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Nuvertė Albanijos valdžią
BAžNYčIAREKCIJOS 

‘ TARNAITĖ.

Francija pasilaikys Frankfortą

Rusija pradės pirklybą su kitomis šalimis

NUVERTĖ ALBANIJOS 
VALDŽIĄ.

Turkų sukilėliai nugalėjo vald- 
žos karuomenę ir išvaikė 

Albanijos valdžią.

True translation filed witb the post- 
master at Chicago, III. April 27, 1920 
a s reųuired by tnc act of Oct. 6,1917
RUSIJA PRADĖS PIRKLYBĄ 

SU KITOMIS ŠALIMIS.

Atėnuose

KOPENHAGEN, bal. 25. — 
Rusijos pirklybos ir pramonės 
ministeris G. Krasinas praeitą 

ptisir-assiS sntm-tj su in- 
ternactonaiių pramonės ir pir- 
klybos organizacijų atstovais, 
tuo nustatant pamtiniiw dės
nius programo atnaujinimui pir 
klybos tarp Rusijos ir kitų ša-

nu-

LONDONAS, bal. 26. — Ex- 
clumge telegramų agentū
ros korespond, 

jos sostinėje 
pasiuntė gautą iš Florino ži
nią, kurioj sakoma, kad Turkų 
nacianalistų vado ir buvusio lai
kinosios Albanų valdžios prezi
dento, Essad Paša, sekėjai už- 
ėhiė Tiraną, Albanijoj, ir 
vertė Albanijos valdžą.

žinia sako, kad nuverstosios 
valdžios nariai esą išvaikyti.

Albanų valdžios kariuomenė 
buvusi priversta pasitraukti pa 
liekant presui visą amuniciją, 
šautuvus, kuriuos ji paliko, pa
siėmė italai. Pranešama, kad 
susirėmime žuvo du šimtai žmo ‘ J°’
nių.

Po ilgai tverusio mūšio tarp 
Essad Pašo ir valdžios kariuo
menių .pirmieji laimėjo ir užė
mė Kavalia, į pietvakarius \nuo 
Durazzo, ir Koia. Sakoma, kad 
vyriausis sukilėlių tikslas yra 
užimti Durazzo. (Kovę .1,8. d. 
gauta iš Konstąntinopolo žinia 
be kita minėjo ir Essad Pašos 
vardą, kuris, talkininkams 
mus Konstantinopolį, buvo 
tuotas).

me punktas yra — steigimas .in 
tern.acionalio mainų biuro Ko- 
penhagene, kuris busi centru ko- 
operavimui su Rusija.

Specialių šito biuro skyrių 
busią įsteigta kone visose pasini 
lio šalyse. Svarbiausias jų bu
siąs Jungtinėse Valstijose. Be 

, sutarty pasakyta, kad ga
le gegužės mėnesio Kopenhage- 
ne turės įvykti t. v. ihternacio- 
nalė konferencija, kurion, busią 
pakviesta visų užinteresuotų 
Rusijos pirklybą valstybių at
stovai.
Talkininkai nelinkę tartis su 

Rusija.

užė- 
areš

I vas 
kad

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, 111. April 27, 1920 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

FRANCIJA PASILAIKYS 
FRANKFORTĄ.

SAN RĖMO, Imu. 2.). — Šian
die vyriausios talkininkų tary- 

posėdy buvo skaityta laiš- 
kurį parašė sovietų atslo- 
Krasinas, reikalaudamas, 

talkininkai pasiųstų savo 
jalų Šveicarijon — pasitar

t i su juo pirklyboš reikalais.
Lloyd George tarybą painfor 

mavo, jogei toks pasitarimas 
buvo manyta surengti Londo
ne. Bet Rusų delegacija ten ne 
atvyksianti todėl, kad AnglijosAtsisako pasitraukt kol Vokie

tija galutinai nenusiginkluos.

SAN RĖMO, bal. 26. — Fran 
cija neištrauks savo kariuome
nės iš Frankforto tol, kol Vo-

sailles’o sutarties patvarkymų 
apie nusiginklavimą. Apie tai 
šiandie pranešė Francijos pre- 
niieras Milleriuula-s vyriausiai 
talkininkų tarybai.

šitas Francijos musitarimas 
labai skiriasi nuo pirmesniojo 

būtent, kad 
laikoma tik 

kariuomenė

v i novą. Be to, jis pastebėjo, jo 
gei Anglijos valdžia turi tiek 
palinkimo tartis su Litvinovu 
Šveicarijoj, kaip kad jo turėjo 
Londone. Apie tai Krasinas pa 
informuota laišku.

DEL SVETIMŠALIŲ GRĮŽIMO.

Tūkstančių žmonių apleidžia 
Jungtines Valstijas.

* Meldžiasi, renka pinigus 
[ dums darbininkus.

i ——
CHICAGO. — C.hicagoj i 

sose Jungtinėse Valstijose užva 
kar prasidėjo nauja žmonėms 
dumti kampanija. šitos kam-, 
panijos pryšakyj stovi Jungti
nių Valstijų bažnyčių susivieni- 
jinias — Interchurch Associa- 
lion. Susivienijimo tiksiu yra 
surinkti 33,677,572 dolerių. 
Tam įsteigta specialus fondas. 
Surinkti į tą fondą pinigai bus 
panaudoti “krikščionybės idė
jų išiplčtoj ii n u i miniose”. Chi-j 
cagoj tasai susivienijimas mono ; 
surinkti du m ii jonu šešis šim
tus penkiasdešimt tūkstančių 
dolerių.

Po šito “krikščionybės idėjų 
išplėtojimo” danga tečiaus sle
piasi kas nors daugiau. Kas? 
Į tai atsako patįs tų “idėjų” 
skleidėjai. Ir atsako ne kiek 
nemikčiodami. Praeitą pelny
čių Chicagos C.Iiub’e buvo chi- 
cagiškės aukų rinkimui komi
sijos bankietas. Jame dalyva
vo apie du šimtai vietos ir apie 
linkės biznierių. Jų tarpe ra
dosi ir nowiyorkietis Dr. Balph 
E. Diffendorfer, vienas vyriau
sių tos kamapnijos vedėjų. Be 
kita susirinkusiems biznie
riams jisai pasakė:

“Vienilitelis iiasvaigusiam A 
merikos radikalizmu i vaisias 
šiandie, yni pilna ir nevaržoma 
demokratija. Bandymai išgy
dyti jį prievarta, nieko kita 
mes negalime tikėties, kaip ne
pasisekimo, 
sės turi būti 
varia negalima 
radikalas migniuždoma 
jo vietoj randasi šimtas, 
jas i) r i valome atremti 
mis... Bažnyčia yru vyriausias 
veiksnys išlaikymui pilnos ir ne 
varžomos demokratijos. Ne 
viena kita, šiandie sumatoma, 
proiMiganda negali turėt tokio 
pasisekimo kaip kad bažnyčia”.

Šita dūmimo kampanija pra 
sidėjo vakar kaip 2 vai. po pie
tų — penkias minutes tverusia 
“tylia malda’’. Ir, sako, kiek
vieną kartą, kada bus surengta 
viešas aukų rinkimui mitingas, 
jisai busiąs pradedamas ta “ty
lia malda”. Be to, vienoj tik 
Chicagoj busią paleista darban 
apie dešimt tūkstančių davat
kų, kurios eis į biznio įstaigas 
ir privačius butus — aukų rink 
tų. Visose Jungtinėse Valstijo
se tų davatkų busiu suverbuo- 
ta daugiau kaip šimtas tukstan 

cių.

ir

Konstitucinės tei- 
išlaikylots. 

kur
Prie- 

v ienas

Ide-.
idejo-

True translation filed vrith the post- 
master at Chicago, 111. April 27, 1920 
as reąuired by tr*e act of Oct. (i, 1917

TALKININKAI GRŪMOJA 
VOKIETIJAI.

Socialistų laimėjimas 
Čekijoje

žada užimti jos teritorijų, 
gu neišpildys sutarties.

jei-

Vo-SAN RĖMO, bii-l. 25. 
kietija bus pareikalauta išmo
kėti viso penkiasdešimt bilionų 
markių ($12,5OO,O(X),O(X> šios ša 
lies pinigais) atlyginimo už jo
sios padarytuosius nuostolius, 
šitaip šiandie nutarė vyriausio
ji talkininkų taryba.

[šitas reikalavimas išmokėti 
$12,500,000,000 Kloni ribų ei jos 
reiškia apie pusę tos sumos, ku
ri buvo nustatyta Vers rille’se].

SAN RĖMO, bal. 26. — Vy
riausioji talkininkų taryba šian 
die prizme franeuzų - anglų tiek 
laraciją delei Vokietijos. Belo, 
jon įdėta dar viena pataisa, kur 
sakoma, kad talkininkai yra pa 
sirengę, panaudoti visų įmonių 
ir dagi, jeigu bus reikalo, už
imti naujų Vokietijos teritorijų 
— idant užtikrinus išpildymą

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS 
ČEKIJOJ.

DBAGA, bal. 26. Įlinki
mais į Čekų-Slovakų seimą, iš 
30(1 vielų socialistai laimėjo 
125. Klerikalai, dvarininkai ir 
tautininkai demokratai, ben- «
drai gavę viso 90 vietų, sudaro 
reakcinį bloką.
partijos turi po kelias 
Seime bus 189 atstovai
40 vokiečių ir 71 kitų, 
tautybė dar nežinoma.

Įvairios kitos 
vietas, 
čekai, 
kurių

VALDŽIA LAIMĖJO BYLĄ.

Panaikins anglies trustą.

WASIiINGTONAS, bal. 26. 
— Po ilgos kovos pagalios.val
džia laimėjo savo bylą prieš 
Readin.g ir kitas su ja susivie
nijusias kietųjų anglių kompa
nijas. Augščiausias Jungtinių 
Valstijų kortas pripažino ją e-

piuhirytosios su ja (Vokietija) s«'>t nusižengusia prieš Shertna 
sutarties Versailes’e.

Įdėjimas šitos pataisos davė j 
pradžią diskusijoms. Italijos 
premjeras Nįtti griežtai pasi
reiškė prieš militarinių įmonių 
naudojimą. Premjerai Mille-

Italijos premierui priparodė, jo 
gei ir šitokią galimybę reikalin
ga apsvarstyti. Tai nuomonei 
pritarė Belgijos užsienio reika
lų ministeris Hymans ir Japo
nijos ambasadorius Francijoj, 
baronas Matsui, ir ji perėjo.

Tekstas šitos dekleracijos, kn 
ria ypatingai yra pasitenkinę 
franeuzai, busiąs paskelbtas šį

GUGERNATORIUS REMIA 
GEMBLERIUS, DARBININ

KAI MAJORĄ.

Paskelbė streiką.

JEAN, Ispanija, bal. 26.
Vietos majoras—sjocia'listas iš

leido įsakymą, grieštai drau
džianti visokį gembleriavimą.

bai nepatiko ir jis majoro pa- 
patvarkymą panaikino. Bet — 
majorui pagelbon atėjo organi
zuotieji to miesto darbininkai, 
paskelbdami g 
“Maištininkams
gubernatorius dabar žada 
naudoti kariuomenę.

numalšinti
pa-

Rata vokite!

no įstatymą, ir ji bus priversta 
! paliauti gyvavusi kaipo trustas.

