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DAUGIAU KARINIŲ LAIVŲ 
MEKSIKON.

NEĮSILEIDŽIA FRANCUOS 
SOCIALISTO.

GENERALIS STREIKAS 
FRANCIJOJ.

JŪREIVIŲ STREIKAS 
DANUOSE.

RIAUŠĖS ISPANIJOJ

Trįs valstijos rengiasi prisidėt 
prie sukilėlių.

Lietuvos delegacija Maskvoje

Japonų kariuomenė užtvenkia Siberiją

NEVV YOBK, geg. 5. - - šian
die po pietį' New Yorko priep
lauką apleido šeši karo laivai 
torpedą naikintojai. Vyksta i 
Key West, o iš ten veikiausia į 
kurią nors M< ksikos prieplau-

RINKIMŲ Į STEIGIAMĄJĮ SEI
MĄ REZULTATAI.

Klerikalai gavo absoliučią 
džiumą vietą; Lietuvos 

delegacija Maskvoje.

di-

Vakar Naujienos gavo iš \Va- 
shingtono šitokią telegramą a- 
pie galutinius davinius rinkimu 
į Lietuvos Steigiamąjį Seimą:

(Telegrama Naujienoms)

WASHINGTON, D. C., geg. 
5. — Lietuvos Atstovybė gavo 
sekantį oficialį kablegramą iš 
Kauno:

Galutinai Konstituantos [Stei 
giamojo Seimo] rinkimų davi
niai:

Krikščionįs - demokratai — 
penkiasdešimts devyni; Social
demokratai — trylika; žydai — 
šeši; lenkai — trįs; vokiečiai — 
vienas; nepartiniai darbininkai 
— vienas. Santaros, Pažangos 
ir kiti — nieko. Viso — šim
tą*. dvylika [atstovų]. Balsa
vo ti^rp aštuoniasdešimts [ir] 
devyniasdešimta procentų [bal
suotojų].

Lietuvos taikos delegacija iš
važiavo iš Kauno Maskvon ba
landžio 30 dieną. Maskvoje bus 
gegužės 1 d. Delegacijos pir
mininkas — Naruševičius; na
riai: Klimas, Račkauskas, Se
maškų, Rozenbaumas, Juozas 
Valiokaitis [ir] Bizauskas.

šita žinia, matyt, yra nepil
na. Suminėtosios partijos kar
tu yra išrinkusios 83 atstovus. 
Taigi dar stokoja 29 atstovų. 
Belo, žinioje visai neminima a- 
pie socialistų-liaudininkų parti
ją ir valstiečių sąjungą. Jod- 
vi, be abejonės, savo atstovų 
taipjau yra išrinkusios. Red.].

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 6, 1920 
as requii*e<l by uie act of Oct. 6. 1917
JAPONŲ KARIUOMENĖ UŽ

TVENKIA SIBERIJĄ.

Rytą Siberiją po geležine 
japoną kurka.

\ LU)I\ OSI ORAS, geg. 4.
- Japonų kariuomenė grudžia- 

ma Siberijon. Po priedanga pa 
vaduoti jau esamus batalionus, 
šią naktį šičia išsodinta tukstan 
čiai naujų kareivių. Vagonai, 
prikrauti kareiviais, didžiausiu 
slaptumu siunčiama vakarų 
link.

Visa rytų Silierijos dalis yra 
po Japonijos kurka. Gyvento
jai nusiminę delei 
Japonijos terroro.
kad čia tvers ilga jaj>onų oku
pacija.

Vladivostoke visur, išski
riant lik bažnyčias, plevėsuoja 
Japonijos vėliavos. Japonija 
pasigrobė ir kontroliuoja gele
žinkelį penkių dešimčių mylių 
plote nuo Vladivostoko. Gele
žinkelio darbininkai — išimti
nai tik japonai.

Su sibiriečiais japonai elgia
si kaip tikri nukariautojai.

siaučiančio
Visa rodo,

NEPADIDINS KAINŲ GASUI.

SPRINGFIELD, geg. 5. — 
Public Utilities komisija atme
tė Cbicagos gaso kompanijos 
reikalavimą padidint kainas ga- 
sui — tuojau. Iki rugsėjo 22 d. 
kainos turinčios būt tokios kaip 
kad dabar yra.

I ruo iranslntlnn filed with the post- 
master at Chicago, 111. May 6, 1920 
41 rrųaned h> the act of Oct. 6, 191’.

RUSAI PLĖŠIA KIEVĄ — 
SAKO VARšAVA.

Riaušininkai užmušo penkis 
pilicistus.Washingtono valdžia mano, 

kad jis esąs negeidaujamas.

PARYŽIUS, geg. 5. Jung
tiniu Valstiją valdžia galutinai 
atsisakė duoti leidimą vykti 
Amerikon paskubusiam Franci
jos socialistu ddrbuolojui, Jean 
Longuel'ui. Jišai, sako, buvęs 
pakviestas Jungtiniu Valstijų 
SočiaiislV; Partijos dar prieš 
karę. Dabar partija šilą kvie
timą panaujinu* ir Longuet nu 
vyko į Jungtinių Valstiją amba
sadą pas portą vizuoti. Sako
ma, ambasada sutikusi vizuoti 
jo pasportą, bet Longuet pani
ka tavęs užtikrinimo, būtent, 
kad jisai nebusi sulaikytas im- 
migracijos biure. Tada amba
sada kreipėsi į Washingtoną. 
Valstybės departamentas ją pa- 
imformavo, kad pasporto ji ne
vizuotų.

Longueto kelibnės tikslas bu
vo toks: duoti (įia visą eilę lek
ciją apie darbipinku judėjimą 
Francijoj.

Geležinkeliu komunikacija su
paralyžiuota; medžiota dar

bininku vadus, i.

PARYŽIUS, geg. 5. Gene-

Darbininkai atsisako grįžti 
darban.

IH’ESOA, Ispanija, geg. 5. - 
Nežinomi piktadariai šiandie už 
puolė policijos barakus Grause. 
Įsiveržė į barakus jie užmušo 
penkis policistus ir pabėgo. As
tuoni žandarai sužeista.

KOPENI1AGEN, geg. 5.
Jūreivių streikas Danuose “vis 
dar nepasibaigia. Nors cent
rą line profesinių unijų federa
cija ir paskelbė streiką esant at
šauktu, bet jūreiviai to nepaiso. 
Jie reikalauja, kad samdytojai 
išpldytų jų reikalavimus: padi
dintų algas ir kad butų atšauk
ta pravestieji karo laikui pat
varkymai. Šilo samdytojai iš
pildyti nenor.

Streikas labai suparalyžavo 
Darni pirklybą su užsieniu.

Ąbclna padėtis išrodo labai ru
sti. Keliūtoje vietų jau įvyko 
kruvinų susirėmimų su policija 
ir kariuomene . NeveiziuI di- 
delįuĮsiu valdžios ir samdytoją 
paslaugų, geležinkeliai kone vi
sur sulaikyti. Tuksiančiai ame
rikiečių ir kanadiečių, norinčių 
grįžti į savo šalis, laukia, laukia 
ir niekada nesulaukia tos die? 
uos, kada jiems bus pasakyta 
“geležinkeliai jau vaikšto, reng- 
kitės!”

Valdžia nusitarė slverties kuo 
griežčiausių įmonių. Keli dar
bininką vadai jau areštuota, ki 
tų dar tebejieškoma.

Generalis streikas paskelbta 
tuo tikslu, kad privertus valdžią 
nacionalizuoti geležinkelius ir 
tūlas kitas industrijas.

Tru* translntion filed with the post- 
maater at Chicago, 111. May 6, 1920 
hs i’eįiufred by tlie^ct of Oct. p, 1917

LENKAI PADARŲ SLAPTĄ 
SUTARTĮ SU FINLANDIJĄ.

VVASIIINGTON, geg. 5. 
jfuvyno sek rotoriaus (ministe- 

*¥io) Daniebi'o paliepimu, šeši 
Jungtinių Valstijų karo laivai 

torpedų naikintojai aplei-Lenkai [dar] tikisi užimti Uk
rainos sostinę — šią savaitę.

VARšAVA, geg. 5. čia pra 
nešama, kad rusų bolševikų ka
riuomenė plėšia privačius butus 
ir krautuves Kieve ir rengiasi 
apleisti Ukraimb sostinę.

Lenkai 22 myli nuo miesto.
• '

Neveizint bolševiku infanteri 
jos ir artilerijos priešinimosi, 
lenkai tolydžio artinasi prie 
Kievo. Gautieji čia pranešimai 
rodo, kad kai kuriose vietose 
lenkai yra 35 iki 15 kilometrų 
21.7 iki 27.9 mvliu nuo Kie- » fc -J

vo.
Ir ekskursiją nori surengti.
Manoma, kad lenkų militari- 

nė valdžia rengiasi užimti Kie- 
vą apie pabaigą šios* savaitės. 
Taipjau tariamasi apie priren- 
gimą specialią traukinių, ku
riais bus vežami ekskursinin- 
kai • iš Varšavos Kievan. Ge
ležinkelio bilietų raštinės už
tvenktos žmonėmis, kurie nori 
keliauti Kievan.

tilai komanduoja kapitonas By 
ron Long. Pirmiausia laivai 
vyks į Key West’ą. Paskui, jei
gu bus reikalo, Meksikon. Sa
koma, kad flatilos komamhio- 
tojui duota pilnas įgaliojimas 
elgtis kaip tinkama — jeigu

Meksikoj grėslų pavojus.
Be to, čia gauta žinių, kad 

Carrnnzos oria iv minkai vakar 
bombardavo du miestu, kuriuos 
yra užėmę sukilėliai, būtent 
Cuernavaca ir Cuautla.

Dar trįs valstijos prisidės prie 
sukilėlių.

AGUA PRIETA, geg. 5. — i 
ia gautomis žiniomis, dar trįs 5 
ilslijos rengiasi prisidėti prie

Tai Coahuila, Nuevo 
l'ainanlipas.

DARLYMPLE — NE FEDE
RALĖS VALDžtOvS AGENTAS.

Jo padėjėjai nebegalės nešioties 
“muškietų”.

True tran.slatinn filpH wi»h thn 
master at Chicago, III. May 6, 1920 
as reųuircd b y The ect of Oct. 6. 1917

AZERBEIDŽIANAS NUSIPIR
KO KARO PABŪKLŲ.

True translatlnn filea wHh the n<»*st 
master a t Chicago, 111. May 6, 1920| JJIO.-’VVI OV K •••• -y---------------

j as reųulred by tiie act of Oct. (i, 1917
Bolševikai užgriebė daug 

aliejaus.

I C!
!vt 
sukilėlių 
I^eon ir Tamanlipas. Carran- 
zos valdžia skubiai koncentruo
ja kariuomenę.

Užmušo amerikietį.

EL PASO, Tex., ^eg. 5. — 
Būrys Meksikos banditų vakar 

•užmušo dar vieną amerikietį, 
Ralph Greenknv’ą. Užmušo 
EI Oro, apie 125 mylias nuo 
Meksikos sostinės.

CHICAGO. — | Tas karinga- 
sai prohibicijos oficcris, jo (ti

są va noriu 
mėnesį

PERSKIROS — NETA1PJAU 
BLOGAS DALYKAS.

Taip sako kunigas.

KUi'KAHAtjKN, geg. n.
(rauta iš Koven (?) žinia, kar
tojanti laikraščio Sevodia parci 
škimą, sako, kad lenkai be su
sitarimo su Ukraina, padarė dar 
slaptą sutartį su Finlandija.

BRIDGEPOB.T Conn., geg. 5. 
— Comiecticut valstijos liutero- 

1 nu kunigu konvencijoj, kuri 
čia dabar laikoma, Ncw įlavi no

NAUJAS MINISTERIŲ KABI
NETAS DANIJOJ.

f

KOPENHAGEN, geg. 5.
Karaliaus Kristiono kviečiamas

liuteronų parapijas kunigas, Ar liberalų partijos vadas, 
noki Kellcr, pasakė prakalbą a- XT--------- 1 —
pic perskiras. Be kita jis pa
reiškė, jogei perskiros nėra taip 
blogas dalykas, kaip kad tūli 
įsivaizdina. Girdi: “Jeigu šei 
mynoj nėra meilės, tai tasai ry
šys, kuriuo ją bažnyčia laiko 
daikte, yra vergija arba jeigu 
norite dar blogiau — verstinas 
ištvirkimas“.

terii; kabinetą.

Wood laimėjo Indianos, John
son — Californijos valstijoj.

»

LONDONAS, geg. 5. — Ofi- 
cialis pranešimas, datuotas li
tam in.ke ir gautas čia iš Mask
vos šiandie, sako, kad balandžio 
28 dieną, kada tapo užimtas 
svarbus vakarinių Kaspijų ju
ros pakraščių miestas Baku, į 
bolševikų rankas pateko didelė 
daugybė aliejaus.

Pranešimas sako, kad bolše
vikų kariuomenė užgriebė tris 
šimtus tūkstančių pūdų (pūdas 
— 36.07 svar.) benzino, dvide- 
šimtpenkis milionus pūdų ke
rosimi du milionų pūdų gesoli- 
no 1,250,000 pūdų tepamojo a- 
liejaus, 115,000,00 pūdą mazoto 
ir aštuoniasdešimts pūdą neap
dirbto aliejaus.

l’rne translation filed wnh th«* PA<,1 
master at Chicago, III. May G, 1920 
n teciuired by the act of Oct. 6.1917

PASIDALINA VOKIEČIŲ 
LAIVAIS*

Jungtinėms Valstijoms tenka 
du, Anglijai šeši ir 124 

submarinos.

VYKO AMERIKON, KAD 
APSIVEDUS.

Apsimislijo ir grįžta atgal.

