida
riusias prie perkraustymo jūsų baldų 
ir rakandų. Mes išvažiuojamo spe
cialiu traukiniu.

Kreipkitės kiekvieną dieną nuo 8 
ryto iki 8 vai. vakaro. Ir nedėldie- 
niais. Chicagoje ofisas 757 W. North 
Avė. Room 6, flatas 2, ir 1569 North 
Halsted St.

FRANK PALLA, Atstovas
COLUMBIA SUGAR CO., 

Bay City, Michigan.
Telefonas Diversey 9191.

Man reikia vyrų, kurie dirba dirby- 
klose ar dideluose ofisuose, biznio 
ar profesijos vyrų arba darbininkų vi
sokio užsiėmimo, kurie esti intekmin- 
gi ir turi draugų, kad atvedus\ar pri- 
siuntus kostumerių mano sąkrovon. 
Už suteikimą 10 kostumerių aš duo
siu dovenų siutą ir dvi pori kelnių. 
Platesnių žinių delei ateikite arba 
rašykite.

HANRY MITCHELL, 
16 & 18 E. Jackson Blvd. 

Chicago, III.

VYRŲ REIKIA

Patyrimo nereikia. Mes iš- 
mokjsime artistiško amato. 
Puikus ir švarus darbas.
Išdirbystė rėmų pavekslams.

Kreipties
FRED M. LAWRENCE CO. 

2301 Wabansia Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilis Regai 

1917, Self starter. Extra tekiniai, 6 
pasažierių. Parduodma už geriausi 
pašlulimą.

J. ŽMOGIN,
2938 W. 40th St. 3-čios lubos

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė geroj vietoj lietuvių ir lenkų ap
gyventoji priežastis pardavimo, einu 
į kitą biznį.

1836 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Duonkepykla su ar 
be namo. Priežastis liga.

Kreipties:
4106 Archer Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA Vargonai Kimball 
Kompanijos. Taipgi pečius ir ka- 
moda. Viską sykiu ar po vieną. Par
duosiu labai pigiai.

VALERIJONAS LAUCIUS, 
3416 So. Auburn Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA trijų krėslų barber- 
nės įtaisai. Mažai? vartoti, parduosiu 
labai pigiai. Atsišaukit pas

J. JASASKAS,
3521 Deodar st., Indiana Harbor, Ind.

PARSIDUODA biznis su namu ar 
be namo — grosernė ir bučemė. Kas 
norėtų pekemę galima pataisyti; pe- 
karnei namas tinkamas; bile kokiam 
bizniui yra gana vietos. Atsišaukite 
greitu laiku.

934 W. 29 St., Chicago.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių 
apgyventoj vetoj Čia nuo seniai lie
tuviai daro biznį. Kas pirks, laimės. 
Pardavimo priežastis — važiuoju į 
farmą.

A. POCIUS,
4450 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI geležų ir drabužių 
krautuvė. Labai geroj vietoj. Par
davimo priežastis — išvažiuoju iš 
Chicagos.

6816 So. Western Avė.

PARDAVIMUI gera karvė melža- 
ma su trečiu veršiu.

Kreipties
4422 So. Karlov Avė.

PARSIDUODA bučernė ir grocemė 
geroj ’viqoj ant bridgeporto prie pat 
bažnyčios ir mokyklos. Biznis yra iš 
dirbta per kelius metus Arba galiu 
mainyti ant praperties. Kas norėtų 
pasinaudoti nepraleiskit tos progos.

1739 So. Halsted St. po num. 84.
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RAKANDAI
SKŪRA MUŠTAS SETAS sekly- 

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

1511 So. Kedzie Avė.
TUR BŪT PARDOUTI Rakandai 

su dideliu nuostoliu. Player Piano, 
Victrola, Loose Cushion Velour, Parlor 
Suite, Dining room sėt, Žalvario Lo
va, Kaurai, Aslos Lempa, Skaitymo 
stalas, Skatymo Lempa, Komoda. 
Labai pigiai.

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

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

lotus, farmas ir visokius biz
nius. Pas mus galima gauti 
visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & CO., 

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

PARSIDUODA 2 fliatų mūrinis na
mas po 5 kambarius su augšta apa
čia, rendos $37.00 į mėnesį. Parsiduo
da už $3,200; mažai reikia įmokėti. 
Namas randasi ant Lowe Avė. netoli 
35 St.

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

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2jų pagyvenimų Naujas 

muro namas, po 6 kambarius, elekros 
ir gazo šviesa. Labai pigiai ir gra
žioj vietoj. Vertas $10,000, parduoda- 
dama už $8500.

Antrą turime South Side 5 metų 
senas, 6 ir 7 kambarių, viskas pagal 
naujausios mados įtaisyta; šiltu van
deniu šildomas ir garage'us dėl 2-jų 
aptomobilių. Parduoda už 10,750, 
vertas $13,000.