Kitais žodžiais, susivienijusios 
kompanijos turės varytų savo 
biznį atskirai ne kaipo susi
vienijimas.

šitaip augščiausias kortas 
tarė 4 balsai prieš tris.

nu-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. April 27, 1920 
as reųuired by tnc act of Oct. 6,1917

TURKAI NUŽUDĖ 500
PRANCŪZŲ.

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
25. — Pranešama, kad apleid
žiant Urfą, šiaurvakarinėj daly 
Mezopotamijos, turkai pasker
dę penkis šimtus franeuzų ka
reivių. Smulkmeningų Žinių dar 
nėra.

BADO STREIKAS LONDONĘ,
<... —■...—

174 kaliniai paskelbė bado 
streiką. -

LONDONAS, bal. 26. — At
stovų butui šiandie pranešt/, 
kad valdžios kalėjime Wonn- 
wood Scrubbs yra internuota 
1,799 irlandiečiai siiuifeineriai 
ir kad 171 dabar paskelbę bado 
streiką.

Can you beat it?

jos pareiškimo,
Frankfortas bus 
tol, kol vokiečių 
bus ištraukta iš Ruhr apskri
ties.
Vokiečių reikalauja pasitraukti.

PARYŽIUS, bal. 26. — Vo
kiečių delegacijos narys Coep- 
pert šiandie įteikė užsienio rei
kalų raštinei Vokietijos reika
lavimą, kad Francija ištrauktų 
savo kariuomenę iš Frankfor- 
lo.

TOKYO, bal. 17. — Čia gau
tomis žiniomis karinės valdžios 
įsakymu Vladivostoke tapo už
daryti du anglų laikraščiai.

NEW YORK, bal. 26. — Pir
mu kartu nuo 1917 metų Jung
tinės Valstijos netenka didelės 
dalies ateivių. Tatai rodo im- 
migracijos biuro skaitlinės. Už 
pastaruosius penkis mėnesius 
Jungtinės Valstijos apleido 144- 
000 svetimšalių. Gi tuo pačiu 
laiku į šią šalį atvyko tik 125- 
000 ateivių: Vadinas, atvyku
siųjų skaičius yra daug mažes
nis.

Atkeliavimui svetimšalių, 
to, nemažai kenkia naujasai 
migracijos įstatymas, kuris
kalauja, kad kiek venas atvyks
tantis į šią šalį žmogus mokėtų 
skaityti — kadir psalmes.

True translatton ftlca witb the pnst- 
master at Chicago, III. April 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
VOKIEČIŲ KARIUOMENĖ AP

LEIDUSI RUHR APSKRITĮ.

be 
im 
rei

PARYŽIUS, bal. 26. — Vokie 
čių delegacijos Paryžiuje pir
mininkas, Dr. Goeppert, šiandie 
įteikė užsienio reikalų ministe
rijai notą, adresuotą premjerui 
Millerandoi. Notoj pažymima 
kad toji kariuomenė, kur buvo 
atėjusi į Ruhr apskritį, jau ap
leidusi jį balandžio 21 dieną.

PARYŽIUS, bal. 26. —t Jung
tinių Valstijų ambasada Pary
žiuje užversta skundais. Skun
džiasi turtingieji šios šalies tu
ristai — tais begėdžiais francu- 
zaiis. Už visą ką jie taip bran
giai lupa, kad negalima išturė
ti. . .

High cost of living!

NESUSITARIA DEL PRO
HIBICIJOS.

Brighton Parke 
Didelės Prakalbos

Seredoj, balandžio 28 d. 
kaip 7:30 v. v., Liuosybės 
Svetainėj, Kedzie av. ir 39 
Place. — Rengia L. S. S. 174 
kp. Kalbės Naujienų Redak
torius d. P. GRIGAITIS. — 
Kviečiame skaitlingai atsi
lankyti. — Komitetas.

True translation filed witb the post- 
master at Chicago, III. April 27, 1920 
h regutred by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI SIŪLO TAIKĄ 
ČEKO-SLOVAKIJAI.

LONDONAS, bal. 25. — čia 
gauta bevielis pranešimas iš 
Maskvos, kuris sako, kad bolše
vikų valdžios užsienio reikalų 
ministeris čičerinas pasiuntęs 
formalį pasiūlymą Čekoslova
kijai — pradėti taikos tarybas.

WASIIINGTON, bal. 26. — 
Augščiausias Jungtinių Valstijų 
kortas ir vakar nepajiegė susi
tarti delei to, ar visuotinosios 
prohibicijos įstatymas ir jai iš- 
lakyti aktas yra konstitucingi 
ar ne.

Prohibicijos šalininkai ir jo-' 
sios priešai su baime seka šitą 
procedūra. Ji, matai, galutinai i 
turės užbaigti dabartines “Šla
pių jų” ir “sausųjų” rietynes. (

BINGHAMTON, N. Y. bal. 
25. — čia sulaikyta tūlas Lloyd 
L. Smith ir jo moteris. Kalti
nami delei nužudymo trijų sa
vaičių amžiaus kūdikio Sayre, 
Pennsylvanijos valstjoj.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal 26 d., užsienių pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma

.......... $ 3.86 

.......... $ 0.60 
frankų 15.50 
.......... $17.20 
...........$ 5.35 
frankų 16.82 
... lyrų 22.72
.......... $ 1.78

WASHINGTON, bal. 26.
Vyriausi.** Jungtinių Valstijų 

prokuroras Palmeris vakar pa
reiškė didelę naujenybę. Ji yra 
teikia: pasidėkojant justicijos 
departamento veikimui pel- 
nagaudų siautimas tapa paže- 
botas. Maisto ir kitokių pragy
venimui reikalingų daiktų kai
nos gerokai nupuolė.

Gerbiamieji pirkėjai, eidami 
šiandie į “grosernę” ar “bučer- 
nę”, tegul neužmiršta pasiimti 
daugiau pinigų. Kainos, tur būt, 
“nupuolė” tik Washingtone. . .

25,000 doleriu, bankų tn 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras .....
Austrijos 100 kronų ..
Belgijos, už $1 .......
Danjos 100 kronų .....
Finų 100 markių ........
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1 ............
Lietuvos 100 auksinų .

(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, už $1 — 
Vokiečhį 100 markių

NUTARĖ PASKELBTI . 
STREIKĄ.

Reikalauja padidinti algas.

MANICHESTER, bal. 26. — 
Medvilnės darbininkų unija 81- 
000 balsų prieš 5000 nutarė me
sti darbą, jeigu samdytojai ne
sutiks išpildyti darbininkų rei-

60%. Laikas streikui dar ne
nužymėta.

$ 0.70 
$19.35 
$86.75 
$21.65 

franką 5.62 
..... . $ 1.78

SUIRUTĖ MEKSIKOJ. • 
Carranza pasiusiąs karinių lai

vų sukilėliams malšinti.
AGUA PRIETA, bal. 26. — 

Sooros sukilimo vadai gavę 
Žinių, kad Carranzos valdžia 
rengiasi pasiųsti karinių laivų 
sukilėliams malšinti.

Paryžius nusigandęs scnl°’kl,ris bllllJ veik.ęs a" v!‘ik
J ” * i tų komunistų partijoj kaipo

: provokatorius.
Alsiikydamas j tai adv. Hale 

kaipo liudymą parode konfiden 
cialį laišką, kuris esąs pasirašy
tas vieno justicijos departamen
to nario, tūlo Frank E. Burke. 
Laiškus rašytas gruodžio 27 
dieną 1919 metais ir pasiųstas 
vienam justicijos departamento 
agentui Bostone. Pasiųstas 

t keliūtą dienų prieš tu i ^kada ten 
i surengta ab- 

Laiške be kita sako
ma:

“Tamsta ir tomstos padėjėjai 
Transporto, furėtute pasatarbuoti ,kad nu-

PARYŽIUS NUSIGANDĘS, j

Darbininkai nutarė švęsti Pirmą 
Gegužės paskelbiant gene- 

ralį streiką.

PARYŽIUS, bal. 26. — Kone 
visos darbininkų unijos jau yra 
nutarusios švęsti Pirmąją Gegu 
žės — paskelbiant vienos die
nos streiką. Darbą mes netik (Bostone) buvo 
privačių įstaigų darbininkai, o |av0.« 
ir miesto valdžios kontroliuoja
mųjų, pav.: pašto, telegrafo ir 
telefonų įstaigų. -----—
vandens ir šviesos parūpinamų-' žymėtąją naktį surengus komu- 
jų įstaigų darbninkai taipjau nu ' ni8(ų jr komunistų darbo par- 
tarė streikuoti. ) tijoj* mitingų. Tūlų biuro vi r-tarė streikuoti.

Paryžius nūdien labai susini- siu inkų aš esmi painformuotas 
pinęs. “Augštųjų sferų” žmo
nes delei to kaltna nacionaJinį , 
geležinkeliečiu suvažiavimą, ku
ris, savo atsišaukimu švęsti Pir 
iną Gegužės, davęs puikios para 
mos “radikaliajam elementui”.

j Jau dabar esą aišku, kad šiais 
metais Pirmoji Gegužės bus “vi 
sai nepaprasta”, toki, kokios 
Paryžius dar nėra matęs. I)e-. 
monstrantų minios užtvenksian 1 
čios visas gatves. O šito “aug 
štosiose sferose” visai nepagei
daujama. Nors dar tikrai ne
patirta, bet manoma, kad ir šie
met su demonstrantais busią pa 
sielgta taip, kaip kad elgtasi 
praeitais metais. O rasi ir dar 
greičiau. Vadinas, demonstra
cijos, kad kaip, busią uždrausta. 
Nepaklausius to — bus panau
dota karinė spėka.

tai, suprantama, labai paleng- 
vinltj surengintui areštų”.

ITALIJAI STRIUKA SU 
MAISTU.

Kaimo darbininkai šiaušiasi; 
700,000 darbininkų streikuoja.

PROVOKATORIAI KOMUNIS
TŲ PARTIJOJ.

Prisistato dideliais revoliucio
nieriais, rengia komunistiš
kus mitingus — kad pa
sigavus ant savo meške

res lengvatikius.

valdžios agentu i-

Tai pa-

PARYŽIUS, bal. 25. - Daly
kų padėtis šiaurinėj Italijoj la
bai rusti. Ir tai neveizint to, 
kad, kaip šiandie pranešama, 
kaimo darbininkų streikas No- 
vare provincijoj kone užbaig* 
tas. Streikas tenai prasidėjo 
mėnuo laiko atgal — kaipo at
balsis industrinio darbininkų 
judėjimo.