NEW YORK, geg. 5. — Jau
na panytė, Violet Cooper, kai 
kur kai kada susipažino su jau
nu šauniu amerikiečiu. Susi
pažino ir ipamylo viens kitą. 
Tai buvo anais baisiais laikais, 
kada šaunusai amerikietis ko
vėsi Francijos karo laukuose. 
Vėliau jisai gražinta į šią šalį. 
Jaunoji panytė Violet nusitarė 
atvažiuoti pas jį ir apsivesti. Ji 
atvažiavo, bet... Vakar Maurė
tam jos (toks laivo vardas) ka
pitonui ji 
iš laivo ji 
kiu būdu, 
gal ir visa.

ple, ir vėl, kaip sakoma, įklim
po. Washingtono valdžia jam 
pasakė “balt!” Kitais žodžiais, 
jam pasakyta, kad jo agentai, 
pirma negu eis daryt kratų ir 
areštų, būtinai pasirūpintų gau
ti varantų iš federalės valdžios 
prokuroro Clyne, Priešingame 
atsitikime, jų žygis skaitysis ne
teisėtu. Belo, jam esą pasaky
ta ir daugiau, būtent tai
jis ir jo padėjėjai nėra joki fe- ; 
deralės valdžios agentai, o šiaip 
“privačiai piliečiai“ (privalė ci- 
lizens) ir todėl ginklų (revolve
rių arba ir “muškietą“) nešio
tis jie negali.

'Gavęs šitokį Washingtono 
valdžios pareiškimą musų ma
joras, sako, visas savo ofiso du
ris užrakinęs, ir joks reporterių 
maldavimas neprivertęs jį 
leisti juos — “draugiškam 
sikalbejimui’’.

' KONSTANTINOPOLIS, geg. 
5. Azerbeidžilino legacija 
šiandie pranešė, kad tos šalies 
valdžia nusipirkusi didelę dau
gybę karės pabūklų ir maisto; 
nusipirkusi iš rusų
armijos, kuri praeitų 
buvo alvvkiisi i Baku kartu su 
generolo Denikino laivyno liku
čiais.

Pasak legacijos, Denikino ka
reiviai pasisiūlę įstoti Azerbei- 
džano armijon, bet jiems atsa

ku d , kyla, kad jie čia esą nereikalin
gi. Tada admirolas Sergei ir 
gen. Drastenko, savanorių ka
riuomenės komanduotojas, kad 
išmokėjus algas 10,000 karei
vių, sutiko parduoti savo pabūk 
lūs už penkiasdešimt milionų 
rublių. Be kita parduota vie
nas “tankas“, penkiolika orlai
vių, šešios kanuolės, septynioli
ka tuksiančių šautvų ir šešias
dešimts milionų šovinių.

PAGAVO JAUNĄ VAGILĮ.

Buvo nusinešęs už 200.000 dol. 
bondu.

INDIANAPOLIS, geg. 5.
“Prezidentinėj nominacijoj” iki 
šiol laimėtoju yra generolas 
Wood. Jisai gavo 75,999 bal
sus. Artimiausias jo oponen
tas, senatorius Johnson, gavo 
66,332 balsu. Illinois guberna
torius Lcnvden gavo 33,920, o 
Ihirding 17,983.

REIKALAUJA PADIDINTI 
ŽINKELIŲ KAINAS.

įsi- 
pa-

GE

DELEWARE UŽGYRĖ MOTE
RŲ BALSAVIMO TEISŲ.

Gal liks įstatymu.

WASHINGTON, geg. 5.
Tūlos geležinkelių kompanijos 
jau kreipėsi į Interstate Com- 
merce komisiją reikalavimu lei 
sti padidint kainas — šį kartą 
už vežiojimą prekių.

pareiškė, jogei lipti 
nebeina inanti — jo
ji norinti grįžti at- 
PakĮausta kodėl, pa 

>ai pareiškė: “Och,
well, jeigu jisai klaustą, kodėl 
taip, gerbiamasai, pasakyk jam, 
kad aš apsisvarsčiau ir jį maty
ti nebenoriu”. Šaunusai ameri- 

i kietis, suprantama, kapitono 
nei neklausė ir todėl jaunąją pa

LONDONAS, geg. 4. — Atsto 
vų bute pranešta, kad Anglija 1 
gauna dar šešis vokiečių kari
nius laivus Badeną, Helgolan 
dą, VVesfaleną, Poseną, Bbein-

AREŠTAVO ARMOURO KOM
PANIJOS MANAGERĮ.

Daręs sumoksią — tikslu 
pasipelnyti.

BOSTONAS, geg. 5. — Jung-
nytę prisieina gražinti atgal —Į tintų Valstijų komisionierio Ha 

lyes įsakymu čia areštuota vie
nas Armmouro komapnijos ma 
n.ageris, John E. Wilsonas. 
Kaltinamas delei sumokate pa- 
sinelnvti keliant kainas mė-

Anglijon.

GENERALIS STREIKAS 1 
SARAGOSSOJ.

landą ir Numbergą — ir 124 Privertė valdžią paliuosuoti įka 
submarinas. Jungtinėms Vai- Hntus darbininką vadus.

lavai Ostfreis-stijoms tenka
land ir Frankfurt.

Pasak to paties pranešimo, 
Francija gauna laivus Thurin- 
gen ir Emden, kartu su trįsde- 
šimt aštuoniom is silbmarino- 
mis. Japonijai tenka Olden-

SABAGOSSA, Ispanijoj, geg.
5. Prasidėjęs Pirmą Gegužės

šiai.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 5 d., užsienio pinigų

• generalis streikas čia dar tęsia- kaina, perkant ių ne mažiau kaip už
I si. Darbininkai atsisakė grįsti 25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 

, , , , . .. , Amerikos pinigais šiaip:'darban kol nebus ĮMiliuosuota AngVx6sxl svaras .................  $ 3.85

talija gauna septynias submą- | 
rinas.

areštuotieji darbininkų vadai ir ( 
kol samdytojai nesutiks išpildy 
ti darbininkų reikalavimus. Vie 
nas darbininką reikalavimas 
jau išpildyta: areštuotuosius 
darbininką vardus valdžia pa- 
liuosavo. Samdytojai tečiaus 
dar spiriasi. Manoma, kad ne- 
užilgio ir jie turės nusileisti.

Kokie tie darbininkų reikalą-

Sudegė didelis gurno fabrikas.
MUSKEGON, Mieli., geg. 5. 

—> Kilęs gaisras sunaikino dide
lį Curtis Tire and Rubber kom
panijos fabriką. Nuostolių pri 
daryta už pusę miliono dolerių, j viniai, telegrama nemini.

Angl:X>sxl svaras .................  $ 3.85
Austrijos, už $1 ................. $ 0.54
Belgijos, už $1 ....... frankų 15.30
Danijos 100 kronų ... 
Finų 100 markių ........
Francijos, už $1 .......
Italijos, UŽ $1 ..........
Lietuvos 100 auksinų

ostmarkfai; jų kursas toks-pat 
kaip Vokietijoj markių).

Lenkų 100 markių ........... f
Norvegų 100 kronų......... ..... $19.25
Olandų 100 guldėnų 
švedų 100 kronų ... 
šveicarų, už $1 ......... 
Vokiečių 106 markių

INDIANA POLIS, geg. 5. -
Čia areštuota tūlas Baymond 
Coonoy, dvidešimt .metų am
žiaus vaikėzas. Jo senai jau 
įieško tūla New Yorko firma, 
kuriai jis nusinešė apie už du 
šimtu dolerių vertingomis 
popicromis.

5. Senatorius Johnson “lai
mėjo Calilbrniją’’. “Preziden
tinėj nominacijoj “už jį paduo
ta 318,137 balsai. Jo oponen
tas, demokratas Iloover, gavo 
169,376 balsus.

Priklausimas komunistą parti
jai— nėra nusižengimas.

DOVEB, Del., geg. — Delewa- 
rę valstijos legislatura šiandie 
16 balsą prieš 6 užgyrė pataisą 
prie Jungtinių Valstijų konsti
tucijos, kuria suteikiama balsa
vimo teisių moterims.

Deknvare — jau trįsdešimts 
šeštoji valstija, užgyrusi šitą pa 
taisą. Jeigu pataisą užgirs ir 
tos valstijos'! senatas, tai ji liks 
įstatymu ir sekamais preziden
to rinkimais moters jau galės 
balsuoti.

Truę translation filed with the post 
master at Chicago, III. May 6, 1920 
as retpured by the act of Oct. 6.1917

RIAUŠĖS DUSSELDORFE.

Policija susirėmė su ginkluo
tais riaušininkais.

KOPENHAGEN, geg. 5.
Pusiau oficialė žinia, gauta čia 
šiandie iš Dusseldorfo, sako, 
kad Schuteln ir Viersen (Dus- 
seldori’o priemiesčiuose) apie-

dos šiandie susirėmė su karino 
meno ir policija. Du riaušinin 
ką užmušta, o keturi sužeista 
Likusieji nuvyta į okupuotąją 

....... $ 5.35 teritoriją, kur jie lapo nugink- 
*nkų 16.45 
lyrų 21.70 luoll-

f rankų 16.45
... lyrų 21.70 UloP‘
........ $ 1.90 j ______________________ -

VYKSTA PIETININ POLIUN.
šiomis dieLONDONAS.

$19 25 ,nsOm*s išvyks tyrinėtų pietinį po
$36.60 lių kapitonas John L. Cope. Su 

f ank$20 60 ehspedicija pasiimama dar apie 
.......$ 1*90 dvylika orlaivių.

VVASIIINGTON, geg. 5.
Darbo sekretorius (ministeris) 
Wilsonas šiandie pareiškė, kad 
priklausimas komunistu parti
jai negali būt skaitoma nusižen
gimu. Bent tol, kol jisai nero
do palinkimo pildyti tos parti
jos programą, būtent, nuversti 
esančiųjų valdžia spėka.

Šveicarija įsiteisianti netekusius 
“džiabo” karalius.

GENEVA. — Policijos šefas 
paskelbė, kad ateity nebus rei- 
kalaujamla pasporlą nuo buvu
sių karalių, kurie “dėl vienos ar 
kilos priežasties” yra • netekę 
savo senųjų “džiabų” — kara
liaus vainiko ir sosto. Jie mie
lai busią įsileidžiami ir be pas- 
portų.

Trim IrnnsInHnn Ulcu with the post- 
master at Chicago, III. May G, 1920 

» r«Miuire«l m ihe net of Oct. 6,1917 
Talkininkai atmeta Vengrijos 

reikalavimus.
PABYžIlTS, geg. 5. — Ven

grijos taikos delegacijos Ver- 
sailles’e pirmininkui šiandie į- 
teikta ambasadorių tarybos at
sakymas delei Vengrijos besi- 
priešinimo kai kuriems taikos 
sutarties punktams. Atsakymo 
tekstas dar nepaskelbta. Bet 
patirta, jogei atsakymas yra 
negatyyis, taigi atmetantis Ven
grijos reikalavimus: nuspręsti 
atskirtųjų nuo Vengrijos teri
torijų likimą plebescitu. Be to, 
ambasadoriai atsisakė daryti 
kokių nors atmainų ir sutarty, 
nustatančioj naująsias Vengrų 
valstybės ribas.

CISEIELD,>Md., geg. 3.
Užvakar čia sudegė didelė lai- 
v^ statymo dirbtuvė. Nuos
tolių pridaryta už penkiasde
šimts tūkstančių dolerių.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Kas Dedasi Lietuvoj
NAUMIESTIS.

Per atlaidus šv. Juozapo ko
vo 19 d. Naumiesčio bažnyčio
je kun. Dambrauskas laikė ga
na ilgą mitingų- Visų pamoks
lu paaukojęs buvo “cicilikams” 
ir rūgimo žmones rinkti į Stei- 
Jnmąjį Seimų vien “sčyrus ka
talikus”, nes kitaip esant Lie
tuva papulsianti į “bedievių”, 
vai.‘kas, kurie panaikinsią bažny 
čia ir tikėjimą. Ncu miestiečiai 
piktinasi lokiu pamokslu-mi- 
tingu ir sako, kad kun. Damb
rauskų pasikviesią į savo su- 
rcp.gtą mitingą, tegul jie (ku 
•ligai) pasiaiškins kritikoje vie 
š ii, o ne bažnyčių paversti į 
milingo namus.

L. Uk.].

STULGIAI.

Nors apačioje atsišaukimo 
"Lietuvos valstiečiai buvo para
šas: “leista spausdinti. Kariškas 
Cenzorius;” bet tatai musų 
klebonas nrpaisijo ir pasirūpi
no, kad tuos, atsišaukimus nu
lipinėt ų. [L. Uk.]

Nuo senų luikų buvo renka
mo® aukos kapinėms padidinti. 
Buvo jau iš dvaro ii’ žemės gan 
ta, ir kryžius pastatytas, ir med
žių aptverti privežta. Lig šiol 
ųe.0rupinun.lt dvarininkus susi
vežė sau tiio:> medžius ir šį pa 
vasari žada tą sklypų arti.

Tik vasario 21 dienų pasižy
mėjo troškūniečiai gausiai su
sirinkdami parapijos komite
tui rinkli. | L. I k. ]. t

GUDŽIŪNAI.

Laiškai iš LietavBS
-..--J... A

1h Akmenėj Mažeikių npskr.

ŠAKIAI.

Pastaruoju laiku šakiuose la
bai pradėjo sirgti žmonės dė
mėtąja šiltine. Daugiausia ser 
ga žydų šeimynų. Daug na
mų yra jau visai uždarytų. 
Žmonės labai susirūpinę, kad at 
si rado tokia pavojinga liga. Gy
dytojų yra net trys. Bet tokiai 
apskričiai dar maža, nes darbo 
turi daugybę.

TROŠKŪNAI.

Troškūniečiai gali pasigirti 
girtuokliavimu ir eibe klerikali
nių draugijų, kurios vos gyvy
bę palaiko. Yra dar beturčių 
prieglauda, geraširdžių žmo
nių palaikoma. Atėjus naujam 
klebonui Pauliukui į Troškū
nus, jį išrinko prieglaudos pir
mininku. Bet jis jų visai nešini 
pino ir visą darbų pavedė sa
vo tarnaitei, kuri taip gerai el
gėsi su pavargėliais, jog tie ėmė 
skųstis.

Tuomet klebonas, kaip pasa
koja žmonės, nuėjęs malšinti. 
Žmonės, tuo pasipiktino ir kvie
tė kunigų pasiteisinti. Tada ku
nigas pasakęs: “neturite teisės 
manęs tardyti ir teisti; jei aš 
netinku, rinkitės sau kitą pirmi
ninkų.”

Kovo 2 d. buvo Pr. Šleivos 
rengiamas knygyno naudai va
karas. Kunigui baisiai nepatiko, 
kad pažangieji vakarą rengia. 
Tada sukurstė visas miestelio 
davatkas išdraskyti scenų. Bu
vo nej susirinkę per 200 žmo
nių jau ardyti. Pr. šleivei paaiš
kinus vakarų naudų ir pakvie
tus visus generalės repeticijos 
žiūrėti, žmonės aptilo.