J. TAMOSZIUNAS, 
3331 So. Halsted St.

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPbAINES 
arti Dės Plaines upės ir vidžiojo 
Cook County Auginamojo rdiškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.

akro ..................................... $275
% akro ................  $425
t akras ..........................,.... $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i Įą pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažjsi 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 i upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kurtus mes parduodame la- 

ai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 W. 18th St. Chicago, IU.

Phone Canal 0296

STOCK’AI—ŽĖROS
PARSIDUODA Mildos teatro 8 Jė- 

rai. Priežastis pardavimo, išvažiuo
ju Lietuvon.

$21 W. 51 PI., ' ’ Chicago, III. r, i

~~ PASKOLOS?
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

PARDAVIMUI — 3 augščių mū
ras, 2 pag. po 6 kamb.; pečiais šil
domas; vienas Storas ir 3 kamb. pa
gyvenimas, garu šildomas; lotas 50x 
125 pėdas. Kaina $9500. Įmokėti 
$3000. Cemento basementas. Drau
ge ir Grocemė, jeigu norima

5700 S. Morgan St.

126AKRŲUO
Apie 20 akerių priruoštos arai, apie 
168 yardų pločio prieina prie ežero, 
% mailčs iki miestui, mokyklai ir 
gelžkelio stočiai Gražus medinis na 
mas, geras vanduo ir t. p. Perkant 
tuoj parsiduoda už $3500, Lietuvių 
Kolonija.

CHAfi. NEUE, 
Oneida Ce. Woodboro, Wis.

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig nūeros, 
visokio stiliaus ir dydžio Iš bet ku
rios madų knygos.

AĮASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

Čia tai pigiai 2 pagyvenimų narnąs, 
kokio jus jieškote, prie 8428 Kerfoot 
Avė., 5 ir 6 kamb.; pečiais šildomas, 
gazas; vanos gatvė grįsta plytomis 
ir išmokėta. Lotas 25x125 pd. Ren
dos $26. Kaina $2500.

JOHN M. McCLUN 
217 W. 63rd St. 
Wentworth 1845

PARDAVIMUI arba mainy- 
mui labai geros nedirbtos že
mės 40 akrų, be budinkų, Mi- 
chigano valstijoj. Aplink gyve
na farmeriai. Galima augint 
visokius javus ir daržoves. Yra 
ir medžių, žemė be skolos. 
Mainysim ant nedidelės praper- 
tės: grosernės arba kendžių, ta
bako krautuvės. Jei bus reika
las, tai primokėsim pinigais, že
mė geriausia, augšta, lygi, neto
li Hegen ežero. Mainysim ir j 
kelis lotus netoli Chicagos. Mel
džiame atsišaukti, ant visko su
tiksim.

JOHN DERKTNTlS , . 
1737 S. Union Avė., Chicago.

PARDAVIMUI ar MAINYMUI 2 
namai po 3 augščius, akmens frpntas 
gerame stovije; pečiais šildomi; ren
dos $2220 į metus; 12 pagyvenimų ir 
1 Storas prie 461-463 W. 31st St. 
’arduodama labai pigiai UŽ $16,500; 

eavninkas Store.
PARDAVIMUI gu namai: vienas 5 

jagyvenimų, pe 4 kambariutr, Brigh- 
x>n Parke, neteli Crane dirbtuvių, e 
antras t pagyvenimų, pa 6 kamba
rius. Namai 4 metų senume. Apšil
domi, elektros šviesa ir kiti visi pn- 
rankurnai. Namai pigesni negu pi
nigai.

A. LAWRENCE,
3411 So. Leavitt St., 2 lubos

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

3423 So. Halsted St.
Chicago ,111.

Tel. Drover 8652

DOMO S! parduosiu trijų augščių 
mūrą, Storas, kampas. Podraug 1 
augščio namą su Bučeme ir Groser- 
ne. Tai esti naujoj Uetuvių Sėdybo
je.

Savininkas,
ANTON PRAMKY, 

Bmerald Avė.

PARDAVIMUI muro namas 4 pa
gyvenimų po 5 kambarius arba mai
nome ant mažesnio namo priemiesty! 
Chicagos arba ant farmpB; ųj

94S W. 36tk St., eiiicaga, BĮ.

» VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE6

62H 8. Halsted, 2467 W. Madlaon. 
185t N. Wella Si.

187 Mokyklos Jungi Valatilone.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
•tmokėjimais. Garantija už f 10 
išmokinti siūti moteriškus rūbas. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininke.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kifieniy 

šioj mokykloj 
THB NATIONAL SCHOOL 

of Garmant Designing 
Suite 323 74 W. Wąahington Street. 

Mlkinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokiname Ir per laiškus

AMERIKOS UETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietnviš 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typevvriting, plr« 
klybos teisių, Suv, Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
Harašys 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo <

MokTnimo valandom nuo I imi 
iki 10 valandai.
1106 SO. HALSTED 8TM CHICAGO