šitas kaimiečių streikas ncap 
siejo be susirėmimo ir pralieji
mo kraujo. Ir reikia pripa
žinti, kad jisai daro didesnio su 
siruplnkno nei miestų dar-

Iki šiol 
būdavo 

ramstis.
mat kaimas visuomet 
svarbiausia valdžios

šitaipVVASHINGTON, bal. 25.
Federalio apskrities teisėjo Bos 
tone, Andersono, pareiškimas, 
kad “tūlą dalį komunistų parti 
jos operuoja” 
provokatoriai,
vo pakartotas vakar.
kartojo advokatas Svvinburn 
Hale, iš New Yorko, kuris čia, 
prieš Darbo sdketorių (ministe- 
rį) Wilsoną, gina komunistų 
reikalą. Mat, norima, kad tie, 
kur turi galios departuoti “ne
geistinus radikalus, galutinai pa 
sakytų, ar prikrausimas komu
nistų partijai pats savaimi reiš
kia tokį nusižengimų, delei ku
rio reiklų daryti areštus ir su
laikytus žmones deportuoti.

Adv. Halc’o pareiškimą ban
dė atremti justicijas departa
mento atstovas, .1. Fxlgar FIoo- 
veris. Be kita jisai pasakė, 
kad teisėjo Andersono pareiš
kimas yra “nepateisinamas ap- 
verrtnimas esamų faktų”. Jisai 
(Hoover) nežinąs ne vieno to
kio justicijos departamente a-

visą Piedmontą. 
streikuoja apie 
ninku. Streiko

kiai sumatoma kaimo darbi
ninkų sabotažas: naikinimas 
laukų derliaus ir dagi galvijų 
Prisibijoma, kad jeigu
bus daroma ir toliau, tai mais
to klausimas 
rustus.

Industrinių 
kas užlieja 
Sakoma, ten 
700,000 dari
banga persimetanti ^ir i Lom
bardiją. Gi Alexandrijoj, No- 
via’oj ir Pizoj taipjau paskelb 
ta pleneraiis isitreijkas. Liver-

noj geležinkelio darbininkai at 
sisakė gabenti kareivius, kurie 
buvo siunčiami į streiko apim
tus apskričius palaikymui tvar
kos.

Aplamai, streikininkai yra 
griežtai nusistatę, ir nemano 
grįžti tol, kol nebus išpildyta 
jų reikalavimai.

True frunsiatfon filed with the 
master at Chicago, III. April 27, 1920 
m required bv thr act of Oct. 6.1917

MANILA, bal. 25. — Jungti
nių Valstijų kruizeriui New Or- 
leans, šiandie paliepta vykti VIa 
divostokan.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

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

>41'1.
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N aUJ IE O S I džiT’ SeiT’ klerikal,aigalėtų perdaug smarkauti, 
je lithuanian daily news jeįgU mątytų, kad darbinin- 

I kai organizuojasi ir yra pa- 
ublishrd Daily eicept Sunday by . v . . .

j.ithuanian New. p«b. Co. inc. i siryzę energingai pasipne-

Edhor P.

1739 SO. HAL8TED ST 
CHICAGO. ILLINOIS.

Telephona Canal ĮSOS

sinti jiems. O ta didelė lękci- 
I ja, kurių davė Lietuvos dar- 
| bininkąms rinkimai į Seimą, 
beaįjejonės pamokins juos a- 

i teityje vartot .nuosakesnius 
j kovos budus.

Pažiūrėsime tečiaus, gal 
Į dar rinkimų rezultatas nė
ra taip blogi.

(Šis straipsnis buvo para-

Hubncrlption Ratea:
$6.00 per year in Chicago.^
*5.00 per year outside oi Chlcago
*7.00 per year in Canada.

2c per copy. X
Entered as Second Class Matter I sytas SUbatoje. Po to paste-

March 17th. 1911. at the Post Office , _. ' . , . .
>»f chieago, m., under the act of į bejome, kad Amerikos kiti i- 
March 3rd. 1879.

čiais meta savo tarnybą ir eina 
kitur darbo j ieškoti.

Sulig išleistais dar ltM>7 me
tais įstatymais, kurie iki šiol 
tebeveikia, pašto tarnautojų 
maximum alga yra 1200 dole
rių metams. Dalelė, betgi did
žiuma tų darbininkų toli gražu 
tokios algos negauna. Imant 
domėn, kad per tiek metų, o 
ypač paslaraisjais karo ir ka
rui pasibaigus melais, pragyve
nimas pabrango dvigubai, tri
gubai- ir keturgubai, tai supran 
tanias dalykas, 
bininkal atsidūrė sunkiausiame 
padėjime.

ad pačio dar-

Nn^jienos eina kasdien.

UI.'— Telefonas: Canal 1506.
Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje — paAtu:

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

Ch lesioje — per nešiotojus:
Viena kopija .......................
Savaitei .................................
Mėnesiui ...............................

į kalų laikraščiai pranešė ga- 
iMiriant i vę žinią, jogei “krikšč. dem.

ilaimėjo dauSiausiai dele£a- 
tų”. Bet tai da nereiškia,

I kad jite laimėjo didžiumą de-

3.50
1.85
1.45
.75

Visko išsižada.
Kada Albany’je ėjo socia- 

• listų byla, tai vadinamųjų 
. 50 komunistų laikraščiai prira- 

Aurienytose Valstijoj n« chieagoj, | šė visokių nesąmonių* apie 
paitu:

Metama ................
Pusei mėty ..........
Trims mėnęąįątns
Dviem uičnesTariis 
Vienam

Lietuvon

Iš kooperatyvių judėjimo.
[Federuotosios Presos žinia]

. .Superior, Wis. — Čia ką-tik 
įvyko -trijų valstijų — Michiga- 
no, Minnestotos ir Wisconsino 
— kooperativų atstovų suva
žiavimas. Padaryta apžvalga 
kooperativų darbuotės, api
mančios savu tarpiu nuo ugnies 
apdraudę, darbininkų savutar- 
pio taupomųjų kasų Sitperiore, 
ccn tralinę sandėlio įstaigų, pris 
lalančių daugiau kaip trims de
šimtims kooperalivinių sankro
vų visokių reikalingų prekių, 
kaip miltų, kolonįalinių daik-

sukčius neapykantą vienos da
lies darbininkų prieš kitus, k 
taip yra netik pas lietuviškus 
komunistus, bet ir pas anglus. 
Prieš tų tai socialistai ir kovo
ja

Antru dalyku, už kurį sočia- 
listai smerkia 
yra komunistų 
politinio veikimo, 
jie įsidėjo į savo programų: 
“Komunistų partija pirmoj vie
toj laikysys savo neatlaidaus 
šaukimo prie proletarinės revo
liucijos ir proletariato (lik ta t u- 
turos.” Socialistai gi neužsiga
nėdina vien kalbomis apie revo 
Uncija, bet jie dalyvauja ir poli 
tino j kovoj ir tuo rūpinasi page 
rinti darbininkų būvį ir iškovo
ti jiems daugiau teisių, nes a- 
nol vieno garsaus rašytojo, 
“kiekviena k lesų kova yra poli
tinė kova. Kas lik atmeta poli
tinę kovų, tas tuo pačiu atsisako 
nuo dalyvavimo k lesų kovoje.” 

štai kodėl socialistai smerkia 
komunistus, o ne už kokius lai 
nesančius konspiratyvius revo
liucingumus ar kokius kilus p ra 
simanytus su klaidinimu i savo 
sekėjų, dalykus.

—Stasys A. Dementis.

komunistus. 
atmetimas 
štai ką

Visiems važiuojantiems per 
Paryžių galima duoti šidkių nu
rodymų:

1) Lietuviams grįžtantiems 
iš Amerikos Lietuvon per 
Pranciją — per Paryžių — rei
kia žinoti, kad atvykus į Pary
žių tų pačių dienų toliau važiuo
ti nėra galima dėl visokių for
mališkumų ant vietos su pasais, 
kuriuos reikia užreikšti Lietu
vos Pasiuntinybėje ir miesto 
prefektūroj. Tuos visus forma
liškumus keliaujantiems Pary
žiuje padeda atlikti tam tyčia 
skyriųmas Lietuvos Lcgacijos 
žmogus.

Ragažo neleista vežti dauginu 
kaip 80 kilogramų.

Kiekvienas keleivis privalo 
turėti su savim vienų fotografi
jų, kurios reikalauja vokiečiu 
atstovai vizuodami pasus. Kc- 
liaujančiiomis moterims sykiu 
su savo vyrais lengviau gauna
ma vizas iš vokiečių, jei mote
ris tur savo skyrium pasą su f o

mėnesiui
ir kitur užsieuiuoM: 
(Atpiginta)

/

tai, kad socialistai issizade- S5.00|. .
3.00
1.65
!.25

.65

17.00
4.00
2.00

Metams
Pusei metų...........
i'riins mėnesiams

Pinigus reikia siųst Palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

Klerikalai laimėjo 
Lietuvoje?

Nuo žmonų, kurie turi pa
žinčių su musų “diplomatinė
mis sferomis'’, girdėjome, 
kad klerikalų (krikščionių 
demokratų) partija Lietuvo
je laimėjusi rinkimus į Stei- 
giamjyįJSeimą. Ar tai tiesa, 
nežinia; bet tai yra galimas 
daiktas.

Žinome, kokia baisi reak
cija siautė Lietuvoje beveik 
iki rinkimų laiko. Ji pasmau
gė socialistų ir darbininkų

kos arenos daugelį pažan
gių veikėjų, terorizavo mi
nias ir sutraukė darbininkų 
organizavimąsi. Net ir prieš 
pačius rinkimus, kada val
džia, pabūgus žmonių bruz
dėjimo, sutiko duoti “lais
vę”, tai ji vis dėlto paliko 
didelį Lietuvos plotą po ka
rės stoviu.

Klerikalų veikimo reakci
ja netrukdė. 0 kokiais apga- 
vingais budais jie varė agi
taciją, “Naujienų” skaityto
jai žino. Nebūtų tad nieko 
nuostabaus, jeigu pasirody
tų, kad jie ištiesų paėmė vir
šų rinkimuose.

Bet jeigu Lietuvos darbo 
žmonės pralaimėjo šitą ko
vą su atžagareiviais, tai kal
tės yra ir pačių darbo žmo
nių pusėje. Daugelis darbi
ninkų Lietuvoje, deja, ne

suprato,dabartinės valandos 
reikalo. Užžavėti legenda a- 
pie Rusijos bolševizmą, jie 
įsivaizdino, kad Lietuvoje 
jau atėjo socialės revoliuci
jos valanda. Todėl jie žiurė
jo su nepasitikėjimu į'tuos 
socialistus, kurie nurodinė
jo,kad darbininkų uždavinys 
Lietuvoje šiandie turi būt 

iškovot demokratinę respu
bliką, kurioje butų užtikrin
ta kuoplačiausios teisės dar
bo žmonėms, šitokio obal- 
jie nenorėjo remti. ✓

Vienok rinkimų pralaimė- 
r nebūtų pralaimė- 
ko. Ir turėdami di-

“išsižadėjimą” jie atrado ta
me, kad socialistų atstovai 
užreiškė teisme, jogei Soci
alistų Partija nestato savo 
tikštu spėkos priemonėmis 
nuversti valdžią.