Kovo 7 diena buvo įsteigta 
Gudžiūnų; V. S. kuopa. Į susi
rinkimų klerikalai atsiuntė savo 
agentų netvarkai daryti. Bet jis 
buvo išvarytas iš susirinkimo. 
Tada jis nuėjęs į klebonijų pa
siėmė klebono gaspadinę ir visą 
šeimynų ir sugrįžo atgal j susi
rinkimų, ir ėmė dalyti laikraš
čius ir knygutes ir keikti L. V. 
S—gų.

Betgi klerikalai nieko nepe
šė. O susirinkimas baigėsi ra
miai. — [L. Uk.]

=

SKAITYKITE KNYGA. KURIA VISAS PASAULIS JAU SENAI SKAITO!
šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos g 

Meiliški Laiškai, parašyti per Minyšką Alkaforado, | 
I 1668 m., klioštoriuj Beja. r

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai jau senai |
* tapo išversti į visas pasaulio ‘kalbas, o dabar jie S 

tapo išversti ir į lietuvių kalbą; o tai reiškia: ką | 
visas svietas jau senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabar ir g 
mes, lietuviai, turėsime progą skaityti.

Minyška Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaitės lęilta- | 
širdystę, teisingumą, nepergalimą meilę ir neapsakomas kančias už | 
mailę taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados, a 

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti lietuvių kalboj | 
labai storo, didelį knygo. Be to, šita knyga yra papuošta labai pui- g 
kiais paveikslais. Jr šitos puikios knygos kaina tik $1.00!

DEL VILNIAUS.

Lenkai nutarę nedaryti Vil
niaus apskrity plebiscito, bet pa 
skelbti tų kraštų esant Vilniaus 
lenkų apygarda ir įvesti ten ci
vilinę administraciją su genero
lu gubernatorių pryšakyje.

I

I
B

DIDŽIAUSIA IR PUIKIAUSIA ARTISTIŠKU PAVEIKSLU KNYGAI 
352 puslapių, 352 paveikslu.

Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra
žiosios lyties (moters) grynas bei plikas kū
nas, kaip kad šito knygo.

šita milžiniškai didelė knyga, 11x8 colius, 
yra atspadsdinta ant labai geros popieros ir 
apdaryta puikiais, tvirtais audeklo apdarais.

Ir šita neapkainuojama knyga parsiduoda 
tik už $4.00!

Pinigus siųskite money orderiu arba popie
riniais doleriais laiške šiuo adresu: AL Mar- 
geris, 2023 SL Paul Avė., Chicagef, III.

Siųskite $5.00 kartu, tai gausite abidvi 
knygas: Portugalių Minyškos Meiliški Laiš
kai ir Artistiškų Paveikslų Knyga.

IŠVOGIMAS R. KRYŽIAUS 
PREKIŲ.

Lietuvos Konsulatas Liepoj ui 
pranešė užsienio Beik. Ministe
rijai apie Raudonojo Kryžiaus 
ir Šelpimo Bendrovės prekių iš
vogimą Licpojuj. Prekės buvę 
išvogtos kraujan.t jas į laivų ir 
iškraujant iš jo, taip pat ir mui 
tinėse, kadangi prekės neiną tie
siai iš Amerikos j Liepojų, bot 
einą tranzitu pro Kopenhagą. 
Del to nesą galima pradėti vogi
mo tyrinėjimų.

Mes parduodam gerai paauksuotų, gold

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

filled gvar ant uotus ant 20 metų, 12 arba 16 

saizo, 7 Jewels Elgin už $19.75, 15 Jevvcl El-

Dabur pavasaris atėjo; nusipirkai naują 

siutą, t*ii ir naujas laikrodėlis reikalingas, ne

tik dėl parodos, bet dėl gero čes4 laikymo.

LATVIŲ PRIEVARTA.

P. K. BRUCHAS

Palanga. Rinkiniuose į Pa
langos miesto valdybą Laivių 
okupacija darė represijų į lietu 
vius ir, neprileisdania jų j rin
kimus, stengėsi sudaryti Laivių 
daugumą. Latvių organai ver
čia lietuvius varu prisiimti Lat
vių pilietybę, o kurie neprisii
ma, tiems grųso išvarysią iš jų 
senai gyvenamų vietų.

LENKŲ ŽYGIAI.
3321 So. Halsted St Chicago, III

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMfi

Dabar Pirma

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 b epas • 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslaib- 
nčjiinns, skilvio neinalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krūtine, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugūjimus; 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 
BITTER1S ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dčkavoja jo GeraaCjystei.

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

tvįrti tai naudokite SALUTES B PITERI ir jum suteiks sveikatą, 
smlrulins vidurius ir ųnašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abclnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo infiuenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiumose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma btivo, 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 nęgali gau
ti. tai reikalauk tiesiai iš Salules Manufacturing Cq. Taigi norėda
mi greit aplajkyti sių^k sykiu su užsakymu ir Money Ordter dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes apiaikęjuoj prasiusi
me dėl tainitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskitc tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

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

616 W. 31sl SI., Chicago, UI. Tel, Boulevard 7351

Lenkai Vištyčio rajone mobi
lizuoją 18-kos, 20 ir 21 melų 
vyrus, vietos lietuvius. Mobili
zuojamųjų dauguma bėga j 
musų pusę. Lenkai imasi prieš 
bėgančius nuo mobilizacijos 
žiaurių priemonių, būtent ati
ma pabėgėlių tėvams gyvulius 
ir šiaip jau inventorį. [L. Uk.].

Liepojuj Lietuvos Konsulate 
jau įsiregistravo daugiau kaip 
1 (),()()() Lietuvos piliečių. Liepo- 
jaus miesto Slepiamoji Valdy
ba netikėtai atėmė Lietuvos pi
liečiams pašalpos knygeles ir 
daugiau nebeduoda jiems nei 
sriubos, nei duonos. Tokių, pa
šalpos reikalingų, neturtingų, 
senų ir ligonių / įregistruota 
1,326 asmens. Nei lenkams, nei 
kitos kurios tautos žmonėms 
to nepadaryta.

—• Latviai sugrąžino Tarybų 
Rusijai ligi šiol Latvijoj tebe
gyvenusius Rusijos piliečius ge
ležinkelininkus. [L. U!k.].

Ųraųlii Norkui, Chicagpje ra
šo jo giminaitis:

Sausio 7. Su didžiausiu 
džiaųg-mu nuo visoj širdies ta
riu jums ačiū už tai, kad ir 
mus i’.ružmiršliile; būdami ten 
toli nuo mus, nutraukę nuo $a- 
vęs, siunčiate .mums pagelbos. 
Bet dar ligšiol nesame gavę. Ki- 
’i pas mus irgi gavo pinigų iš 
\nglijos, bet turėjo važiuoti 
Liepojon atsiimti.

Pas mus augštų mokslų nėra 
r kuris yra mokytas, negali 
švažiuoli i'žrubeži'i pabaigti 
noksią, dabar yra lik proga vai 
lininkauti. Valdininkai ir visi 
arnautojai gauna gana dideles 
dgas. Mano mokyklos drau
gas yra raštininku, gauna 700 
uiksinų j mėnesį algos. Butų 
jerai, kad parvažiuotų iš Aine- 
ikos Lietuvon daug mokslo 
:monių, kurių čia labai truks
iu, užimtų geras vietas.

Akmenėj dabar yra vartotojų 
bendrovės krautuve “Šviturys”, 
bet mažai naudos turime, nes 
;iaip krautuvėse prekes yra dar 
ilgesnės. Yra pradine mokyk- 
a, mokytojauja dvi mokytojos, 
iirininkai dirba su 2 raštinin

kais; daboja gana pavyzdingai 
r už miško vogimą baudžia ga- 
la smarkiai. Yra dar Akmenės 
nilicijos nuovados viršininkas 
.u 5 milieionieriais (pirmiau 
buvo 7). Akmenės valsčiaus 
ziršu.ičiui yra Ratininkas, o mie 
.lėlio seniūnas Alsys Dominin
kas. Akmenės jaunimas drau
ge su dabikines dvaro, buvo su
vėrę “Pavarsarnin.kų” kuopelę, 
orėjo knygynėlį, ėmė laikraštį 
‘‘Pavasaris!,” rengė vakarus, bet 
skyrium nuo Dabikinės, įsitaisė 
ava scenas, turėjo chorą, kuris 

T bažnyčioje giedodavo. Skai- 
ykla yra pas kunigą, yra viso

kių knygų, ne vien davatkiškų, 
bet gaila, kad mažai kas teskai- 
o. Bet dabar jaunimas išny

ko, nes kilus kariuomenėn pilė
ne, kili ^savanoriais išėjo, o kili 
lirba kokiose nors įstaigose. 
Pas mus dabar Vyruoja tik deg
inės varymas; baudžia tik tuos, 

kurie milicijos nečeslavoja.
Valsčiaus viršaičiu žmones 

abai ncpatiuikiiiti, nes dirba vis 
ką įsauvaliai. Į apskričio seime
lius vienas pats važiuoja, kuo
met kiti valsčiai siunčia po 2-3 
šrinktus atstovus. Apie rinki- 
nus musu valsčius ne žinoti ne 
'ino. Neturtingieji pas mus vi
lai neaprupinti. Galėtų surink- 
.i iš ūkininkų po keletą svarų 
^rudų, po kelis skatikus nuo de 
šimtinės ir aprūpintų juos, o ne 
turtingųjų vaikus galėtų išmo
kinti, nes dabar kitų vaikai lie
ka be jokio mokslo. Išpradžiu, 
kol nebuvo Balininko, visi bu
vo aprūpinti. Net ir prie vokie
čių vifldžiai rūpinosi; išpradžiij 
beturčiams davė i mėnesį po 15 
svarų ruginių miltų, 8 miežinių, 
o retkarčiais ir pinigų. Dabar 
kili bežemiai, kurie šmuglcra- 
vo ar krautuvininkai turtinges
ni yra ir už ūkininkus. Darbi- 
ain.kai dirba ūkininkams ne už- 

^ųiiigus, bet turi mokėti jiems ja 
vais, bet silpnesniems darbinin
kams visaip einasi.

Keliai ir tiltai pas mus netai
syti, sunku ir išvažiuoti. Vokie
čiai gi rūpinosi, kad ir mieste
lyje butų švaru, buvo uždraus
ta net arklį pririšti ant gatvės; 
keliai buvo taisomi, net ir gele
žinkelių pridirbo. Vienas eina 
nuo Mintaujos per Šiaulius į 
Tauragę, o kitas už Mažiukių, 
šiapus Priekulės, eina Vokieti
jon, bet nepabaigtas.

II.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras rengia ,

į Puilcu N/okafa ?
Stato scenoje dviejų veiksmų komedijų VELNIAS NE BOBA

s ' ■
S Nedėlioj, Gegužės-May 9-tų d., 1920 m., "
■ C.S.P.S. Svetainėje, 1126 W. 18th St. ■
til , Pradžia Septyniose. ■

Gerbiama visuomenė! Chicagos Lietuvių Choras yra prisirengęs užbaigdamas šį sezoną užganėdinti 
visus atsilankiusius ant šio vakaro ir ARTISTĖ UNĖ BABICKAITĖ vadovauja šitam vakare. Po progra
mų šokiai trauksis iki vėlai nakties. Tikietus galima gauti iš anksto 25-tą nuošimtį pigiau Darbo Žmo
nių Knygyne, 3238 So. Halsted St. ir pas kiekvieną dainorių. Kviečia visus ( hieagos Liet. Vyry Choras

■■s ■■■■■■■■■■■■■
glines varymą, kitus kad slap- TIK ŠIS LAIKRODIS YRA TIKRAS LAIKRODIS 
(ai laike ginklus, kilus už pasi-1 šis universalis laikrodis yra tikrai naudingas 
priesininuj, ir šiaip uz ktį-nors nc vjen’ jusų- vietos*; bct ir laiką didžiausių 

Amerikos ir viso pasaulio miestų.
Tokiu budu prievpagalbos šio universalio lai

krodžio jus žinosite škiriumą laiko tarp New Yor- 
Irc. /r’liir’iiurne Wii«hin<rtnnn ir San Tfranrism. tai

pogi Pietinės Amerikos, Azijos, Afrikos, Austra
lijos ir kiekvienos ’ pasaulio dalies, šis laikrodis 
yra vidutinio dydžio Amerikos išdirbystės, labai 
tvirtas ir sunkus nikeliuotas kevalas, su nesu
daužomu ciferblatu, kuris netruks numetus ant 
žemės arba net koja užmynus.

Tai esti geriausis laiko rodyklis ir kainuoja 
tik $5.00. Visiems, kurie pirks jį dabar, mes 
duosime veltui dovaną, būtent gražų retežėlį ir 
kišeninį peiliukų, kurie bikurioj sankrovoj kainuo
ja $1.50.

Jus nereikalaujate siųsti pinigų; prisiųsk tik 25c stampomis sykiu su 
I šiuo paskelbimu, ir mes tuoj prisiųsim e visus tris daiktelius; likusius pi- 

• nigus jus užmokėsite krasininkui. J eigų tai kas musų sakome nebūtų 
Musų valsčiaus žmonės truputį teisinga arba jeigu jus būtumėte nepatenkinti laikrodžiu, tai grąžink į 15 

dienų, o mes sugrąžinsime pinigus, arba apmainysime kitu laikrodžiu, kuris 
labiau atsakys jusų reikalavimui. Adresas: / •

EUROPEAN WATCH CO.,
Dept. 17. New York, N. Y.

kas jiems neliko. Kilus taip pri 
mušė, kad net iki pat mirties tie 1 . *. ... i Itrouziu jų» smusivv bhu vuiiiu iain.v uiip nen x ui -
žado gulėjo, lai taip elgiasi imi ko, Chicagos, Washingtono ir San Francisco, tai- 
m broliai valdininkai.

Musų žmonės prasimanė šne
kėti, kad baudžiava įvyks. Vėl 
žmonės šneka, kad valdžia patai 
kauja■ dvarininkams, nes atida
vė privatinius miškus jų savi
ninkams./Bet musų valsčiuje 
tvaru kumečiai vistiek uždrau 
lė jiems pardavinėti miškus.

itsipeikėjo, kada tie palįs karei
viai, kurie mušė žmones, . arešr 
tavo musų viršaitį, ir išsivežė su
savim kartu j Mažeikius. Tai 
dabar liko iškelti visi valdžios 
Įsakymai, kurie per 7 mėnesius 
nebuvo skelbiami žmonėms. Su 
: irinkimus tiek visuotinus, liek 
seniūnų, ji® draudė bijojosi, 
kad nenumeslų jo. O dabar žino 
lės turi mokėti mokesčius dvi

gubai, nes laiku neišpildė, o 
lai vis dėlto, kad viršaitis nes
kelbė.

Latviuose yra visi mobilizuo
ti iki 45 melų amžiaus. O pas 
mus tik 21 ir 22 m., bet jau 
yra priimti 19-20 ir 23 m. Ko
misija buvo ant vietos. Peržiu- 
•ėjimas buvo geras ir kas buvo 
vienas sūnus, to neėmė. Bet da
bar juos paleido ant kokio lai
ko ir nežinia kada juos visai 
pašauks. Bet visi pas mus iki 
15 mel. amžiaus yra užsiregis-

346 E. 53rd St.

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
U-l, Cicero 2316

Sausio 20. Jau menuo lai
ko, kaip pranešėte, kad pasiun
tėt pinigų, bet ikišiol jų nesu
laukėme. Ar jie yra kokiame 
banke, ar žuvę kelyje, bei Ak
menės krasa nėra gavusi jų.

Musų apielinkej žmonės visai 
nustojo tipo dėl žiauraus valdi-j 
ninku clgimos. Šią savaitę pa
siųsti komendanto kareiviai va
žinėjo po sodžius įr pliekė vi
siems kailį. Vienus mušė už de-

Iravę, kurie tik tarnavo kokioj 
nors kariuomenėj. Bet kad per 
registraciją pas mus buvo ber
montininkai, tai mažai kas re
gistravosi. Buvo ir viena klin
tis tam. Buvo prisakytu, kad 
visi registruotus iki 15 metų. ! 
šventadienyj, po pamaldų, visi 
usirin'ko į valsčių, bet nė vie-

;v‘.s neatvažiavo registruoti. Ta- * 
la milicijos viršininkas paliepė 

“Nusiimkit kepures, aš jums 
paaiškinsiu.” Bet ne vienas ne- 
sičmė ke purės ir žmones pra- ‘ 
dėjo eiti lauk. Tada jis su mili- 
eionieriais užstojo dings ir dar 
kelis karius iššovė. KaSp tik. 
pasigirdo šūviai, žmonės urmu | 
išsistumė lauk, o vieną milicio-j 
nierin sumušė, kili gi pasislėpė.! 
Tad kada reikėjo antru sykiu 
registruoties, lai visai mažai
kas registravosi. Bet kodėl
reikėjo imties kepures, lo keisto 1 
dalyko n.ė vienas nesupranta. ■ 
Nes panaikintas yra nusiėmi- 
mas kepurių, net giedant Lio
vus himną. Tai padaryta lodei, 
kad tas’ paprolis buvo iš rusų 
paimtas. Taip lai pas mus 
valdininkai sauvaliauja.

»
^kaitykTtirTlatinki i

NAUJIENAS

stampomis sykiu su

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam bt reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
Žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis tnja bianria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krptine.

Kas tokią simptomų turi, tegul 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.

r«rp Marshfidd ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis nūn 10 iki 12 dienu

KSeveros Gyduples užlaiko . 
šeimynos sveikatą.

Skaudėjimas 
strėnose

labai dažnai paeina nuo kokio nors | 
inkstų suirimo. Tokis apsireiškimas C 
dažnai būva pirmutiniu atkreipimu p 
domos į tai, kad inkstai ir pūslė ne- N | 
veikia kaip reikiant. Atsidėk tam C 
tuojaus. Vartok

Severa’s g
Kidney and Liver E 
Remedy j

(Severos Inkstų ir Kepenų Vaistą) E 
kuris yra patariamas visur, kur M 
inkstai ar pūslė reikalauja toniko. ■ 
Vartok jį nuo pūslės ir inkstų uždo- C 
gimo. šlapimo susilaikymo, šlapimo P 
sutirštėjimo, skausmingo šlapimmo- H 
si, sutinusių kojų ir skausmo strė- E 
nose, paeinančio nuo inkstinių kliu- H 
čių. Kainos: 76c ir $1.26, su S ar I 
6 centais moketečių visose aptiekose, |

JOHN ĘJJCHINSKAS ' 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po piet« 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktu 

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

kiu patarimus ir skolinu pinigu* 
ant Pirmų Mortgeėių ant lengvą 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Virtum Metropolitan Štate Ban- 
ko8, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2562.

r—
DR. JOSEPH ZIFF

W. F. SEVERĄ CO.
CLDAR RAPIDS, IOWA

DR. C. K. KLIAUGAI
Dentistas

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

Akių Specialistas
Akis egzaminuoja už dyką.

Jusų galvos skaudė
jimus ir negąlėji-

mus matyti alikiai1 
gali būt prąialintL

Dr. Glaserią ofisą ąnt S labą 
3149 So. Morgan St.

*— __________________
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Ketvergas, Gegužės 6, 1920

Horespondengijos
HART, MICH.

VVATERBURY, CONN.

Atsišaukimas į darbininkus.

Darbininkai! šiuomi prane
štume viešai visų kolionijų dar
bininkams, kad mes \Vaterbii- 
ry, Conn. darbininkai stojome 
į kovą už pagerinimą savo bū
vio — sustreikavome. Ir kad 
neapsivilttiinele jus, tad mes 
patariame kitų kolionijų darbi
ninkams, kad nevažiuotumet Į 
čia darbo jieškoti. Paskui po 
streiko pranešime viešai laik
raščiuose.

Streik. Spaudos Kom.:
M. P. Skučas, ' 
(L J. Kazlauskas, 
Jurgis Kasiulis.

DETROIT, MICH.

Naujienų nu. 103 buvo pas
kelbta, kad L.S.S. 116 kp. susi
rinkimai bus lakoini kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 

bet svetainės savininkui išnuo
mojus svetainę kitai draugijai, 
prisiėjo perkelti kuopos susi
rinkimus j kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio. Savininkas 
taip vėlai apie tai pranešė, kad 
nebegalima buvo jau paskelbti 
apie tą permainą.

Sekamas kuopos 
mas bus geg. 9 d

ŠIO
Čia

Pats

Jokių korespondencijų iš 
miestelio nepasirodo, nors 
lietuvių nemažai gyvena, 
miestelis dar nedidelis — apie
2JMMI gyventojų. Yni ir dirbtu
vių malūnas, kenine ir k.

l ietuviai gyvena išim'linai 
ant ūkių ir daugiau ne nebema
no apie grįžimą į miestą. Lietu
viai ūkininkai turi nuo 40 iki 
200 ar daugiau akrų žemės; gal 
vijų laiko nuo 20 iki 50 štukių; 
keliai visur labai geri beveik ir 
kiekvienas ūkininkų važinėja
si automobiliais.

— Petras Karneckas.

NUO LIETUVIŲ BIURO PRIE 
AMERIKOS RAUDONOJO 

KRYŽIAUS.

Lietuvių Biuras prie Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus, pir
miau buvus adresu 124 East 28 
str., New York City, nuo gegu
žės 1 dienos persikėlė į savo nuo 
latinę vietą 1107 Broadway, N.

susirinki- 
2 vai. po

21 ir Mich
igan Avė. Visi nariai 
dalyvauti susirinkimuose, o pri! ir tt. 
jaučiantis kviečiami prisirašyti 
ir kartu kovoti už šviesesnę a- 
teiti darbininkų klesai.

Org. V. Gumbrys.

Biuras ves darbų kaip po se
novei. dūns., patarimų ir patar
naus veltui visiems lietuviams, 
kurie kreipsis Į ji asmeniškai ar 
laiškais.

Biuras parodė savo vertę, pa 
gelbėdamas šimtams lietuvių 
visoj šalyj. Informacija ir pa- 
gelba suteikiama kaip galima 
parsitraukt gimines iš Lietu
vos, kaip gaitt pasporlus, kaip 
pervest žemę Lietuvoje, kaip iš
pildyt legališkus dokumentus, 
kad nereikėtų be reikalo va-

M a i! 11 t; i'h a; . i:«.L -•«, ii u

PABRANGO
Bet Mes Jas

ATPI
Num. 1
Sveikata........................... $2.00
Kas yra taip, o kas ne taip.. .50
Kas Išganys Liaudį............... 50

Vertės už $3.00
Pardavimo kaino $2.00

Num. 2
Socializmo Minties Blaivu

mas .....................................75c
Darbas................................... 75c
Namai pragarai....................10c
Lokis..................................  15c

Vertė už $1.75
Pardavimo kaina $1.00

Mes Pardavinėsi'
me Knygas Ne= 
girdėtai Pigiomis 

Kainomis

Tiktai Per 40 Dienu
Pradedant Kovo 15
baigiant Balandžio 24

Dr. A, R. Blumenthal

yra 
kada pra 

regėjimas 
vartojam 

pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į vai

kus. Va!.: uuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliom i s, nuo 9 iki 12 diena 
4849 8. Ashland av. kamp.47 st 

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN

Num. 8
Draugas ............................. 10c
Šiaurės Karžygiai..............35c
Kiek senovės Graikai ir Ro

mėnai prisidėjo pastu- 
mėjimui gamtos mokslų 
priekyn........................ 35c

Iš muzikos sryties................10c
Paslaptys Magijos..........$1.00

G«rai lietuviam* iinomaa per 23 
tų kaipo patyrę* gydytoja*. ahimrsM 
Ir akukeri*.

Gydo aitria* ir chroniška* llsaa, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujau*!** 
metodą* X-Ray Ir kitokiu* elektroa prie
taisu*.

Ofiaaa ir Labaratarija: 1*31 V. lltk 
8t. netoli Fbk St.

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

f Dienomis t Canal
8110 arba 857 

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: *412 8. Halated Street
VALANDOS! 8—• ryto, tiktai

Talaphonati

Vertės už $1.90
Padavimo kaina $1.30

knyga skaity

ti. 210 pusla
piu, 20 pavei
kslų. Kaina 

$1.00. Reika
laukite pas:

A. Margeriz, 

2023 St. Paul Ava. 

Chicap, III.

Pinigus siųs
kite:
laiške, ar mo* 
ney order į.

Smagiausia

MEILĖ IR 
DAILĖ

Te]. Boulevard 8329!

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted S t.. Ci*lca«o
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; bygieną, istoriją, etnolo
gija, biografiją, kalbamokdius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivi” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes | * -

i prašomi I žinot i Lietuvą dėl jų išpildymo, 
lzvv“ :Reikale lik reikia para

šyt laišką lietuviškai, ir gausit 
greitą ir teisingą atsakymą.

Biuras kasdien susiž.ino su 
Raudonojo Kryžiaus vyriau
siuoju ofisu Washingtone, kurs 
turi geriausių santikių netik su 
įvairiomis valdžios įstaigomis, 
bet ir užlaiko atstovus Europo-

Num. 3
Rymas, Romanas........... $1.75
Rymas, Romanas (apd.).. 2.50
Šiaurės Karžygiai ...... $1.75
Chiniia.................................... 40

Vertės už $2.50 ir $3.15
Pardavimo kaina $1.75 ir $2.60

Num. 9
Moralybės Išsivystymas .... 25c
Amerikos Pilietis..............25c
Nuosavybės Išsivystymas .. 50c
Draugijų ir organizacijų 

evoliucija.................... 50c

žiaus darbininkai veikia Kau
ne).

Ypač Biuras gali suteikti pa
gelbos War Risk Insurance 
klausimais, dėl karės pensijų 
pilietybės ir naturalizavimos 
valdŽids ‘ftfrtiybbs ir įstatymų 
dalykais, ir taip toliaus.

Rašant Raudonajam Kry
žiui nereikia siųsti nei pinigų 
nei pašto ženklelių. Adresuoki
te taip: American Red Cross 
Lithuanian Section, 1107 Broad 
way, New York City.

----- -—
Num. 4'
Macbeth .............................. 70
Macbeth (apd.) .............. $1.00
Vaišės Kristaus pas popie

žių ........................................ 5c
Po priedanga šventenybės.. 35
Žydų likimas (Gudijoje .... 10c 
Lizdas naminio Liūto .... 20c 
Consilium facultatis..........20c

Vertės už $1.50
Pardavimo kaina $1.05

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naujų afišą 
pu. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rvtmetyj, nuo 2 iki 5 va 
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 y. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

LIET. ATST. AMERIKOJE 
PRANEŠIMAS.

. Del Pasportų ir Affidavitų 
vizavimo.

kai-kurie
savo pas-
Lietuvos

Teko patirti, jog 
žjiionoš. "kolitiiitlami 
tyčia atsisako vizuoti v 

portą arba affidavitų 
Atstovybėje Washingtone, gal
nenorėdami mokėti nustatyto 
penkių dolerių mokesnio, ar 
bijodami, kad negaus vizos. Jie 
pasitiki gauti vizą ar Paryžiuje 

padarėme musų ar Kopenhagoje ar Berline nuo 
knygų naujus katalogus; reikalauda- r iphivns Atstovu > mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c lUVOS Alslovy-

šiuo paaiškinama, jog Lietu- 
j vos Atstovybe Amerikoje yra 
pranešusi visiems Lietuvos at
stovams kitose valstybėse, 
idant be žinios Amerikos Atsto
vybės niekam nebūtų teikiama 
viza jų pasporto, ir kad sutikus 
Lietuvos Atstovybei padėti to
kią vizą nuo visų butų imamas 
nustatytas mokesnis penki do
leriai arba sulig kursų tiek frau 
kų, markių ir tt., koksai butų 
kursas dienoj vizavimo, ir kad 
šie pinigai butų užrašomi į Lie
tuvos Valstybės pajamas ir su
teikiama apie tat žinia Lietuvos 
Atstovybei Amerikoje.

J. Vileišis.
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

krasaženkliij.

Phone Boulevard 4L/1
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai, „

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausj rekor
dai.

4537 S. Ashland 4/ 
Avė., Chicago, ilT.y

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Pullman 652
APTIEKA 

August Yonaitis
L1ETUVYS APTIEKORIUS 

. 10646 So. Michigan Aven
Chicago-Koseland, III.