Bet štai dabar į federalį 
teismą Bostone tapo pašauk 
tas, kaipo liudininkas komu
nistų byloj, Isaac Ferguson, 
Komunistų ■ Partijos sekre
torius ir vienas jos organi
zatorių. Ir ve ką jisai tenai 
pasakė: Komunistų Partija 
nori paimti valdžią į savo 
rankas ne spėkos ir prievar
tos priemonėmis, o apšvie- 
tos ir evoliucijos keliu.

šitas. Ferguson’o jižreiškį- 
mas yra labai panašus į tai, 
ką pasakė Albany’je Hiloui- 
Pas ir Stedman’as. Bet jisai 
griežtai prieštarauja tam, 
ką iki šiol skelbdavo komu
nistai. Evoliucijos kelią jie 
atmesdavo, reformų (įstaty
miškų pagerinimų darbinin
kų būvio) jie nepripažinda
vo; vietoj jų jie pastatė savo 
programe vien “neatlaidų 
šaukimą prie revoliucijos”. 
Net ekonomiški darbininkų 
streikai jiems buvo pirmoje 
vietoje ne įrankis pagerinti 
darbininkų būvį, o tik iššau
kti revoliuciją.

Dabar komunistai savo va 
do lupomis to visko užsigy
nė.

rūbų, avalinės, ir tt.
Duluthe Minmcsoloj, organi

zuotieji darbininkai įsteigė ko- 
/operalivą vardu Union Goope- 
ralive ConSumers* Socicty. Ko- 
operativinei sankrovai atidary
ti unijos sudėjo 10 tūkstančių 
dolerių. Be to, 1250 dolerių pa 
“įkirta los apielinkės darbo žino 
nių švietimui, supažindinimui 
jų su kooperacijų dalykais.

Skaitytoju Balsai
[Ui Išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

KOMUNISTŲ NESĄMONES.

. GAILA.

Pagailėtinai biednas tas mu
sų Moterų Ralsas! Rebraidyda- 
mas po frakcijų rinštokus, 
šiukšles; bespj a ūdydamas nus- 
mūkimais į savo drauges; be- 
purvitidamas kitus laikraščius 
ir .įvairius asmenis nei nepasi
juto, nabagėlis, kaip baisiai jis 
pats susitaškė, susipurvino, net 
skaitytojams šlykštu į rankas 
paimli, kad nesusitepus. Gaila.

— žemaitė.

Lietuvos Atstovybės Ameriko
je Pranešimas.

2) Iš uostų Chcrburgc ar Ha
vro traukinys su keliaunin
kais aitrina Paryžiun į stotį St. 
Lazare (Saint Lazare).

į Lietuvą iš Paryžiaus ke
liaujama ex presais iš stoties 
“Gare du Norit”. Tad atvykus į 
stotį St. Lazare keliauninkams 
patogiausia išgavus savo daik 
tus iš traukinio ir muilinės, ga
benti į stotį “Gare du Nord” ir 
čia juos “užčekiuoli” tolcsniai 
kelionei. Daiktams gabenti i- 
inama ne “auto-taxi”, bet tam 
tikrus daiktams vežioti vežimus 
čia pat nuo stoties durų, kaip 
kad Amerikoje vežiojama dai'.- 
tus trokais. J vieną tokį vežimę 
sukraunama galybės visokio ke 
liauninkų bagažo. Tos stotįs vie 
na nuo kitos ne arčiausia.

Apsirūpinus su savo daiktais 
ar tai stotyje “St. Lazare” ar 
“Gare du Nord”, kaip kam tin-

kuopos susirinkimas. Sužinojęs 
apie tai Betigalos kamendorius 
ėmė agituoti žmones, kad neitų 
į tą “bedievišką” susirinkimą, 
kuris norįs musų bažnyčią ir ti 
kėjiiną išgriauti, o kad (ritu n- 
šyti(>s į krikščionių demokratų 
partiją. Žmonės kunigėlio ne
paklausė. / [L. Ulk.]

TAUJĖNAI, Ukihergės apskr.
—Čia krikščionįs demokratai 

pasisekimo neturi, jei kuris ak- 
tingiau norėtų darbuotiem, lai 
negali: “Ką, sako, juo tikėli, 
juk jisai krikščionis demokra
tas.” Pds mus daug yra dvaru; 
dvarų darbininkai irgi or ;ani- 
zuojasi. Tarp dvarų darbinin
kų ir ūkininkų daug esti nesu
sipratimų, Dvarų darbininkai 
geriau rūpinasi įsteigiamuoju 
Seimu, negu ūkininkai. Ūkinin
kai šio to turėdami, mažiau 
mąsto apie rytojų.

Pas mus labai serga ir mirš
ta žmonės ispankomis, ypač 
sodžių biednuomenė ir dvarų 
darbininkai. Neturtingųjų pa
dėtis sunki. Uždarbių nėra; 
duona brangi; malkų jei ir gau
na kokių nors žabelių, tai nėra 
kam parvežti iš miško. Reikė
tų, kad valdžia pirmoj eilioj at
kreiptų domų į beturčius, kurie 
daugiau dirl>a ir vargsta. Dau
gelis stambiųjų ūkininkų alų va 
ro, degtinę...— [L. Uk.].

marns tinkami medeliai ir plo
ni. Pav. vasario 19 dieną buvo 
pardavinėjama Batakių rajone, 
netoli Skaudvilės. Vienas žmo
gus prašė 8 pušių lentoms, ku
rių numerius nusipirkęs užmo
kėjo 247 a ūks., o miške rado tik 
4 tinkamas pušis, 2 kaziliuku ir 
2 mietu ir tai visai plonu ir že
mu. Taip tat žmonės, pirkda
mi lik medžių numerius, perka 
katę maiše ir tai Tauragės miš
kų valdyboje.. Kieno čia daly
kas, ar valdžios, ar girininko B., 
nežinia, tiktai tokie dalykai ne 
labai malonus. — [L. Uk.].
GAURĖS vaisė. — Čia buvo rin

kimai į valsčiaus tarybą.
Nors ir labai klebonas agitavo 
už krikščionis demokratus, ta
čiau praėjo beveik visi pažan
gus-

MEŠKUČIAI, Šiaulių apskr. —
Ačiū Dievui, ir mes jau turi

me naują valsčiaus valdybą. Se
niau tai neduok pone, kaip bū
davo bloga; ištarei ką susirinki
me, tuojau protokolą rašo, kad 
agituojąs prieš valdžią.

Paskui pas mus visa bėda su 
laiškais: Paklausi “Ar yra laiš
kas?” — “Yra“ — atsako. O 
kai reikia duoti: “Tai, tur būt 
bus kas nors išsinešęs”.

— [L. Uk.].

jim

PATARIMAI KELIAUJAN
TIEMS LIETUVON.

lenkeje rasti sau viešbutį. Ma
žesniuose viešbučiuose moka

ma į para vienai ypatai um 7

Bet jeigu taip, tai kokiam 
galui jie skelbė, kad Sd 
listų Partija esanti “koj 
revoliucinė?” Kam jie si 
dė tą partiją? Ar tai neb 
provokacijos darbas? f

la
tr
ai- 
ivo

Musų komunistų laikraščiai, 
kada tik kalba apie socialistų 
priešinimąsi komunistams, visuo 
fflet Stengiasi paslėpti tas prie- 
šinimos priežastis, turbut kad 
žmonės nepamatytų tikrųjų skir 
tumų ta?p socialistų ir komuni
stų ir kad tai pamatę, jij nepa
mestų komunistų. Komunistai 
visus skirtumus stengiasi priklo 
ti revoliucine migla, kad per ją 
nebūtų matyti tikrosios tiesos.

Štai Laisvė 89 num,. rašo apie 
buvusį Rusijos socialistiškų 
konspiratyį veikimų ir daro pa
lyginimą su d. Grigaičio dabar
tiniu atsinešimu į komunistus. 
Ji sako: “Laikraštis, kurį veda 
Grigaitis, dabar ugnimi spjaudo 
į konspiratyvį revoliucinumų! 
Ta revoliucinio protavimo sis
tema, kuri neatmeta konspira
tyvumo, Grigaičiui išrodo da
bar kaipo kenksmingais nemar- 
ksislinis romantizmas.” Su
praskite: mes, komunistai, esa
me konspiratyvus revoliucionie 
nieriai ir kaip Grigaitis, kuris 
pats veikė slapia Rusijoj, da
bar m uis smerkia?!

Dar nebuvo atsitikimo, kad 
socialistai butų smerkę konspi-

1. šiandie be didelių sunkeny
bių kiekvienas gali gauti pasų 
arba liudijimų važiavimui Lie
tuvon. Kaip gauti šie dokumen
tai skelbiame nurodymų.

Tuo tarpu gauname nuo žino 
nių nusiskundimų, jog kaiku- 
rio užmoka agentams ar šiaip 
kam po dešimtį ir net po kelias 
dešimtis dolerių, kiti verčiami 
imti nuo bendrovių Šerų ir tt.

pagelba išgauti pasų ar liudiji
mų užtektų užmokėti du ar tris 
dolerius, jeigu žmogus patsai 
nemoka to darbo atlikti. Pati 
viza kaštuoja penkis dolerius, 
kitos išlaidos laippat nurodo
mos skelbimuose, kaip gauti 
pasas. Norintieji patįs išsiimti

3) Nėra reikalo visam keb ui- 
ninkų burini iš viešbučio eiti 
(ieškoti Lietuvos Pasiuntinybės, 
ir kiekvienam nešties užreikšti 
savo pasų. Lietuvos Pasiuntiny
bę lengvai galima atrasti vie
nam ar dviem žmonėm, išrik
tiem iš viso būrio. Jie gali surin 
kti visu kitu savo kelionės C c

draugų ir draugių pasus jr juos 
atnešti Lietuvos Pasiuntinybei!.

4. Iš stoties JS4. Lazare į Lie
tuvos Pasiuntinybe nc’oli. Pės
čiam kelionės 20 minučių, net 
mažiau. Iš stoties reikia čia pat 
surasti sau šv. Augustino bažny

Nuo <to pleciaus dešinėn pusėn 
eina Boul. Ilaussman, joj) laša 
vadinas Av. <U‘ Friedland, ir ją
ją pareinama iki Triumfo Var-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Pašto tarnautojų vargai.
[Fcdcruotosios Presos žinia]

New Yorkas. — Pasak P. E. 
BĮigginso, kurs yra septintasis 
vice-prezidei’las Nacionalinės 
Pailo Tarnautojų Federacijos, 
jeigu kongresas iki liepos 1 die
nos šių melų nepriimsiąs įsta
tymų, kurias pašto darbinin
kams algos butų padidintos, tai 
pašto . patarnavimas visai tu
rėsiąs Įiairti. Jau dabar visos

ciant savo uždavinių pildyti, ir 
uo toliau jo dalykai eisiu blo

gyn. Kodėl? Ogi todėl, kad 
jašto darbininkai ir patamau- 
ojai, dėl neapsakomo gyveni-

narnomis algomis išgyventi; jie 
odei visur vis didesniais skai-

kalingas ir neišvengtinas. Ir d. 
Grigaitis ir tuksiančiai kilų so
cialistų smerkia komunistus ne 
už jų konspiratyvį veikimų (ku
rio pais komunistus nėra, nes 
šmeižimas socialistų dar nesu
daro konspirativaus veikimo, o 
juk komunistų veikimu ir yra 
tik juodinimą^ socialistų. Pati 
Laisve geriausiai takprirodo,) o 
už kitus komunistų nenuosaku- 
mus ir nesąmones.