Darbininkas užmuštas.
Vienas darbininkas liko užmuš 
tas ir 4 sužeisti sugriuvus trijų 
augštų mūriniam ardomam na
mui prie 1836 W. Van Buren

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Yards 6492.
SUTAISAU VISOKIOS7RŲŠIES ’
KALBAMAS
siuvamas M A QIN AQ 
SKALBIAMAS IHMOIIIMO VflM

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

MHhHH

Vertės už $1.55 ir $1.85
Pardavimo kaina $1.00 ir $1.30

Num. 5
Ko mums reikia pirmiau- .

šiai..................................  35c
Kultūra ir Spauda..............60c
Labdarybė............................. 15c
Džiova ir Alkoholis........... 10c
Koks privalo būti vaikų au

ginimas ir auklėjimas.. 35c

Vertės už $1.55
Pardavimo kaina $1.00

Num. 6
Tikras ženybinis gyvenimas 25c 
Iš gyvenimo samojėdų .... 25c 
Patkulis.................................20c
Istorija Chicagos Lietuvių $1.00 
Istorija Chicagos L. (apd.) $1.75 
Pačiavimasi pas įvairias

tautas ............................. 20c

PARDUODAMA ..pluoštais: 
atskirai knygų negalima pirkti; 
kiekvienas turi pasirinkti tą ar 
kitų pluoštų, iškirpti jį arba pa
rašyti aiškiai jo numerį siun
čiant užsakymų

Kiekvienas Naujienų skaity
tojas dabar turi progos įsigyti 
knygynų — arba padidinti sa
vų knygynų naujomis knygo
mis, nes knygos Naujienų 
Knygyne dabar parduodamos 
nupiginta kaina.

Nieko nelaukit.

Perskaitę šį pranešimų tuoj 
iškirpkit iš Naujienų apskelbi- miį. t\i knyjęy. kuriy jįjs norit, 
įdėnt į laiškų, sykiu su Money 
Qrderiu, užrašykit savo vardų 
ir adresų, pasiuskit Naujienų 
vardu ir tuoj gausit knygas.

Geros knygos yra geri drau
gai. Parsikvieskit jų į savo na
mus. Skaitykit jas ir paskiau 
papuoškit savo knygynų.

Vertes už $1.90, $2.65
Pardavimo kaina $1.30, $2.05 

k____________________________ /
/----------------------------------------- -

Num. 7
Revoliucijos žmonės........ į 30c
Nakvynė............................. 15c
Pagal įstatymus....................60c
Nuosavybė ir Darbas............ 5c
Sapnai......................... 35c

Vertės už $1.45
Pardavimo kaina $1.00 

k____________________________

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS 

1739 So. Halsted St 
Chicago, Illinois

Lietus sunaikino panyčių 
pančiakaites.

PARYŽIUS, geg. 4. — Pary
žiaus turtingosios panytės labai 
pamėgo “naujos mados” šilki
nes pančiakaites. Vakar te- 
čiaus jos įstikino, kad tai pats 
prasčiausias “štofas”. Užėjo 
lietus, ir tos panytės, kur nes
pėjo surasti “sausos vietelės”, 
pasijuto esančios be pančiakai- 
čių. Kur lietaus lašas krito, ten 
panytės panČiakaitė ištežo ir. 
prakiuro?

MM I . ' ■■

Num. 10
Giudi-Liudi 50
Audėjai..........................  50c
Kultūros Istorija..............$2.00
Kultūros Istorija (apd.).. 3.00

Vertės už $3.00 ir $4.00
Pardavimo kaina $2.00 ir $2.80

Num. 11
Moteris ir jos vieta žmoni

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 

&—8 vakare. Nedėliomis nuo 
9—2 po pietų.

Telephone Yards 687.

joje ........................  20c
Iš širdies ..................v: .v: T 15c

Kaip žmogus mušto..........15c
Tiesų vadovas ir pa tarėjas $1.00

Vertės už $1.50
Parlavimo kaina $1.05 

<------------------------------------------ >
r--------------------------------------------

Num. 12
Rankvedys Angliškos Kal

bos ...........................  $1.50
Pasikalbėjimas Amerikono 

ir Grinoriaus......  *.. 10c
Akvvi apsireiškimai sviete 35c
Vagis................................... 10c

Vertės už $2.05 
Pardavimo kaina $1.45 

\ •....  ll , /

Num. 13
Žvėris ir žmogus.............. $1.25
Trumpa Geografija ............ 40c
Biologija............................... 60c

Vertės už $2.25
Pardavimo kaina $1.55

f----------- -------------------------------------------------------------------------

Num. 14
Gamtos Pajiegos............ $1.00
Rašto Istorija.................... 1.50
Hygicna ............................. 50c

Vertės už $3.00
Pardavimo kaina $1.95

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

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

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

to

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėn**. Prof.
1707 So. Halsted St- Telephone Canal 6417. Chicago,
•nni&i'.ii'iia-r- tt—I— 1 ni "i r-T-iTrr—'įHi ■įhrrr-ni.T.-^--.,;

li).

DR. S; B1EŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telefonaa Pullmaa 856, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvi* Dentistaa 
10657 Michigaa Ave^ Roaelaai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan rt. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 Iki tl ryto 

ir nuo S iki 8 vakare.

MAKARASDR.
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 
Roselande: 10900 8. Michigas Ava. 
Tjelefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvertu vakarais nuo 5:36 
—7. Tel.. Yards 723.

DR M. T. STR1KOLIS 
L i a t s v I ■ 

Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St 

__Tel. Boulevard 168. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

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

Namai: 2914 W. 43 St. 
Tel. McKinley >68

Telephone Boulevard 2100 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

8893 8. Morgas St Chicago, III.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 WJ51 St. kampJMarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
TeL Prospect 1117

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 

l 12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
j 3325 So. Halsted StH Chicago.(
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NAUJIENOS J#™a,s suteikia balą)milžiniškai didžiumai Rusi- 
daily newb jos žmonių: ji 
* reiškia didelį ži

Yi/t LITHUANIAN Įsai, žodžiu, 
ingsnį prie į- 

vykdinimo visuotino balsavi
mo.

Tai matote, į ką tenai per
sikeitė "‘proletariato dikta- 
ra”!

Prie šito naujojo rinkimų 
įstatymo, savininkų, ypač u- 
kininku, balsuotojų skaičius 
bus keletą kartų didesnis, 
negu beturčių balsuotojų. 
Bet jeigu jau priėjo prie to, 
tai kodėl nepadaryt da žing-

• • • 1 • v • • . •

Fublished Daily escept Sunday by 
the Lithuaniaa Naws Pub. Co„ Ine.

Kditar P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST„ 
CHICAGO, ILLINOIS. 

T.Upho.. C.M1 1«M

Subscription Rates: 
86.00 per year iii Chicago. 
15.00 per year outslde of Chicago. 
17.00 per year in Canada. 

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office'; . . ’ . . n
of Chicago, UI., under the act of I snl ir nevesti tikrai VlSUOtl- 
March 3rd, 1879. i ną balsavimą?
Naujienos .Ina kasdien, skiriant , Dabartinė linkimų tvar- 
nedšldienius. Leidžia Naujienų Ben- ka, da primenanti tą dlkta- 
in0- TĮiefonu:^laiSiMdhica*0’ I kurią bolševikai buvo 

ijvedę pradžioje, yra ne ge
resnė, o daug blogesnė, negu 
visuotinas balsavimas. Kad 
tai paaiškinus, paimsime pa
vyzdį ūkininko, turinčio ko
kias 10 desiatinų žemės. Ji- 

I sai, kaip jau minėjome, men
kai dirbdamas savo žemę, ga 
Ii apsieiti vien savo šeimynos 
jiegomis. Bet, sakysime, to 
ūkininko šeimyna sumažėjo 
-— suaugęs sūnūs arba duktė 
numirė arba išėjo darbo jie- 
škot į mietą: kas tada? U- 
kininkas turės pasisamdyt 
pagelbos. Bet kaip tiktai ji
sai pataps samdytoju, tai ji
sai neteks balsavimo teisės! 
Laidodamas sūnų, ūkininkas 
laidos kartu ir savo pilieti
nes teises. Na, ar yra bent 
kiek logikos tokioje tvarko
je?

Arba imkime to patį pa
vyzdį iš kitos pu^s. Ūkinin
kas, menkai dirbdamas že
mę, apdirba savo 10 desiati-

UŽslukemoji Kaina:
Chicago je — paštą:

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

Chicagoje — per aešiotojus:
Viena kopija ........................
Savaitei ...................... .
Mėnesiui ...».......................

Buvlenytou Valstijose, ao Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

86.00
3.50
1.85
1.45

.75

02 
12 
50

Naujas rinkimų 
įstatymas Rusijoje.

(Pabaiga)
Idant pilnai supratus visą 

šios reformos reikšmę,reikia i - u , natsimint, kad Rusijoje dau-|"« be samdininkų. Gerai - 
giaus kaip trjs ketvirtada- 1 hph “ ,,a!" ma"n
liai gyventojų yra ūkininkai, 
ir kad milžiniška dalis tų u- 
kininkų turi tik po keletą 
desiatinų žemės. Apie mėne- 
sis laiko atgal “Naujienose” 
buvo paduota bolševikų cen- 
tralinio statistikos departa
mento surinktosios skaitli
nės apie ūkio stovį keletoje 
Rusijos gubernijų. Jos pa
rodė štai ką:

4% Rusijos*valstiečių šian 
die yra bežemiai; 22% vals
tiečių turi po vieną desiati-.. . .. , v , . 
ną (2.7 akrų) žemės; 36% žemes,kaiPPirmasis.

bet, sakysime jisai užsimano 
įvesti intensyvesnį žemės 
dirbimo būdų ir pakelt savo 
ūkį ant augštesnio kultūros 
laipsnio. Tada jam rėkia 
dauginus darbo jiegų. Jisai 
jų pasisamdo — bet kaip tik 
jisai taip padaro, tai jisai 

netenka balsavimo teisės. 
Tas ūkininkas, kuris seno
višku budu krapštinės savo 
žemę, turės teisę balsuot, o 
tas ūkininkas, kuris gerins 
ūkį, paliks be balsavimo tei
sės, nors ir turėdamas tik-

l)oliau» tas fanatizmo prisL 
gėręs žmogelis rašo:

Juk ir Viešpats Kristus pa
sakė, kad “nebūkite drung
nais,” tai yra tokiais kuriems 
vistiek ar kas katalikus giria 
ar peikia, ar kas kovoja prieš 
katalikystę ar prieš bedievy
bę, reiškia šiaudiniais katali
kais, katalikais vien tik iš 
vardo.

, v h n Ivano išleistą “ihjunctioną”, taiTaųi-pat ir šv. Raitė yra pa- *kurfto už(1’udžla
sakyta: 1

“Kas ne su manimi, 
įprieš mane.” Reiškia 
ne su katalikais, tas prieš ka-I Redaktorius sako, kad jam nė į 
tulikus eina. Kas nestiprina galvą nebuvo atėję eiti kur- 
katalikiško veikimo tai jį nors ir ką-nors pikietuoti, o čia 
griauja, ardo... |prieš jį — “injunetionas”.
Padavęs šituos “argumen

tus,” p. Viraks sako, kad Ame
rikos L. R. K. Federacija (vy
riausioji Amerikos lietuvių kle
rikalų įstaiga) priėmė rezoliu
ciją, kad> “katalikai negali pri
gulėti prie tveriamų bepartyvi- 
škų organizacijų.” Švento Juo
zapo “<liirbininkų” sąjunga e- 
santi tos Federacijos dalis, to
dėl jos nariai turį elgties pagal 
tą rezoliuciją ir prasišalint iš 
bepartyviškų organizacijų; kas 

ųieišpildysiąs to, tas busiąs sus
penduotas iki ateinančio juoza- 
pinės sąjungos seimo. f

Tai yra įdomus dalykais Mu
sų kunigai visuomet giriasi tuo, 
kad “krikščioniškoji demokra
tija” esanti daug^prakilnesnė už 
socializmą, kadangi ji skelbian
ti meilę ir brolybę, o ne kovą. 0 
čia pasirodo, kad tos “krikščio
niškos demokratijos” pasekė
jai skelbia kovą net iki kraujo 
praliejimo. Ir jie daro taip, pa
siremdami rezoliucija, kurią 
padiktavo patįs kunigai. Taigi j 
ta kunigų pasaka apie meilę ir 
brolybę yra melas.

Laikydamiesi tokių principų, 
kaip išdėstė juos p. Virak’s, kle- 
rikališki elementai pasirodo 
esą labai pavojingi darbininkų 
judėjimui. Nes darbininkų jie- 
ga yra vienybėje, o klerikalai 
nepripažįsta jos. Jie nori bro
lžudiškos ktovos darbininkų 
klesoje.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

JUNGTINES VALSTIJOS.
[Federuotosios Presos žinia]

“Injunction’as” prieš laikraš
čio redaktorių, —i Chicago. 
Darbo Partijos organo The 
Nevv Majority redaktorius Ro
bertas M. Buck turėjo gardaus 
juoko, kada gavo teisėjo Sulli-

jam, kad nepikietuotų ties Klee 
tas Bros & Co. sankrova, kurios 

kas darbininkai dabar streikuoja.

PAMELAVO, O DABAR 
KOLIOJASI.

I *
[Federuotosios Presos žinia]

Socialistų Partijos Konvenci
ja. — Socialistų Partijos kon
vencija įvyks New Yorke. Ji 
prasidės gegužės 8 dienų ir tę
sis, turbūt, visų savaitę. Kon
vencija, turės nominuoti kandi 
datus į šalies prezidentų ir vice
prezidentų, <o taipjau sutaisyti 
naujų partijos platfoimą^^

Abejonės nėra, kad kundidii- 
tu į Jungtinių Valstijų preziden
to vietų bus nominuotas Buge
nius V. Dcbsas, kurs dėl per
žengimo šnipybės įstatymo pa
smerktas dešimčiai metų ka
torgos ir dabar uždarytas At
lantos katorginiame kalėjime. 
Tarp kandidatų į vice-preziden- 
tų nurodoma į keletu, kaip an
tai: prof. Scott Nearing, James 
H. Maurer (Pennsylvanijos Dar 
bo Federacijos prezidentas), 
Seymour Stedmanas ir k. šio
je konvencijoj dalyvaus taipjau 
ir Morris Hillųuit, kurs dėl sa
vo suirusios sveikatos jau dve
ji metai kaip buvo pasitraukęs 
nuo politinio veikimo. Konven 
cija bus laikoma Finų Socia
listų Salėj, 2056 Fifth Avė.

Formaliniam socialistų kam
panijos atidarymui nedėlioj, ge
gužės 9 d., įvyks didelis masi
nis susirinkimas Madison Squa 
re Gardene.

Komunistų partijos nariai ne 
seniai skelbė, kad Debsas ba
sius jų partijos kandidatas į ša
lies prezidento vietų; dabar 
betgi oficialus komunistų orga
nas paskelbė, kad Debsas kaipo 
kandidatas jiems visai o visai 
netinkąs. *

Skaitytoju Balsai
[174 išreikštas Štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

KUBINSKIO ATSAKYMAS

Balandžio 15 dieną pasiekė 
mane “Naujienos” 10 dienos; 
jose pa lemi jau vieno detroitie- 
čio P. K. parašytą straipsnį — 
apie mane.

Draugo P. K. išreikšta mintis, 
kad komunistai patraukę ma
ne prie savęs yra neteisinga. 
Nuo pat mano dalyvavimo so
cialistų eilėse Amerikoje, vi
suomet laikinus kairiojo sparno 
Dar prieš komunistų partijos 
susitvėrimą, rugpiuČio 27 d., 
1919, įvyko kairiųjų delegatų 
susivažiavimas New Yorke. Jie 
tuo laiku kalbėjo apie Komuni
stų partijos tvėrimą. Užgiri- 
niui jų to darbo, aš parašiau re 
zoliuciją, kuri liko užgirta J. 
S. Lygos 6-to skyriaus susirin
kime, rugsėjo 10 dieną; ji til
po Laisvėj. Šitas faktas rodo, 

xkad ne komunistai mane patrau 
kė, bet tuomet aš storojaus, kad 
greičiau sutverus Komunistų 
Partiją. Dar 1917 m. valdžia 
mėgino mane areštuoti už ma
no pasakytą prakalbą; taip pat 
buvo ir sekančiuose metuose.

Taipjau ne tiesa, kad komu
nistai pasiutę mane dalinti at
sišaukimų. Sausio 22 dieną, 
1919 m. atpažiavau į Detroitą. 
Atvažiavęs, per du mėnesiu visi 
nesilankiau į socialistų susirin
kimus, todėl, kad nežinojau, 
kur socialistai laikė susirinki
mus. Kovo mėnesyje tesuži
nojau. Apie 26 d. jiems prida
viau persikėlimo aplikaciją ir 
užsimokėjau regis už du mėne
siu duoklę. Prieš areštavimą 
manęs sykį tebuvau susirinki
me, antrą kartą buvau diskusi
jose. Diskusijose dalyvauda
mas laikiau dešiniųjų pusę, no
ris ji ir buvo man priešinga. 
Tuomet, prieš areštavimą ma
nęs, detroit iečiai visai manęs 
nepažino ir. pasiųsti atsišauki
mų dalinti negalėjo.

Balandžio 22 d. 1919 m. bu
vau areštuotas (ne vasara). Tą 
dieną buvo rusų raudonosios 
savaitės vakaras. Aš iš darbo pa 
rėjęs vakare nusitariau važiuo

valstiečių turi po 2 desiati- 
nas; 22% valstiečių turi nuo 

-2 iki 4 desiatinų; 9% valstie
čių turi nuo 4 iki 6 desiati
nų; 6% valstiečių turi nuo 
6 iki 10desiatinų; 1% valstie 
čių — nuo 10 desiatinų (27 
akrų) iki 16 desiatinų; ma
žiaus kaip l(/o valstiečių tu
ri nuo 16 iki 22 desiatinų; o 
tokių valstiečių, kurie turė
tų daugiaus kaip 22 desiati- 
nas, visai nesiranda (tose 
bent gubernijose, kurias bol 
ševikai ištyrė). .

Valstietis, kuris turi ne 
daugiaus kaip 10 desiatinų, 
gal skaitytis smulkiu ūkinin
ku. Prie to menko žemės kul 
turos laipsnio, koks da šian
die viešpatauja Rusijoje, ji
sai gali apdirbt savo ūkį 
vien savo šeimynos jiegomis. 
Toks valstietis, reiškia, turi 
balsų pagal naująjį rinkimų 
įstatymą. G.valstiečiai, tu
rintis ne daugiaus kaip 10 
desiatinų žemės, tenai suda
ro, kaip rodo bolševikų skai
tlinės, apie 94%. Tik kokie 
2% valstiečių tenai turi dau
giaus kaip 10 desiatinų že
mės, ir 4% valstiečių visai 
neturi žemės.

Taigi, pagal tą įstatymą, 
Rusijoje šiandie jau suteik
ta balsavimo teise 98% vals
tiečiams (94% smulkus ūki
ninkai ir 4% bežemiai), ki
taip sakant, beveik visiems 
valstiečiams.

Kadangi, dabartinėje Ru
sijoje miestų gyventojai taip 
pat susideda didelėje didžiu
moje iš tokių žmonių, kurie 
nesamdo darbininkų (nes pri 
vatinė industrija yra beveik 
visai sugriauta) ir kurie ne
gyvena iš kapitalo, tai reiš
kia, kad tas naujasis rinki-

Prie šitokios tvarkos balsa
vimo teisė pavirsta atsiliku- 
siųjų ūkininkų privilegija, 
premija už nekultūringumą.

Taigi ta tvarka yra sta
čiai atžagareiviška. Ji yra 
geresnė, negu grynoji “sovie 
tų diktatūra”, kadangi ji y- 
ra teisingesnėn(demokratin- 
gesnė); bet ji nesiskaito su 
tuo, kad šalis turės plėtoties 
ekonomiškai. Ji yra pritai
kyta prie dabartinio smul
kiųjų savininkų stovio; jos 
tikslas yra patenkinti ir ap
rūpinti smulkiąją buržuazi
ją. Darbininkų klesos reika
lams ji yra priešinga, nežiū
rint to, kad šioje valandoje 
ji suteikia jai net privilegi
jų. Darbininkų klesos išga
nymas yra ekonominiam plė 
tojimesi, o ne atsilikime; to
dėl jai tegali būt geri tokie 
įstatymai, kurie nesiaurina 
teisių ekonomiškai progre
suojantiems visuomenės šiuo 
sniams.

Mes manome tečiaus, kad 
Rusija neužilgio prieis ir 
prie tikrai demokratinės val- 
dymosi tvarkos. Ji prie jos 
eina.

Apžvalga
PASIRYŽĘS LIET KRAUJĄ 

UŽ KATALIKYSTĘ.

Švento Juozapo “darbininkų” 
sąjungos centro pirmininkas, 
F. Virak’s, rašo “Darbininke,” 
kad katalikai negalį būt bepar- 
tyviški, nes

Kiekvieno kataliko prieder
mė yra už katalikystės prin
cipus kovoti kad ir kraują rei 
ketų pralieti...

“Naujienose” buvo pastebė
ta, kad “Sandaros” redaktorius, 
Kastantas Norkus, padavė re
zignacijų, o paskui viešai užsi
gynė to. Šita pastaba taip užga
vo jį, kad jisai prirašė apie špal 
tų kelionių apie “Naujienų”* 
redaktorių.

Mums nesuprantama, ko čia 
p. Norkus taip karščiuojasi. 
Jisai bereikalo prasimano, kad 
mes vadovaujamės “Vie. Liet.” 
nuomonėmis apie jį. Iš šito laik 
raščio mes paėmėme tiktai 
žinių apie jo rezignacijų.

Tiesa, kaip dabar pasirodo, 
“Vien. Liet.” tų žinių buvo šiek- 
tiek iškreipusi. Ji turėjo pasa
kyt, kad p. Norkus padavė re
zignacijų, bet ALTS. sekreto
rius prašė jo nesitraukti, kol 
nebus surastas kitas žmogus į 
jo vietų. O ji vietoje to pasakė, 
kad p. Norkus rezignavo ir jau 
nebesųs redaktorium. Reiškia, 
“Vien. Liet.” truputį pamelavo.

Bet da stambinus pamelavo 
p. Norkus, kadangi 13-am nu
meryje savin redaguojamojo 
laikraščio jisai paskelbė, jogei 
esanti netiesą kad jisai rezig
nuojąs iš “Sandaros” redakto
riaus vietos; o vėliaus jisai bu
vo priverstas prisipažinti, kad 
tuo laiku, kada jisai taip rašė, 
jo rezignacija jau buvo įteikta, 
ir kad jų priėmė ALTS. Ap
švietus Komisija.

Dabar tečiaus p. Norkus vėl 
melujoja, pasakodamas, buk 
mes matų kų-nors blogų tame, 
kad jisai rezignavo. Blogumų 
mes nurodėme tame, kad jisai 
skelbia melų.

P-as Norkus pyksta ant mus 
už tai, ir mėgina atsilyginti 
mums tuo, kad perspausdina iš 
bolševikų laikraščių visų litani
jų šlykščių Bimbos ir Šukienės 
kolonių. Jam rodosi, kad tuo 
budu jisai parodė savo prakil
numų, o ištiesę tai jisai parodė 
tiktai tų, kad jisai turi tokių- 
pat burnelę, kaip Bimba ir Šu
kiene.

[Federuotosios Presos žinia]
Žydų Darbininkų Ratelio kon 

vencija. — Newark, N. J. — 
The Workmcn*s Circle, žydų 
darbininkų fraternalinė orga
nizacija laikė čia savo 26-tą me
tinę konvenciją. Iš raportų pa
aiškėjo, kad ta organizacija tu
ri 635 kuopas su išviso 80 tūks
tančių narių ir $1,325,000.00 
gryno turto. Paskutiniaisiais 
metais organizacija ypač pasi
žymėjo savo progresyviniu vei
klumu. Ji dalyvavo konferen
cijose šauktose Rusijos Laisvės 
Draugams padėti, Žydų Koope- 
ra tyrių Federacijos suvažiavi
me, judėjime reikalu amnesti
jos politiniams nusikaltėliams, 
nuėmimo blokados nuo Rusi
jos, šelpime plieno industrijos 
streikuojančių darbininkų 
lt.

ir

ta Federuotosios Presos žinia]
Namų statytojų treikas. — 

Philadelphia, Pa. — Gegužės 1 
dieną metė darbą apie 12 tūks
tančių medžio darbininkų dir
bančių prie namų statymo. Rei
kalauja $1.25 valandai, 44 va
landų darbo savaitėje ir dvigu
bos mokės t les už viršlaikį.

[Federuotosios Presos žinia]
Detektivas skundžia socialis

tų dienraštį. — New Yorkas. — 
Žinomos detektivų agentūros 
galva, William J. Burns, ap
skundė socialistų dienraštį 
“Call“ ir reikalauja 100,060 do
lerių atlyginimo už sugadinimą 
jo biznio. Mat “Gali” išspaus
dino Stepheno A. Doyle raštą, 
kuriame autorius, ]>alsai per 30 
metų tarnavęs detektivų, išrodo 
detektyvų agentūrų šunybes, jų 
provokacijas darbininkų strei
kų metu ir lt. Skundėjas sa
kosi, kad dėl iškėlimo aikštėn 
detektivų darbų, jo biznis skau
džiai nukentėjęs; jo paties da
bar niekas nekenčiąs, visi jo ša
linas, iš jo tyčioja\.z

rhui. Nuvažiavęs tenai radau 
rusus teatrą lošiant. Pabuvęs 
pusę valandos, neradęs nė vie
no pažįstamo, grįžau namo. So
cialistų knygų krautuvėj nusi
pirkau 12 ekzempliorių Rcvo- 
liutionary Age (maniau juos 
parduoti) ir apie du šimtu lape
lių The future belongs to the pe 
ople, parašytų drg. Dėbso. Man 
įlipus į Michigan gatvdkarį, 
nors tos literatūros ir nedalijau, 
bet detektivas yistiek mane are
štavo. Iš to buvo fnatyti, kad 
kas nors buvo mane įskundęs. 
Tas areštavimas įvyko 9 valan
dą vakare; naktį išbuvau polici
jos stoty. Ant rytojaus nuga
beno į pavieto kalėjimą. Per še
šias dienas nč namiškiai nežino
jo, kur aš prapuoliau. Vieną 
dieną iš kalėjimo parašiau savo 
drg. laišką ir prašiau, kad jis su 
rastų lietuvius socialistus ir pra 
neštų, jog aš esu kalėjime. Tą 
jis padarė. Tuomet socialistai 
teiravos žmonių, kas aš per vie
nas. Nesužinoję, drg. J. P. at
silankė į kalėjimą pas mane 
persitikrinti, ar aš tikrai esu so
cialistas. Jis manęs užklausė, 
ar tikrai priguliu prie kuopos ir 
kaip mane areštavo. Jam paaiš
kinau. Tuomet socialistai išė
mė po 1,(MX) kaucijos. P. K. ma
tyt, apie pasiuntimą mane per 
komunistus atsišaukimų dalin
ti, ir kaip areštavo, nežinojo; 
tuo taiku komunistai dar nebu
vo gimę Amerikoj.

Kaulink mano nesubrendimo 
prakalbas •šakyti apie “Ateities 
Surėdymą” ir kasdieninius klau 
siinus, mano nebuvimą sąmo
ningu komunistu, užtai jam tu
riu atleisti: P. K. mat yra mano 
idėjinis priešas, tai taip ir turi

kad mane nekurie žmones įvar
dino šnipu. Kiek aš tenai Detroi 
te patyriau, pradžia ne iš komu
nistų kilo, bet iš jų priešų, iš 
tam tikrų šnipų, idant sukėlus 
tarp Komunistų nesusipratimą 
ir betvarkę. Sausio 2 dieną, 
1920, valdžia užpuolimus pada
rius ant komunistų, vartojo vi
sokių įmonių padarymui bet
varkės tarp komunistų. Tokiuo
se užp.uolimuose visuomet taip 
yra, jog griebiamasi visokių 
šunybių prieš nepageidauja
muosius. Tą draugas P. K. tu
rėtų gerai suprasti. Reikalui 

jesant, galėčiau ir keletą faktų 
paduoti, bet pakaks to, ką Čia 
pasakiau.