Pirmiausia komunistai yra. 
smerkiami už tai, kad jie pasi- 
rižo suardyti darbininkų vieny
bę ir suskaldyti jų spėkas, ir tai 
tokiu laiku, kada visų darbinin
kų vienybė, buvo visų reikalin
giausia. Ir lietuviškieji komuni
stai pirmieji pradėjo braukti iš 

stų Sąjungos 
kurie nesutiko

Lietuvos Atstovybę ir gaus nu
rodymu.

2. Kiekvienas keliaująs Lietu
von privalo būtinai užvizuoti 
savo dokumentus Lietuvos At
stovybėje. Neklausykite patari- 
mų, kad buk galima važiuoti ir 
be vizos Prancijon, Šveicarijon 
ar kitur ir iš ten jau gauti patį 
vizų keliavimui Lietuvon. Kai- 
kurie buvo taip išvažiavę ir tu
rėjo daug vargo ir iškasčių, iki 
galutinai gavo lokius leidimus.

B.Važiuoti Lietuvon tuo tarpu 
galima per Angliju, Daliijų,’ 
Prancijų. Kaip girdėti, iš An
glijos žadama greitu laiku įtai
syti nuolatiniai laivai, kurie veš 
tiesiai į Klaipėda arba į Liepojų, 
bet Ino tarpu nėra dar tas ke
lias nustatytas. Lygiu būdu ir 
regu'liaris važiavimas per Ko- 
penhagų nėra dar susi tvarkęs. 
Tuo tarpu daroma pastangų, 
kad įtaisius nuolatinį važiavi
mų iš Amerikos tiesiai į Klaipė- 
dų arba Liepojų, bet iki šiol to
ksai kelias, ddl laivų stokos ir 
kilų priežasčių, dar nėra galu
tinai nustatytas. Dauguma lie
tuvių lodei keliauja per Pranci-

cinus (Place dc L’Eloilc).
Iš to pleciaus beveik priešais 

kitoj pusėj eina gatvė Avcnue 
Klcber, o jos name po numeriu 
52 yra Lietuvos Pitsiuntinybės 
buveinė. Lietuvos Atstovu yra 
O Milašius, o Pasiuntinybės 
Sekretorium yra kun. Dobužis.

J. Vileišis,
Lietuvos Atstovas Am.

Kas dedasi 
Lietuvoj.

“DARBININKŲ GYVENIMO”
REDAKTORIUS PALEISTAS

PO KAUCIJA

tuos narius, 
šmeižti Grigaičio ir Naujienų ir 
kurie nėjo su -dabartinių komu
nistų “kairiuoju sparnu”. Jų vi 
sa spauda buvo ir yra užimta 
kurstymais nesutikimų tarp dar

yru į Paryžių,, o iš ten važiuoja 
geležinkeliu per Vokietijų Lietu 
von. Paryžiuje yra Lietuvos 
Pasiuntinybe — (dabar jos nau 
ja buveine: Legalioj) dc Lilua- 
niez 52 Avcnue Klcber, 
Telegramoms adresas

bininkų, skleidimu melų, kad I Lietuva, Paris).

Paris). 
toksai:

Vienam naulioniečiui rišo kr> 
vo 28 diena iš Kauno:

“Darbininkų Gyvenimo 
daktorius Pranas Stiklius pa
leista iš kalėjimo, sudėjus 1000 
auksinų kaucijos. Parvežtą jį 
namo vos gyvų, nes kalėjimo su 
sirgo šiltinėmis. Jam gresia, 
kaip tardytojas sakė, keturi me 
lai katorgos. Patsai “Darbinin
kų Gyvenimas” valdžios įsaky
mu uždarytas.

Musų valdžia visu smarkumu 
ruošiasi prie rinkimų į Steigia
mąjį Seimų.

re-

MILAŠAIČIAI.
Kovo

i kviestas

Bctigalos 
1 diena čia buvo 

Valstiečių

vai.
su- 

Sųjungos^

ŠIAULĖNAI, Šiaulių apskr.
Vasario 19 dieną čia buvo ar

klių mobilizacija (dviejų valse.
Šiaulėnų ir Pašiaušio). Vald

žios buvo įsakyta žmonėms su
vesti visus arklius, išskiriant mi 
tūlius bei kumelingas kumeles. 
Žmonių tai buvo ir padaryta. 
Tiktai dvarininkai ir vietos dū
šelių ganytojas savo “staininių” 
neatvedė. Užtat žmonės pradė
jo murmėti. — “Mes savo pas
kutinius arklius vedame, o jie 
negal atvesti net savo staininių, 
be kurių, jeigu ir paimtų, gali
ma apsieiti. Juk valdžiai reikia 
gerų arklių, ogi nesant tokių,— 
paims musų prastuosius ir mes 
neturėsime nė kuo žemės dir
bti”. — Taip beveik atsitiko. 
Nuo kilo paėmė ir pdskutinį ar
klį. [L. Uk.]

LUOKĖ, Telšių apskr. — Pas 
mus yra vartotojų bendrovė 

“Vienybe,” kuri ligi šiol labai 
silpnai gyvavo. Prekes gabe
ndavo nuo Vokietijos pasienio, 
kurios labai brangiai atsieidavo 
dėlto, kad buvo perkamos iš 
žydų spekuliatorių rankų. Da
bar, prisidėjus prie Šiaulių Var 
totojų Bendrovių Sąjungos, da
lykai žymiai pagerėjo: prekė® 
gaunamos iš sąjungos beveik 
du kartu atsieina pigiau. Saky
sim, cukrus bendrovės krautu
vėj kaštuoja 6 rub. 25 (k., o pri
vatinėse krautuvėse po 10 — 12 
rb. svaras. Dar reikėtų valdy
bai pasidarbuoti, norint prilauk 
t i daugiau i virių, nes apyvartoj 
dar tėra kelios tukstantįs rub
lių. O su tokia maža suma da
bartiniais laikais maža ką gali
ma nuveikti. — [L. Uk.]

Lietuvių Ūkininkų Kolonija

ŽALPIAI, Raseinių apskr. —
Perskaitęs klebonas “L. Ūki

ninke” korespondenciją iš Žal
pių, labai supyko. Sulaukęs sek 
madienio ir įšokęs į sakyklą, 
pradėjo lieti visą tulžį.

Pasileido esą jaunimas ir ga
na: niekuo daugiau neužsiima, 
kai|) skaitymu... Peikę, viso
kias draugijas, organizacijas, 
teatrus ir lt. liepė neleisti vaikų 
niokyties ir uždaryti rtfokyklą.

Kuršininkai bei jailYiimas, ap
svarstęs tokį klebono pamokslą 
pasiuntė jam šiokio turinio pa
reiškimą:

Vasario 15 dieną Tamsta, Žal 
pių bažnyčioje iš sakyklos iškei 
kei: Mažučių mokyklą, mokyto
ją, jos lankytojus ir pirmiau 
darbavusj šioje apylinkėje pil. 
K. R. ir lt. įžeidžiančiais žod
žiais, už mus švietimąsi, skai
tymą lietuviškų laikraščių ir 
organizavimąsi. Re to ten pat 
buvo įsakyta, anot tamstos žod
žių, “uždengti minėtą mokyklą. 
Kadangi pirmieji žodžiai be rei
kalo įžeidžia visų kuršininkų, 
vedėjo ir pirmiau čia dirbusio 
draugo asmenybę, o antrieji — 
tiesiai rodo juodą agitaciją 
prieš tautos švietimąsi.

Tatai, mes kuršininkai, vedė
jas ir kt. susirinkę vasario 19 d. 
š. m. nutarėme protestuoti prieš 
minėtąjį T. pareiškimą ir rei
kalaujame, kad ateinantį sek
madienį, viską T. atšauktume], 
nes priešingai, busime priversti 
už lai T. patraukti atsakomy
bėn. O jei bus bažnyčioje, vietoj 
pamokslo, L y. dėstymo Kris- 
aus žodžiu vedamas mitingas, 
ai ir mes ten pat pareikalavę 
>also atsiliepsime.” [L. Uk.]

SKAUDVILĖ. — Musų apyliiu 
kčje šiemet miškai labai pa

ira ngo, jeigu prašoma storų len 
inių medžių, t. y. rąstų, imsi- 
>erka tik medžių numerius, už 
airiuos tenka mokėti per 30 au
ksinų, o miške randa keletą tin 
karnų. Kiti tai miestai ar buo- ’ z

Ateik į Vilas County Wiscon- 
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. Jtįs 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.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krinsinaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierasi
Namų Ofisu:

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drorer 1310

Miesto Ofisui
UI N. Dearborn St. 

1111-11 UnityBMg.
Tel. Central 4411
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Lietuviu Rateliuose Neįvykęs koncertas. Į ŽYDŲ SOCIALISTŲ PAS- 
--------  KAITA.

Pereitą nedėldienį “Sietyno”

NORTH SIDE

Vaiky draugijėlė, “Bijūnėlis”^ 
. ----y-

Čia susitverė vaikų draugijė
lė iš 23 narių. Vardas jai duo
tas “Bijundis”. Jos tikslu bus 
traukti prie lietuvių ir lavinti 
lietuviškai dainuoti, žaisti, skai
tyti ir rašyti vietos lietuvių vai
kučius.

Mėnesinių mokesčiu bus 15c. 
nuo še imi uos. Mokytojauja i> 
tė Viščiuliutė.

Draugijėlės valdyba išrinkta 
sekama: PirmininikasML Bugis, 
kasierius ir finansų raštininkas 
p-nia Uršulė Navikienė, nutari-* 
mų raštininkas p-itr Paulina 
Kulikauskienė, įstatų komisija 

p-ios Samaškicnė, M. Kugie- 
nienė ir J. Mickevičius.

—K. Kūgis.

mišrus choras buvo surengęs 
koncertų Meldaiio svetainėj.

Rodos, buvo pakveisti ir keli 
chorai. Bet žmonių tiek, maža’ 
atsilankė, kad choristai nepano
rėjo dainuoti vien kėdėms ir to
dėl koncertas neįvyko. Matyt 
žmonės neužsiganedina vien 

skelbimu koncerto, bet ir rei
kalauja, kad tie skelbiamieji 
koncertai tikrai butų koncer
tai, o kad jau daug sykių pub
lika tokiuose koncertuose buvo 
suvilta. todėl ir nebesilanko, jei 
nėra užtikrinimo, ka<L tas kon
certas bus tikrai genis. — A.

Rusų koncertas.