P. K. toliau paminėjo, buk 
mane apie pačias kalėdas su ki
tais “pavojingais” rusais išga
beno iš Detroito. Mane išgabe
no ne prieš Kalėdas, o Sausio 11 
dieną 5 vai. vakare, 1920 m. Ant 
rytojaus, kaip 11:30* jau buvau 
FJlis saloj.

Dg. P. K. rašo, kad nugaben
tas į Eillis Salą Kubinskis šaukę
sis į Laisvę, kad ji pasirūpintų 
jo kaucija, bet jo balsas pasili
kęs balsu šaukiančio tyruose: 
“Kaipgi, jis mat šnipas.” Ištic- 
sų-gi nejvyorkiečiai draugai dar 
bavos per du menesiu, bet nega
lėjo išimti kad nepriėmė kauci
jos. Advokatas tik nesenai te- 
priėjo prie manęs; pirma ne jo 
neprileido. Jis man pranešė, jog 
kaucija senai yra, bet išimti ne
galima. Draugai laiškų negalė
jo atrašyti man iš New Yorko, 
dėlto, kad cenzūra nepraleido, 
nes ir už mano nekurius laiš
kus, rašytus brooklyniečiams, 
sugrąžino krasos ženklelius 
apie šešis ir Departament oi Jus 
lice pranešė, kad mano laiškai 
tapę sulaikyti. Mano pirmame 
rašytame Naujienoms aš tik pa
minėjau, kad aš rašiau Laisvei 
kelis kiUkirs, bet nežinau ar ga- 
vo, — viskas, kas buvo paminė
ta.

Dg. P. K. paminė, kad Detroi
to komunistai atsitraukę nuo 
manęs ir nebesirūpiną duoti 
pagelbos. Tas, rodos, ir ne vi
sai tiesa. Gruodžio 19 d. 1919 
draugai nuo trijų organizacijų 
susirinkę išleisti mane, • utsisvei 
kindami — kadangi mes nė vie
nas nesižinojome, kur mane de
portuos ir kad patekęs į kokią 
nepageidaujamą šalį turėčiau iš 
ko pradėti gyventi suaukojo 
$98.00. čia pasirodo Jog drau
gai stipriai mane pašelpė, o nė 
jokio atsitraukimo jų nebuvo. 
Keletą laiškų nuo draugų ga
vau iš Detroito, ir juose minėjo, 
jog reikalui esant ir tolinus 
rems mane.

K. Stasys Kubinskis, 
Room 203, Ellis Island, N. Y.

virtu kiaušiniu. Pridėk truputį 
sugrustų medžiai anglių ir smul
kiai sumaltų kaulų. Duok po 
truputį to mišinio penkis kartus 
per dieną. Tada duok dirbtinio 
viščiukų maisto du kartu die
noj. Prie to pridek augš- 
čiau minėtą mišinį. Tarp 
jų, duok viščiukų mais
to. Augant viščiukams rei
kia mažinti davimą avižų. Kuo
met jie jau paauga, duok jiems 
šitokio sauso maišalo: 10 sva
rų kviečių sėlenų, 2 ir pusę sva
rų maltų avižų, 5 svarus kuku
rūzų miltų, 2 unciji smulkių 
medinių anglių ir 2 unciji smul 
kios druskos. Jei neturite rukš- 
taus pieno arba pasukų, tada sp 
maišykite 2 svaru jautienos mė
sgalių su augščiau minėtu mai
šalu. Jei turi bet kokio pieno, 
duok viščiukams sočiai. Viščiu
kai taipgi reikalauja žalesų. 
Duok jiems avižų laiškų arba p 
bulių viršūnių ir saločių. Ne- 
peršerk ir nelepink perdaug 
jaunų viščiukų. Leisk juos lau
kan pasibėgioti, kuomet yra ne
šaltos ir saulėtos dienos. Lai
kyk juos šiltai ir sausai laike 
šalto ir lietingo oro.

švarumas vištininkų, švaru
mas laktų ir lizdų, švarumas 
pačių vištų, švarumas visur — 
tai svarbiausi dalykai paukš
čių auginime. Dažnai išmaz
gok ir dezinfektuok geriamus 
ir lesinamus indus. Labai gera 
pieno blokines išplikinti kartą 
savaitėje. Saulė yra geriau
sias dezinfekuotojas.

Višta, kuri sunaudoja dau
giausiai maisto ir deda daug 
kiaušinių, turi būti labai veikli, 
ypač laike trumpų, šaltų dienų. 
Višta, kuri pirma apleidžia lak
tą, dirba sunkiausiai per ištisą 
dieną ir nueina tūpti vėliausia, 
yra užvis geriausia. Kuomet pri 
sieina peržiūrėti vištas, geres
nės vištos, paprastai, duodasi 
greitai sugauti ir nesipriešina. 
Brastos vištos yra labai bau
gios ir nenori nieko prisileisti.

Parūpink atskirą lizdą kiek
vienam ketvertui ar penketui 
vištų. Nesitikėk gero pasiseki
mo perinime ir auginime viš
čiukų, jei nesi gerai patyręs ir 
jei neturi mažo darželio jiems 
palakstyti ir pasikapstyti. Viš
tos visuomet privalo turėti švie
žio, tyro vandens.

nežinėliu.
P. K. toliau rašo, 'kad mano 

buvusieji draugai komunistai 
atšaukę kaucijų, ' ir tai dėlto,

Ūkininkų Balsas.
VIŠČIUKŲ LESINIMAS IR PRI 

ŽIŪRĖJIMAS.

Pradėk viščiukus lesinti, kuo 
mot jie yra apie 60 ar 72 valan
das senumo. Pirmiausiai duok 
gerti vandens. Yra labai gerai 
turėti du kambariu viščiukams: 
vieną šiltą, antrą vėsų, taip, 
kad viščiukai perdaug sušilę 
galėtų išditi ir prasivėdinti. 
Kambariuose yra reikalingas 
ganėtinas šviežio oro judėji
mas. Kambariai turi būti erd
vus, nes viščiukams reikia už
tektinai vietos bėgiojimui. Rei
kia žiūrėti, kad žemė nebūti] 
šalta. Patartina kambariuose 
ant žemes pakratyti dobilų, al- 
falfos, šieno arba sniulkiai su- 
piaustytų šiaudų, bet nepersto- 
rai. Viščiukai turi praleisti dau 
giausia laiko bėgiodami arba 
krutėdami; tas pagreitina jų 
augimą ir kaulų stiprėjimą; 
taipgi visuomet kambario kam
puose reikia paberti šviežių že
mių arba smilčių, kad jie galėtų 
kasties. Kambariui turi būti 
šviesus, bet kad saulės spindu
liui nemuštų.

Kaip lik pradėsi viščiukus le
sinti, iš pirmos dienos padėk 
kum|bariuosc rūgštaus pieno 
arba pasukų. Per pirmas tris 
dienas duok mišinį, įsusidedait- 
tį iš dviejų trečdalių sutrintų 
avižų ii’ vieno trečdalio kvie
čių sėlenų, sumaišytų su kietai

Patartina pradėti viščiukų 
perinimą kaip galima anksčiau. 
Anksčiah išperinti viščiukai vi 
suomet pirmieji ant turgaus ir 
parsiduoda už augštesių* kainą, 
lieto, vištos, užaugintos iš anks
ti išperintų viščiukų, pradeda 
dėtfkiaušinius anksti iš rudens 
ir paprastai deda per ištisą žie
mą. Tokios vištos labili apsi
moka paukščių augintojui.

— A. Dvylis.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

LieUvk Gydytoju Ir ChiratfU 
25 E. Waahingtoa 8t 
Marahall Field Annex 

18th fl. Ruimu 1837 
Phona Centrai 2352 

Valandos: nuo 10 iki 13 ryto

1131 North WlMtarn Ava.
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

^-Spinduliai. Phone Armitafa 3013 
Rezidencijos telefonu Wost HM

Telephono Drover M52

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo* 

J 8261 8o. Halsted St. Chicago^ I1L
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Thicagos
:: ŽINIOS ::
BK. VARGŠO PAMINKLO 

REIKALU.

Atsišaukimas į chicagiečiug ir 
visus dramos mylėtojus.

Jau uuo senai, buvo tariamasi 
pusini vii paminklų a. a. drama
turgui Br. Vargšui-Laucevičiui, 
kad nors mirusiam išreikšti tuo 
pagarbą ir padėkų už jo veiki
mų ir atliktus darbus tarpe mu
sų.

Dabar D.L.K. Keistučio Kliu- 
bas ir Dramatiškas Ratelis pa
siėmė bendromis jiegomis tų

darbų atlikti. Jau yra užsaky
tas ir paminklas. Jis bus tašy
tas akmuo, 7 pėdų augščio, vaiz 
dinas nuhižusį beržų su uždė
tu knyga ir atatinkamu gražiu 
parašu.

P im’nklas kainuos $350. Kei
stučio Kliubas aukojo pamink
lui $120, Dramatiškas Ratelis 
$50, L.S.M. Ratelis, Roscland 
$10.85, Dr-stė L.D.K. Vytauto 
No. 2 (Roscland) $7.20. Taigi 
dar trūksta $150. Todėl kvie
čiame draugijas, kliubus ir 
šiaip dramos mylėtojus paau
kauti tam tikslui po keletu do
lerių. Visi mes naudojomės 
Br. Vargšo veikalais, visi mes 
juos vaidiname. Betgi pats ra
šytojas už tų jokio atlyginimo 
ragavo. Tad nors minis atsi
lygink imt* prisidėdami prie pa
statymo jum paminklo.

Paminklas bus pastatytas At
minties šventėje, gegužės 30 d. 
ant jo kapo Tautiškose Kapi
nėse.

Aukas paminklui meldžiame 
siųsti šiems įgaliotiniams:

D.L.K. Keistučio Kliubo — 
Jonas F. Aleksandravičius, 
3127 W. 37th PI.

Dramatiško Ratelio — Anta
nas J ūsas, 1106 S. Albany Av., 
Chicago, III.

( Telegramų išnešiotojai 
grųsina streiku.

Telegramas išnešioitojuntįs vai 
kai grąnina paskelbti streikų, 
Jiė susiorganizavo į unijų ir va
kar Westerr. Union ir Postai te
legrafų kompanijoms įteikė 
reikalavimus pakelti nlgas. Bet 
kompanijos netik nepanorėjo 
kalbėtis apie pakėlimų algų, bet, 
dar prisiminė apie jų sumažini-, 
mų.

Išnešiotojai reikalauja 8 vai. 
darbo dienos ir $23 savaitėje1 
dirbant dienomis ir $25 mikli-; 
mis. Dabar jie gauna po 3c.. 
nuo* pristatytos telegramos,arba 
apie $18 savaitėj. Kompani
jos pasisakė norinčios sumažin
ti mokestį iki 2c. už telegramų.

Dabar yra šaukiamas specia
lia išnešiotojų susirinkimas lik-! 
,;lu nutarti paskelbti streikų. Su
sirinkimas bus suimtoj.

Negalima pardavinėti a- 
pynių.

Važiuokite į
K 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 j mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai........ ..

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:

Lietuvę

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

L 11 B E R T Y BONDS
Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- r* A JI—IT
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. /u U U 
Atneškite arba atsiųskite 4 ir* a AC'IfETirriLff jr, r’O
Atdara kasdien nuo 9—5 **• oACAMUjIM & W-
Utarninkais, Ketvergais 
fr Subatomi* g—g

1835 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

JUST KIDS To the Golfe r s. By Ad Cartet

V

Vakar atėjo iš Washiugtono 
nuo prohibicijos komisijonie- 
viaus paaiškinimas: netik išdir- 
bimas alaus namie yra nelega
lia,bet taipjau yra nelegalis net 
pardavinėjimas selyklo, apynių 
ir kitų reikalingų alaus išdirbi- 
inui dalykųr
‘Kiti iš to išveda, kad jei ne

galima pardavinėti selyklo ir li
pynių, tai taipgi negalima par
davinėti mielių ir cukraus, ka
dangi ir jie yra naudojami prie 
išdirbinio alaus ir degtinės.

Keli bravorai vakar padavė 
prokurorui Clyne skundų, kad 
keturi bravorai — North Ame- i 
rican, Mutual, Best ir Monarch 
išdirbinėja alų su 5 ir 6 nuoš. 
alkoholio ir Ino gadina biznį, 
nes kiti bravorai nebegali par
duoti ‘‘nir-biro”. Skundas bu
siąs tyrinėjamas.

Džiaukitės: cibuliai nupigo.

Vakar Jungi. Vaišijų maisto 
ir markėtų; biuras su didžiau
siu džaugsmu paskelbė, kad pra 
gyvenimas nupigo! Taip, nu
pigo. Netikite? Tai tikrų tik
riausia tiesa — cibuliai marke
le nupigo net po 50c. ant bu
šelio. Mat jų dabar daug atga
bena iš pietų.

“High cost of living” gahiti- 
uii nugalėtas — kopusiai taipgi 
biskutį nupigo. O jeigu viskas 
kitas pabrango, tas neturi nie
ko rūpinti — valgykit tik cibu
lius su kopusiais.

Panedelyje prasideda ko 
munistų darbiečių byla.

Ateinantį panedėlį prieš tei
sėją Hebei prasidės nagrinėji
mas Komunistų Darbo partijos 
narių bylos. Jie yra kaltinami 
suokalbyje nuversti valdžia. 
Tarp apkaltintųjų yra ir milio- 
nierius-komunistas William 
Bross Lloyd.

Bross Lloydą gina advokatai 
VVilIiam A. Cunnca ir William 
S. Forest. Visus kitus gins 
Clarence Darrow.

Tikimąsi.kad byla bus ilga ir 
gal nusitęs iki vasaros.

Suėmė moters užpuoliką.

Harry Selhofer, 20m., 4603 
S. Cicero Avė. užvakar tapo iš
gelbėtas nuo nulinčiavimo ir su
imtas. Manoma, kad tai jis už
puldinėjo moteris ir merginas 
Brighton Park distrikte.

LAIVAKORTES 
EUROPON

Jau Yra Parduodamos

NAUJIENŲ OFISE
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Trečios klesos-laivakorčių kainos yra sekamos:

Iš New Yorko j Angliją ar Franciją... $71.50
Iš New Yorko i Paryžių........................... $75,00
Iš New Yorko į Hamburgą.....................$110.00
Iš New Yorko j Danzigą..... ...................$128.00

Išvažiuojant iš Amerikos reikia dar mokėti taksų 
po $5.00 nuo galvos. Įvažiuojant Amerikon, reikia 
mokėti taksų po $8.00 nuo galvos. —

Šiandien dar galima gauti vietų ant laivd “New 
York”, kurs išplaukia birželio 19 d. ir ant laivo “Ad- 
riatic”, kurs išplaukia liepos 3 d.