LAIVAKORTES

PINIGUS SIUNČIA

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

Nedėlioj, bal. 25 d. _West Side 
Auditoriume buvo rusų dienra
ščio “Svobodnaja Bosnija” kon
certas. Be jau lietuviams ži
nomų dainininkų Masalovos, 
p-ios Stranden, ' Gharkovskio, 
dar dalyvavo T. Karablinov, pia 
nistė (iordon, šokikė Godt ir 
pagarsėjęs smuikininkas A. N. 
Kaminski su savo šeimina.. 
Taipjau buvo' “čigonų choras” 
su šokiais, šolkiai Štolder šei
minos ir pabaigoj pastatyta vie
no veiksmo farsas “Dorogoi po- 
celui”. Taipjau komikas Mar- 
tinov perskaitė keletą kupletų.

Paskui buvo šokiai. Žmonių 
buvo pilna svetainė... — St.

Utarninkė, bal. 20d. vakare 
‘Douglass Auditoriume, prie 
Ogden ir Kedzie gatvių, 11 war- 
doš Žydų Socialistų Federacija 

,buvo surengusi paskaitą apie 
žydų darbininkų suloštą rolę 
karėje ir Rusijos revoliucijoje. 
Skaitė žydų žurnalistas M. Kac, 
kuris tuoj po nuvertimui caro 
išvažiavo į Rusiją ir tik dabar 
iš ten sugrįžo. Apart Rusijos, 
jis taipgi buvo Ukrainoje ir 
Lenkijoje.

Perbėgęs Rusijos revolucijos 
pietojimos istoriją, kalbėtojas 
kiek plačiau apsistojo ant žydų 
pogromų ir jų priežastis. Jis 
pabriežė, kad dėl neapykantos 
kilimo prieš žydus kalta buvus 
pati žydų buržuazija ir žydai ka 
pitalistai. Dar preš vokiečiams 
ateisiant ' Rusijon, kaimiečiai 

išsivežė apie 60.000 vagonų. 
Paskui vokiečiai pagelba pirk
lių pradėjo viską, ko jie neįsten- 
gc išplėšti, supirkinėti iš vo

kiečių. Čia lai ir prasidėjo kilti 
ncapikanta prieš žydus.

kalbėtojas ypač kaltino ir tos 
r.apikanlos kįlimą,žydų burž- 
u ziją ir kapitalistus. Dar prieš 
vokiečiams ateisiant kaimiečiai 

išpiešė Kijevo cukraus kara
liaus žydo Grodskio sandėlius 
ir tą cukrų pasidalino tarp sa
vęs. Grodskfe buvo milionierius 
ir tie nuostoliai jam nieko ne
reikė. Betgi, atėjus vokiečiams

GH.EJITA
Silpnybes, paeinančios nuo porsidirbimo, pailsimo, aęnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
“Draugą Reikale’9

Šeimynos, kurios kartę dažinojo jo veikiančiu jiegę, dauginus be jo neapsieina. 
Yra'tik vienas Paln«Expe!leris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

ANOHOR (Ik.ara.sj
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiokose po 85c. ir 70s. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RICHTBR & CO., 326-330 Broadvvay, New York

DR. M. HERZMAN

Važiuokite j Lietuvę
PER

Depositors State Bank 
/ 4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportus

. parduoti laivakortes, per 
LIEPOJŲ, arba DANZIGĄ. 
ATEIKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

* r *

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:F *

LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ
KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 
SERBŲ IR ŽYDŲ KALBOMIS.

K0NTRAKT0R1US
ELEKTRIŠKŲ DARBŲ! . .

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

P. K. MALELO,
3336 SOUTH HALSTED STREET, z CHICAGO, 1LL.

Telephone Boulevard 1969.
t-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

jis tuoj į juos kreipėsi, kad jie 
tą jo cukrų išieškotų. Vokiečiai 
apsiėmė tai padaryti. Ir jie už 
dėjo dideles ipabaud'as ir mo
kesčius ir surinko iš žmonių ke 
leriopai daugiau, negu to nfilio 
nieriaus nuostoliai siekė. Nors 
tai buvo kaitąs vos vienas žy
das, bet žmonių neapykanta kį- 
16 netik prieš jį vieną, bet ir 
prieš visus žydus. Tą neapy
kę n tą dar padidino žydų supir
kinėjimas iš žmonių maisto ir 
kilų dalykų ir paskui jų parda- 
v i i įėj imas voikiėčiams.

Tad kada vokiečiai pasitrau
kė ir užviešpatavo Denikino ir 
Pethiros armijos, kįlusi neapy
kanta prieš žydus ir apsireiškė 
pogromais. ^4*irmieji tuos po
gromus pradėjo kazokai su ka
reiviais ir į keletą dienų liko 
išskersta tūkstančiai nekaltų 
žydų, daugiausia biednuomenės. 
Tuo laiku Ukrainoje buvo su
varyta dar caro laikais apie 
4,000,000, žydų iš visos pafron
tės, Lietuvos, Lenkijos ir net 
Austrijos. Bet kaip ir visuo
met, pogromuose nukentėjo ne 
patįs kaltininkai — žydų bur
žuazija, kuri išsislapstė, bet vi
sai nekalti žmonės"— žydų be- 

’thuiomenė ir skurdžiai. Labai 
^kentėjo ir žydų socialistų jau 
nuomonė. Žydų kraujas bėgo 
upeliais, nors pusė miliono žy
dų buvo rusų armijoj ir vie
nodai su rusais nešė karės [naš
tą. . 

i

Pogromai įtik tada apsistojo, 
kada atėjo raudonoji armija ir 
užėmė Ukrainą. Bet paskui ka 
da Denikinas su Petlura vėl už 
puolė bolševikus ir juos išvijo 
iš Ukrainos, pogromai vėl pra
sidėjo vėl prasidėjo lieties ne
kaltų žydų kraujas.

Bet ])o tūlo laiko bolševikai 
sumušė Denikiną ir jis daugiau 
nebeįstengSuitsigriebti. Jis tu-

p Formos
' Lietuvių Kolonijoj

Dabar geriausias laikas pasirinkti geriausių žemių-farmų, Lietuviškoj 
Kolonijoj kur visi lietuvia perka. Pirmiau negu pirksit tarmę, 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 paranku- 
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 farmų, Illinois, 
Indiana ir Michigan Valstijose.

Klauskte platesnių paaiškinimų pas:

LIBERTY LAND & INVESTMĖNT CO., 
3301 So. Halsted St., Chicago, UI.

kj kalbėli ivien apie Rusijos re
voliuciją ir jos ateitį.

Žmonių pasiklausyti paskai
tos buvo susirinkusi pilna sve
tainė. — šapos Darbininkas.

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

vatišką ligą. Francuzišką daktarą gydymas dėl Kraujo ligą.
FIm | D/Jn/v 2221 So. Kedzie AvenueDr. u. Van Faing Vai. 1-3; 7-9 P© pietą

šviesų ir pajiegų suvedame i senus Ir naujus namuti taipgi t 
I dirbtuves. Cash arba/ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO„ Ine.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, 111.

rėjo apleisti Ukrainą ir trauk
lios j Kaukazą. Pasitraukus 
juodašibčiams, išlikusi gyva 
žydų darbininkų jaunuomenė, 
prigelbiama raudonosios armi
jos, karšiai stvėrėsi kultūrinio 
darbo. Pradėjo visur steigti 
mokyklas, atbūdavo!! suardy
tas dirbtuvėles ir visaip rupin- 
ties nors kiek užgydyti padary
tąsias milžiniškas žaizdas. Ypač 
žydams trūksta drabužių, ava
linės ir mrtljĮkamcnlų, bet duo
nos yra užtektinai.

Tie pinigai, kuriuos ameri
kiečiai sudėjo nukentūjilsiems 
nuo karės šelpti, sakė kalbėto
jas, pateko daugiausia į buržu- 
azijos ir rabinų rankas ir jai bu 
vo šelpiam t tik turtingieji. Dar
bininkai gi, kuriems ta pašelpa 
buvo reikalingiausia, jos veik 
negavo.

Kalbėtojas pasižadėjo kitą sy

Nušovė vagilių.

Harry J. James laike gard
žių prie 2214 N. Clark St. ir bu
vo skaitomas pasilikimu biznio 
rių. šiandie jis guli pas gra- 
borių, nušautas kaipo vagilius, 
kuris apiplėšė daug milionicrių 
namų palei šiaurinį ežero pak
raštį.

Jis buvo sulaikytas prie Buc- 
n.a Shore Club, kur kaip jis sa
kėsi laukiąs savo merginos, o 
be to eisiąs specialiu policistu ir 
parodė savo žvaigždę. Tečiaus 
policistas nusivedė jį į Town 
Hali policijos stotį patikrini
mui. Čia jis viską kaip rei
kiant prirodč ir jau buvo paleis 
tas, kaip suėmusis policisitas su
manė jį iškrėsti. Bekratant jis 
išsitraukė revolverį ir pradėjo 
šaudyti policijos stotyj. Paskui 
išbėgo lauk, vejamas policistu 
ir pasislėpė už vežimo taįp il
goką* laiką laikėsi prieš polieis 
tus. Jis ibesLšaudant pašovė du 
policistu, bet pagalios ir jis pats 
tapo mirtinai sužeistas. Nuga
benta jis į ligonbulį, bet ten tuo 
jaus ir pasimirė.

Prie jo rasta eksperto vagi
lio įrankiai ir juoda kauke. To 
juoda kauke plėšiko policija se
nai j ieškojo, bet niekad niekas 
nenužiurėjo, ikad tai galėtų bū
ti Harry J. James, kuris dar 
niekad poilicijos nebuvo areš
tuotas už jokį nusidėjimą.

Jq ga radžiu,j e rasta už daug 
tūkstančiui dol. pavogtų bran
gių kailių, brangakmenių ir ki
tokių brangių dajgtų. Taip
jau rastas smulkmeniškas sąra
šas apiplėštų namų pavogtų 
daigių ir už kiek juos parduo
ta. Nežiūrint kad' jis brangiai, 
beveik už pilną vertę parduo-

'(Seka ant 4 pusi.)’

rOUNDallAST! j JELF - ADJUSTING 

H/SfeUUSPUL 
BRASSIEREŠ

Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi- • 
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui. Krasa- 
ženkliai primokama.

IS RUSIJOS
G«rai lietuviams tinomaa per 33 mm* 

tų kaipo patyria ardytojai, chirurgą* 
ir akulerU.

Gydo aitrias ir chroniikaa ligaa. vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: IMS W. Hth 
8t. netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba ^57 

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: >412 S. Halsted Street
VALANDOS: S-8 ryto, tiktai.

Telephonail

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują 
pu. 4729 So. Asland Avė. Uit 
gydo ligas vyrų, moterų ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 Bd 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovoj fr 
moterų Hgm

Td. Drexd 2880.
r. -i

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 vakare, 
Subatomiss 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktu 

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmą Mortgeėių ant lengvą 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

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

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

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

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

6—8 vakare. Nedaliomis nuo 
9—2 po pietų.

Telephone Yards 687.

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

Telefonu Pullman NS.
DR. P. P. ZALLY8

Lietuvis Dentistu 
10657 Michigan Ave^ RoeelandL 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC ŠTOKE
Deimantai,
Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką Ilgą

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

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

_________ ĮĮjmgRWW«WmĮ!lJlJ------
S.'D. LACirAWI( Z

Lletuvys Graborim
Patarnauju, laidotuvėse kuopi* 
giausia. Reikalo meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už* 
ganfidinti.
2814 W. 2S Plaea. Chieago, JU1 

Tel. Canal 21—.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

Tele Yards 6492

AKUšERKA
A, SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, III

Pullman 652
APT1EKA

August Yonaitis
LIETUVYŠ APTIEKORIUS 

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

/—........................................
Tel. Canal 6222.

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

DR. C. K. KLIAUGA 
Dantistas. 

NAUJIENŲ NAMB
1739 So. Halsted 8t„ Chicago, I1L
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phone *Caaal 157

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

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

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serge siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinčs $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Chicago, UI.

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rytą 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. M. T.
Liet 

Gydytoju ir Chinirtas 
Ofisas: 1757 W. 47 8L

Tel. Boulevard 188. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

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

Namai: 2914 W. 43 St. -
 Tel. McKinley Ml

Telephoną Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

8808 B. Morgan St Chieago, I1L



4a nuo

no labai skurdžiai.
do jo išlaidų 
negerdavo ir

Fai paro- 
Taipjau 

nerūkydavo. Kaip

nors jų automobilius susidau
žė į telegrafinį stulpą, bet jie 
vistiek paspruko.

Dievobaimingas žmogus su 
biblija.

Apkaltins 3 žmonės.

ap 
nu 
ve-

Utarninkag, Baland. 27,1920

žiausia $85,000. o gal ir iki pu
sės miliono dol.

Trauks bankierių teisman.

Max Silver, privatinis bankie 
rius, kuris uždaręs 3 savo ban
kus, didžiausį prie Jeffcrson ir

Co.
• v
1S

Le-

Valstijos prokuroras tikisi 
kaltinti 3 žmones sąryšyj su 
šovimti Ed*w<ai’d Cojleman, 
žėjų unijos vadovo. Busią ap
kaltinti Norris ir Haley, kuriuos 
įvardijo pats Colcman ir dar 
trečias, kurio vardo nesakoma, 
kol jis nebus suimtas.

ASMENŲ ^IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo vyro Antano ši- 

pulskio; 13 metų kaip jis mane ap
leido; jeigu esi gyvas tai meldžiu at
sišaukti arba kas žinote prašau pra
nešti. 'Puriu svarbų reikalą.

ONA šlPULSKIENf), 
....1115 Oak St., De Kalb, III....

mas virš tūkstančio depozito- 
rių pinigų, pagaliaus tapo su
gautas \Visconsino miestelyj 
Oshkosh, kur jis buvo užsidė
jęs overauzių dirbtuvę 
Beney Overall Co.

Suradus nubėgusi bankierių.

Leland P. Arshur, galva 
land, P. Arthur Lumber 
kaip sako Redlo C. Horne 
Beverly Ilills, ir galva 
land P. Arthur Lumber Co., y-j.
ra didelis rėmėjas Evaustono 
baptistų bažnyčios ir labai die
vobaimingas žmogus, kuris vi
suomet rūpinasi “atvesti" žmo-* 
gų ant gero kelio.

Teatras--Muzika

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

2005 Canalport Avė., Chicago, III.

Unės Bablckaitės koncertas.

naujins prieš bankierių 
kad nors tik dalį pinigu

ant kelio ir Horne pačią. Jis 
visuomet atvažiuodavo pas ją 
ir skaitydavo ir mokindavo jos 
biblijos. Ir visados lai pasitai 
kydavo tokiu laiku, kada pa
ties Horne nebūdavo namie. 
Taip Arthur mokinęs. Borne |>a 
čią per gana ilgą laiką. Prie to

Pašovė policistą.

Du jurininkai ir kareivis pa 
sivogė automobilių pasivažinė

graznomis, pasivažinėjimais ir 
kavinėmis su kabaretais. Bib- 
lijinės pamokos prasidėjusios 
svečių kambaryj užsibaigė “bi
blijos” skaitymu jos miegamą- 
jame kambaryje prie užrakintų

polieistas ir pa- 
;adangi jie per- 

greitai važiavo. Bet vietoų su
stoti, jie dar smarkiautpaleido 
automobili. Vidurmiestyj jie 
vienok tapo sugauti. I’olicis- 
tui bevežant juos į stoti, vienas 
jų šovė i policistą, bet kulka pa 
taikė i guziką, tik prisvaigin- 
dama jį. Polieistas šovė irgi į 
juos ir vieną jų sužeidė, bet

juos
Bet Horne sužinojo apie tas 

biblijos “pamokas" ir pati jį 
apleido.

Visą tai jis išdėstė savo skun 
de ant Arlhuro, iŠ kurio jis da
bar reikalauja $75,000 
nimo už paviliojiinų jo 
Pats dievobaimingasis 
ras irgi yra vedęs.

Pereitą nedėldienį gražioj 
koncertų salėje Kimball Hali, 
vidurmiestyj, buvo pirmas p-lės 
Unės Babicką i’lės koncertas.

Be p^lės Unės Babicką dės, 
kuri gražiai padainavo penke
tą dainelių, koncerte dalyvavo 
taipgi poni Nora Gugiene, ku
ri ypač puikiai padainavo “Ma
no laivelis“, “Ei uchniem” ir ko 
lotą kitų dainų, kurias lik po
ni Nora gali taip gražiai ir jau
smingai padainuoti.

Buvo taipjau ir “Mažiukų 
kvartetas”, padainavęs ketver
tų dainų, buvo ir “basistų Vir

gis ir tenoras K. 
Faipjau gražiai pia- 

William

JIEŽKO PARTNERIŲ
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.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario, laisvas vaikinas 

su ar be valgio; Cicero apielinkėje. 
Už gerą kambarį mokėsiu gerus pi
nigus. Malonėkite pranešti.

K. KAMINSKAS, 
1300 So. 49th Ct., Cicero, 111.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS — Kambaris vienam 

vaikinui švarus, be valgio — $11.00 
mėnesui.

D. WALANGEVICH, 
2706 Emerald Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

VYRŲ
REIKIA 6 pečkurių ir pagelbininkų 

55 — 68c į valandą; timekeeperių; 
vyrų trumpoms darbo valandoms — 
$87.50 iki $125 j mėnesj. Panagių 
vyrų 60—75c j valandą; enginierių 
91c j vai.; 3 vvatchmonų, leiberių 53 
—55c į vai. viduje darbas; pusantro 
laiko virš 8 vai. darbo. Senyvi; vyrų 
lengviam darbui 50—60c į valandą. 0- 
fiso janitorių, 8 va. naktimis arba 
dienomis $115—$130 į mėnesį. Vyrų 
prie elevatorių, mechanikų prie auto
mobilių $8.50 j dieną; vyro prie buto 
darbo privalėjo šeimynoje; carpente- 
rių ir pagelbininkų 65c — $1.00 į va
landą viduje ir nuolat darbas.

MOTERIŠKŲ
Moteriškų trumpoms darbo valan

doms.
5:30 ar G:00 v. v. iki 11 ar 12 v n 
4 ar 5 v. v. iki 12 ar 1 v. n 
12 v. dienos iki 8 vai. vak.

Moteriškų su kūdikiais ar be kūdikių 
namo ruošos darbui ant ūkės 40 mai
lių nuo Chicagos.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 So. Tlalstcd St., 2-ras augštas.
Visi darbai South North Ir West 

pusėjie. (Kalbama lenkiškai).

REIKI A Dl^Bl^INKŲ
VYRŲ1^

R E IKLA DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKIA VYRŲ lengviam dirbyklos 
darbui. Kreipties: 
NATIONAL STAMPING

& ELECTRIC WORKS
424 So. Clinton St.

REIKALINGAS barbens, mokestis 
gera; valandos trumpos. Pradėti dirb
ti gegužės 3 dienoj. Meldžiu atsmauk
ti.

BRUNO SADAUSK1S, 
611 E. L. Highway, De Kalb, TU.

REIKIA pečkurių, $85, kambaris 
ir maistas

CHICAGO BEACH HOTEL
51-st ir Cornell Avė

REIKIA bučeriaus, kad butų pavie
nis ir patyręs savo darbe.

P. SHELENSKI,
1857 North Avė., Chicago, III.

Phone Armitage 7341

REIKIA tvirto vaikiuko pristaty
mui pakelių
NELSON, EISMANN, QUIST CO., 

5G1 Peoples Gas Bldg.
122 So. Michigan Avė.

REIK Al. AU J A patyrusio antro vi
rėjo. Gera mokestis. Atsišaukite.

3305 So. Halsted St.

RAKANDAI
TRMYKIT!

35 šmotai labai gražių nanjovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų Mo- 
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. NeP&prasta 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.

PARDAVIMUI rakandai (fumitu- 
re), frontinis setas, komodos, pečius; 
gali pirkti po vieną arba visus sykiu. 
Turi būti parduoti greitai.
4232 So. California Avė. 2nd Fl.

PARSIDUODA 4 kamb. rakandai: 
setas, gramafonas, karpeta, lovos, pe
čiai, “Ice Box” ir daug kitokių daig- 
tų. Rakandai mažai vartoti ir parduo
du labai pigiai. Taipgi ir kambarius 
parandavoja.
3044 So. Union Avė. 1-mos lubos 

užpakalyje.

pačios.
Arthu-

pakėlimu duonos 
kainos.

Sarpalius.
nu skambino p. Garin 
son.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

ir Nora, 
bukie-

LIETUVIU PHMS 
,BENDROVE 
BANKIERIAI 

Tarnauja lietuviams
SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON: doleriais arba auksinais 
pagal dienos kursą.

PARDUODAME
Laivakortes j ~ 
IŠRŪPINAME 
Pasportus

SIUNČIAME TAVORUS 
LIETUVON

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

LITHUANIAN SALEĮS* 
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

Tarybos ir 
tebesitęsia. Samdy 
$44 į savaitę, kuo-

tarp duonkepių

tojai siūlo
mot darbini tikai reikalauja $50. 
Darium nikai nenusileidžia. Sa
vininkai sako, kad išpildžius 
darbininkų reikalavimų prisei- 
tų duonos kainų pakelti iki 18c., 
taipjau ir kilus kepyklų paga
minamus dalykus.

Abi daininkės, Une 
liko apteiktos puikių 
tų glėbiais.

Visas koncertas darė labai 
malonų įspūdį. Tik žmonių 
buvo labai mažai atsilankę.

Ar nebūtų galima visuomet 
rengti geresniuosius koncertus 
tinkamoje salėje, kaip kad bu
vo šis koncertas? Nors gal 
jie nebūtų taip pelningi materi 
aliai, bet nepalyginamai pel
ningesnį artistiniu žvilgsniu, — 
o juk tai ir yra svarbiausia.

REIKIA
MOTERIŲ IR MERGAIČIŲ

Kaip jums patikti; dirbti šviesioj, 
sveikoj dirbykloj, kame jus gerbiama 
ir gera mokestis mokamaMums 
reikia keletos moterų ir margaičių 
lengvam darbui geriausioj visame 
mieste dirbykloje; darbas nuolatinis. 
BENJAMIN ELECTRIC MFG. CO.

525 So. Green St.

Dvi mergaitės užmuštos.

Pereitų nedeldienį autoniobi- 
tai šiaurvakarinėj miesto daly
je suvažinėjo ir užmušė dvi ma 
žas mergaites.
Paminklų tapytojai streikuoja.

tašytojų sustreikavo, reikalau
dami pakėlimo algos. Jie gau-

Samdytojai siūlo $1.00.

Rado nužudytų šoferj.

Conrad Scipp, 3300 S. Micbi- 
gan avė., garaže rastas nužudy
tas jo šoferis Pane Kaustunp. 
Galva buvo sudAužyta, taipjau 
visas lavonas supjaustytas. Dai 
montai, kurių užmuštasis turė
jo ganu daug, ir keli šimtai pi
nigų, yra dingę.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMfi

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

Mane kankino vidurių ne- 
(jirbimas pilvalio nuslai)- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugejiinps; 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 
BITTEBIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

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

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

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

Pasarga: Prisiųskile 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
KUOKE
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Pranešimai
Cicero. — LSS. 138 kp. extra susi

rinkimas įvyks seredoj, bal. 28 d., 7:30 
vai. vak. J. Neffo švet. Visi nariai 
malonėkite būt, nes yra labai svarbių 
reikalų, kurių negalima ant toliau a- 
tidėti. — Valdyba.

cu-

Dramatiško Ratelio susirinkimas- į- 
vyks seredoj, bal. 28 d., 8 vai. vak. 
Meldažio svetainėje Visi nariai būti
nai atsilankykite, 
svarbi

nes yra keletas 
reikalų. — Valdyba.

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

— Komitetas.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŽKOJIMAI
PAJIEŠKAU draugo Adomo Ta- 

mašauskio; pirma gyveno Minneapo- 
lis, Minn. Meldžiu paties atsišaukti 
arba žinantis jį man praneškite, už 
ką busiu dėkingas.

ŽANIS BOLEVVITCH KERGALIS 
3051 So. Poplar Avė., Chicago, III.

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

PAJIEšKAU savo 2 brolių Antano 
ir Petro Savickiu. Paeina iš Kauno 
rėd, Panevėžio miesto, Gatvė Firma. 
Meldžiu atsišaukti.

VLADISLOVAS SAVICKAS 
4502 So. Marshfield Avė. Chicago, III.

PAJIEŠKAU iš Lietuvos Pijus Pe- 
trukaitis (iš amato kriaučius) Pajieš- 
Ico brolio Juozapo Petrulcaižio, pusbro
lio Tamošiaus Petrukaičio, <le<l6s Juo

zapo Klevinsko. Visi gyveno prieš 
karę Chicagoje.

PIJUS PETRUKAITIS 
Jurbarkas,

No. 40 Vokiečių gatvė, Raseinių apskr. 
Lietuva—Lithuaniu.

Del platesnių žinių atsišaukusieji 
kreipkitės šiuo antrašu: Mrs. P. Mil- 
ler 1630 N. Robey St. Chicago, III

PAJIEŠKAU W. Jesinsky, girdėjau 
gyvena Montreal Canada. Meldžiu at
sišaukti. Turiu svarbių reikalų iš Lie
tuvos.

MIKOLAS RACHUS,
658 W. 31 St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Tadeušo Jurkėno, gir
dėjau kati gyvena Chicagoje ir turi 
savo narna. Meldžiu atsišaukti turiu 
labai svarbių reikalų

MIKOLAS RACHUS
658 W. 31 St. Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo dėdės Petro Pet
kaus, ir brolio Jono Petkaus, Kauno 
rėd., Raseinių apskr., Šilalės parapi
jos, šilų kaimo. Dėdė Amerikoje gy
vena apie 1S metų, o Jonas apie 9 
metai. Girdėjau, kad jie gyvena III. 
valstijoj, mainose. Malonės atsišaukti.

K. PETKUS, 
2008 W. 23 St., Chicago, III.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį, 

darbą už $4.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

VYRŲ REIKTA
Nuolat darbas.

Gera mokestis.
Kreipties prie Supt.
GUMBINSKY BROS.

Cor. Union ir Lumber St.

REIKIA Sausage Stufferių ir 
linkerių.

HETZEL & CO., 
1743 Larrabee Street.

AUTOMOBILIAI

NAMAI-žEMe
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.

REIKIA VYRŲ prie drill presų ir 
rankiniu screw mašinų 
NATIONAL STAMPING

& ELECTRIC W0RKS 
424 So. Clinton St.

EXTRA BARGENAS
Vienas iš puikiausių ir geriausių 

automobilių WINTON SIX septynių 
sėdynių . Visai mažai vartotas. Par
siduoda labai pigiai. Galima matyt.

BRIGEPORT GARAGE, 
3207 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

VYRŲ REIKIA

Patyrimo nereikia. Mes iš- 
mokįsime artistiško amato. / 
Puikus ir švarus darbas.
Išdirbystė rėmų pavekslamą.

Kreipties
FRED M. LAWRENCE C0. 

2301 Wabansia Avė.

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

$800 Angelus Grojiklis—Pijanas. 
mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 mielių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

BARGENAS.
Pardavimui 2 augštų frame namas, 

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

F. FPANCEL,
3045 So. Cravvford Avė.,

120~AKRŲ UKfi~
Apie 20 akerių priruoštos arai, apie 
168 yardų pločio prieina prie ežero, 
Vt, mailės iki miestui, mokyklai ir 
gelžkelio stočiai Gražus medinis na 
mas, geras vanduo ir t. p. Perkant 
tuoj parsiduoda už $3500, Lietuvių 
Kolonija.

CHAS. NEUE, 
Oneida Co. VVoodboro, Wis.

PARDAVIMUI ar MAINYMUI 2 
namai po 3 augščius, akmens frontas 
gerame stovije; pečiais šildomi; ren- 
(los $2220 į metus; 12 pagyvenimų ir 
1 Storas prie 461-463 W. 31st St. 
Parduodama labai pigiai už $16,500; 
savninkas Store.

MERGAIČIŲ IR 
MOTERIŲ

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

BUNTE BROS.
738 W. Monroe St. 

3rd floor.

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

1836 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 augščių muro na
mas, 2 pag. po 5 kamb., ir namelis 
4 kamb. užpakalyje.

2904 Union Avė.

REIKIA
Visokiems plovyklos darbams 

patyrusių darbininkų
GREAT VVESTERN LAUDRY

2139 W. Madison St.

REIKIA moters popierom$ 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKALINGA moteris už gaspadi- 
nę į mažą hotelį, tokia kuri gali gy
vent, 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
UNKSMIŲ MERGAIČIŲGERŲ, 

DARBUI GRAŽIOJ, ŠVIESIOJ VIE
TOJ.
IR

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
GERA MOKESTIS PRADŽIAI.
ŲP TO DATE LAUNDRY 
11023 S. MICHIGAN AVĖ.

MERGAIČIŲ, 16 metų ir senesnių 
lengviam, maloniam darbui toiletinio 
muilo departamente ir dėžių dirbyklai. 
Mokestis 30c į valandą ir bonus laike 
mokini mosi. Mergaites gali uždirbti 
nuo $20 iki $30 į savaitę uždavu. 
Valandos nuo 8 iki 4:30 vai. vak. 
Pusė dienos subatomis.
Ateikite pasirengęs dirbti.
ALLEN B. WRISLEY COMPANY, 

925 So. Wells St.

REIKIA patyrusių moterų prie 
rinkimo skudurų

SHANDLER & YOUNG CO., 
1820 W. 14th St.

REIKIA patyrusių moterų parda
vėjų. Gera mokestis ir komišenas. 

1235 So. Halsted St.

REIKTA-
JABERIŲ

Lumber Yarde.
Nuolatinis darbas.
IIERMAN II. IIELTLER 

LUMBER CO.
2601 Elston Avė.

Kreipties prie Vartų

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

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

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

PARSIDUODA farma arba mainau 
ant Chicagos namo. Yra trobos, gy- 
vuliiai ir ūkės mašinos, ir visokį u- 
kės įrankiai; 40 akerių žemės. Pus
antros mailės nuo miesto.

D D.
Box 156. VVausaukee, Wis.

Pardavimo priežastis — važiuoju 
farmą.

A. POCIUS, 
4450 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernės stakas ir 
fikčeriai dėlto, kad išeinama iš biz
nio. Parduodama pigiai.

4544 So. California Avė.

PASKOLOS.

REIKIA vyrų prie abelno cinop dar
bo. Nuolat darbas, gera mokestis.

Kreipkitės
NATIONAL STAMPING

& ELECTRIC WORKS 
424 So. Clinton St.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė iš priežasties kito biznio. Atsišau
kite po antrašu:

A. ŽELNYS,
3248 Lime Street.

PINIGAI SKOLINIMUI 
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue 

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

STOCK’AI—ŠĖROS

RAKANDAI

PARSIDUODA Mildos’teatro 8 šė- 
rai. Priežastis pardavimo, išvažiuo
ju Lietuvon.

J. J., 
821 W. 51 Pi., Chicago, 111.

REIKIA
Millwrightų ramstymo 
darbui.
Nuolatinis darbas.

Kreipties
THE BARRETT CO.

2900 Sacramento Blvd.

REIKIA
BAOKIŲ

Bačkų varžymui.
Nuolatinis darbas.

Kreipties.
THE BARRETT CO.

2900 Sacramento Blvd.

REIKIA

Vyrų lengvam, švariam dirbyk- 
los darbui; patyrimo nereikia, 
gera proga pakilti.
THE JOSEPH KLICKA CO., 
20th St. ir California Avė.

REIKIA vyrų i rag Shop. 
SHANDLER & YOUNG CO.

1820 W. 14 Street.

EXTRA BARGENAS t
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. Taipgi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.
PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor- iggL—eini- Gražus didelis 
phonographaa, kaip 

III Amil naujas, vertas $155 
Į už $42. Gvarantuotas

ant 10 žnetų. Taipgi 
fįj] WĮĮĮI|W! daugel kitų daiktų 
B u E’gia* parduodamų. B illlIlIO H Turime labai gražių B sulyg šios dienos rali^ kandų seklyčioms
U |r---- || (parlor). Reikia ma-

!( ų tyti, kad apkainavus. 
“ Priimami Liberty

Bondsai. Veltui pristatoma; j kitus 
miestus prisiunčiamo per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE
STORAGE

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

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
kambario setas, gramafonas, karpetos 
ir daug kitokių dagtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu uz pusę kainos, vė
gėlė pagriuvo. Kfeipiies Inle kada.

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

MOKYKLOS

XIW5TER( i JSYSTEM^y/ 

ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
ius 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
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig mieros, 
visolcio stiliaus ir dydžio i& bet Itu- 
rios madų knygos.

MA8TER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka. Vedėjas 

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

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

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

13>7. MoJnrkloa Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

mokinama kirpimo, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite S23 74 W» Washlngton Street. 

Mikluama dienomis ir Vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