Laivakorčių reikale galite dabar 
kreipties į NAUJIENAS.

Vakar jis užpuolęs jos na
muose ant Mrs. Anastazija Han- 
ke, 30m., 4003 S. Cicero Avė., 
pririšo ją prie lovos ir po vaikų 
akių ją iškoneveikė. Betgi jis 
tapo po tos piktadarystes pagau 
tas ir minia ’ko-tik nenulinčia- 
vo jį, vos pasisekė jį išgelbėti. 
Moters vyras, Hary linuke, irgi 
areštuotas, kadangi tasis grą- 
sina užmušti Selhoferį.

Selhofer jau prisipažino prie 
šios piktadarystės, bet užsigina 
nuo kitų panašių piktadarybių.

Gatvekarių darbininkai į- 
teikė savo reikalavimą.

Vakar gal vakarių darbinin
kai įteikė kompanijai reikalavi
mą pakelti algą. Jie reikalauja 
$1.00 į va|., vieton dabar gauna
mų 65c. Kompanija nieko ne
atsakė į reikalavimą. Ji galbūt 
duos savo pasiūlymą sekamą 
utarninkų. Dabartinė darbinin
kų sutartis su kompanija baig
iasi Birželio 1 d.

Dvi moterįs sužeistos.

Dvi jaim.GS moteris, Mrs. Ja 
cobson ir Miss Cohen liko gal 
būt mirtinai sužeistos, automo 
biliui, kuriuo jos važiavo, susi 
daužius į pėsčiųjų akmenį vi

dury j gatvės prie 16 ir Michi- 
gan Avė.

Du su jais buvę vyrai pa
bėgo, palikę jas besųmonės gu
linčias gatvės griovyje. Auto
mobilius priklauso pianų fa
brikantui F. F. Story iš River- 
side.

Sesuo prieš seserį.

Mirs. Sallie Thorton, 47 E 22 
St. liko patraukta teisman. Kai 
tina jų jos sesuo Miss Milinio 
Behrend, kad ji pasisavinusi 
jos $8,431 pinigais, už $3,000 
brarignienų ir už $3,000 kailių. 
P-le Behrend pereitų spalių bu
vo išvežta beprotnamiu ir jos 
sesuo tada tuos visus daiktus 
pasiėmusi. Kada ten rasta, kad 
ji yra pilnai sveika, sesuo atsi
sakė prašyli jos paliuosavimo 
ir ją paliuosavo pats daktaras. 
Daiktų sesuo ir gi nepanorėjo 
grąžinti.

Areštuoja piketuotojus.

Vakar policija areštavo kelis 
piketuoto jus prie Gongress vieš
bučio. Visi jie pareikalavo 
grand jury teismo.

Didžiųjų viešbučių virėjų ir 
patarnautojų streikas tęsiasi 
ir darbininkai laikosi tvirtai.

OIIND a

SlfNDFR

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

VELTUI 
DUSULIO SERGANTIEMS

* Naujas Namie pasidaromas būdas, 
kurį kiekvienas gali panaudoti be jo
kio Nepatogumo ar laiko stokos.

Turime būdą, kuris suvaldo Dusu
li ir norime, jus tai išmėgintumėte 
musų lėšomis Nesvarbu ar liga nuo

■ senai užvilkta, ar tik prasidėjusi vy-
■ styties, ar laikinas ar chroniškas Du
sulys. Nesvarbu kokiame klimate gy-

'venate arba koks amžis arba užsiė
mimas, jeigu esate kankinami Dusu
liu, šis būdas jums tuoj palengvins.

Į Ypatingai mes norėtume pasiųsti 
tiems, kurių liga beviltė, kame viso
kiose formose kvepalai nieko negel
bėjo. Norime parodyti kiekvienam 
savo lėšomis, jog šis būdas panaikina 
visokį sunkumą dūsavimo, kvėpavimo.

šis pasiūlymas yra labai svarbus, 
kad jo nepaisius. Rašyk dabar ir 
pradėki gydyties tuojau. •

į Nesiųsk jokių pinigų. Vien šį ku
poną pasiųsk mums. Padaryk tai 
šiandien.

VELTUI MĖGINIMO KUPONAS^ 
FRONTIER ASTMA CO., 
Room 135 K., Niagara and 

Hudson Street, Buffalo, N. Y.
Pasiuskit veltui išmėginimui jūsų 
metodo man:

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—H ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedčlionis 10—12 dienų.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine. ,

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

Tečiaus viešbučiai jau spėjo pri- 
sisamdyti nemažai streiklaužių 
ir skelbia, kad streikieriai nie
kad nebegaus darbo viešbučiuo
se.

Naujas “streikas”.

Vakar prasidėjęs naujas 
“streikas”, panašus į overauzes. 
Dabar skelbiama streikas kie
tiems marškiniams ir apykak
lėms; reikia esu nešioti tik 
minkštus marškinius ir minkš
tas apykakles, kad nupiginus 
skalbyklų darbų. Streikas tu
rėsiąs tęstis 23 dienas.

Kai kam matyt patinka vi
sokios komedijos.

i______________________________________ /

DAKTARAS NAMUOSE.
Tik ką išėjo iš spauaos nauja kny

ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknjs, žiedai, lapai ir'tt., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užyardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile apliekoje. Boto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS,
461 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

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

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pilkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyni gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.60 
iki $60.00.

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

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halated SU Chicago. T1L
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NAUJIENOS Ketvergas, Gegužės 6, 1920

Pranešimai ASMENŲ J IEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMALžEMfi

VIEŠAS DUONKEPYKLŲ DARBI-

7 vai va-

tluonk

3400 So. Aubvin Av-i. 
rbininkai, duonkepiai! Malonėki 
si atsilankyti i ši r esu inkįmą; 
turime apkuihėU apie savo r?i 

— privalome suorganiz.ioti 
uniją.

— Cicero. — Naujieną stotis persike
lia Į naują vietą, sykiu su V. Shileikos 
spaustuve į Pociaus namą, 4932 W. 
14th St. Kurie pirkdavote pavienius 
Naujienų numerius, malonėkite ateiti 
po nauju antrašu.

A. lludinskas, 
“Naujienų” agentas?

MOTERŲ
BEIKI A Mergaičių, kurios ga 

Ii siūti mokininniisi plauku dar 
bo. Augščiausi mokestis laike 
mokinimosi.
VVESTERN HAIB GOODS CO.

209 S. State St., Bm. 1008

PAJIEŠKAU savo vyro Pranciš- 
k; us šeštoko kuris prasišalino nuo 
manęs 12 <1. balandžio (April) 1920. 
P..liko mane su trimis vaikais

Dramatiško Ratelio rengiamo drau-ĮHame nusiminime ir varge. Didžioji 
giško vakarėlio subatos vakare 
svetainėje, Rengimo komisijos 
rinkim
6 d., Naujienose 
parduoti tikietų. 
kiek

usi- 
ivyks ketverge vakare, geg. 

aujienose. Visi kurie paėmė 
malonėkite pranešti 

turite jų pardavę.
— J. P. Markus.

L. D. ir Paš. Kliubo susirinki- 
įvyks geg. 6 d. 7:30 vai. vakmas

Malinausko svetainėje prie 19-tos ir
Halsted St., Sekr. A, Jonaitis

Lietuvių Jnnitorių Vyrų ir Moterų 
Pas. Kliubas nedėlioj, geg. 9 d., 7 v. v. 
Meldažio svet., 2242 W. 23 pi. j ‘ 
scenoje Bi*. Vargšo trijų veiksmų dra
mą “Žmonės” inžanga 35, f>0 ir 75c. 
Po teatro šokiai. Muzika Sarpaliaus. 
Pusė pelno skiriama Lietuvos Laisvės 
Fondan, — Komitetas

dide-

I mano mergaitė Teklė iš rūpesčio, la
bi i verkė ir dabar serga. Girdėjau, 
kad jis dabar gyvena su šia motore, 
keri turi pasiėmusį šią mergaitę, o 
v;< rą ir vaiką yra palikusi. Kas man 
pjąncš apie jo gyvenimą duosiu $15 
dovanų.

KOSTANCIJA ŠEŠTOKIENE 
2005 C anai po rt Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Leono ir Bonifaco Se
lenių paeina iš Telšių pavieto Mosė
džio parapijos, kaimo žebrokų. Jie pir 

stato Į miau gyveno Amerikoje. Turiu svar- 
'l**',-|biu žinių <lel jų iš Lietuvos. Malonėki

te atsišaukiti šiuo antrašu:
J. LILEIKA

IC610 Edbrooke Avė. Chicago, III.

Harvey, 
nesinis sus 
d.„ 7:3b vi 
atislankyti.

III. — LSS. 228 kp. mė- 
irinkimas įvyks gegužės 7 
d. Vakare. Malųnėkite visi

— Organizatorius

LSJL. 1-nios kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, geg. 7 d., Au
šros svet. 3001 So. Halsted St. Pra
džia 8 vai. vak. Visi nariai malonėki
te susirinkti paskirtu laiku, nes turi
me daug svarbių reikalų aptarti.

— 'Valdyba.

PAJIEŠKAU savo tėvo Antano Ma
žeikos, kuris pirm karės gyveno Tu- 
čių sodoje, Viekšnių volostės, Mažei
kių apskr.; siunčiau laišką, negaunu 
iš jo jokios žinios. Meldžiu susiedų 
man pranešti, ar tebėra gyvas mano 
tėvas ir kame randasi.

TAMOŠIUS MAŽEIKA 
2325 So. Dearbom St. Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

A, M. C. & B. W. if N. A. lietuvių 
skyrius 257, laikys labai svarbų susi
rinkimą ketverge, geg. 6 d. 8 vai. vak. 
J. J. Ežerskįo svet. 4600 So. Paulina 
St. Visi nariai (rPs) malonėkite atsi
lankyti susirinkiman.

REIKIA kambario vienai mergaitei 
geroj šeimynoj, kad kambaris butų 
švarus ir šviesus. Galiu mokėti $12. 
Praneškite ‘ ,

A. RUPSH,
34 Bellevue PI.

Bridgeportiečiai mokėję mėnesinius 
mokesčius po num. 3249 So. Halsted 
St. dabar privalote mokėti po num. 
453-5 So. Marshfield Ave.,*nes Bridge- 
porto branch ofisą uždarėme sumaži
nimui išlaidų. — Valdyba.

IšRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS storas puiki vieta 

d< 1 visokio biznio, ypatingai dėl pir
mos klesos barzdaskutykios, Gents’ 
fumishings, millinery ar waist .shop.

3207 So. VVallace St.

Rubsiuvių unijos 269 skyriaus mėne
sinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, geg 
7 d., 7:30 vai. vak. Unios salėj, 1564 
N. Robey St. Bus daug svarbių prane
šimų, rinkimas darbininkų baliui geg. 
15 d. Schoenhoffen svet. kampas Mil- 
waukee Avė ir Ashland Avė. taipgi 
daug kitų svarbių reikalų. Visi prigu- 
lintjs į ši lokalų nariai malonėkite pri-

OFISAS nuomai gera vieta 
lietuviui gydytojui, dentistui ir 
osteopatui prie 108 tos ir So. 
Michigan Avė., Boseland. Klaus

r. Frank Juozapavičia. K1MBABK STATE BANK 
1 ()<Xtli and Michigan Avė.

Bumside. •— SLA. 63 kp. susirinki
mas įvyks pėtnyčnoj, geg. 7 d., 7 v. 
vak. J. Mačiukevičiaus svet. 1036 E. 
93 St. Visi nariai malonėkite pribūti 
laiku, nes yra svarbių reikalų ir bus 
rinkimas centro valdybos.

Sekr. B. Barniškis.
JIEŠKO DARBO

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės Pa.š 
Kliubo mėnesinis 
pėtnyčioj, geg. 7 
Neffc 
gai, i

susirinkimas įvyks 
d., 8 vai. vak. J. • 

o svet. 1500 So. 49th Avė. Drau- 
malonėkite visi atsilankyti. .

— A. Liutkus, rašt.

REIKALAUJU darbo. Esu senyvas 
žmogus; galiu pridaboti namą, vai
kus ir tt. Jei kam reikalingas toks 
žmogus, malonėkit pranešti.

JURGIS GABAVIČIUS 
1527 Augusta St., kampas Ashland

Avė. iš užpakalio, 2 f).

Pa j ieškojimai REIKIA7 DARBI NINKU

MOTERŲ
ASMEN Ų J JEš KO JIM AI
PAJIEŠKAU merginos apsivedimui 

senumo nuo 20 iki 25 metų; aš esu 28 
metų. Rašykite laišką priduodant sa
vo paveikslą.

REIKIA

<3261 So. Halsted St. Chicago, III

PAJIEŠKAU mergaitės arba jaunos 
našlės apsivedimui. Esu 28 m. senu
mo. Artimesniai pažinčiai meldžiu 
man rašyti ir prisiųsti paveikslą. 
Atsaką ir paveikslą suteiksiu kiekvie
nai

Moterų lengviam valymo 
$16 į savaitę. Nuolat 

Kreipties.
PEPSODENT CO. 

6th floor 
1104 So. Wabash

darbui, 
darbas

Avė.

B A ŠVIDAS
Box 1385 Joliet, III

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Jurgučio iš Tauragės apskr. Kvėdar
nos parapijos, Žygaičių sodos; pirmiau 
buk gyvenęs New Yorke. Malonėkite 
atsiliepti ar kįtas pranešti; turiu 
svarbų reikalą.

PETRAS JURGUTIS 
1134 Market St., De Kalb, III.

PAJIEŠKAU Marijonos Jarušaus- 
kaitės iš Ušnėnų kaimo, Užvenčio pa
rapijos. Meldžiu atsišaukti; arba kas 
žinote pranešti, kur gyvena. Skiriu 
$5.00 Aš girdėjau, kad gyvena Chica- 
goj.

S. O. SHERAK
308 E. Kensington Avė. Chicago, III.

PAJIEŠKAU švogęrio Augusto Vai
tiekaus iš Tauragės miesto. Meldžiu 
atsiliepti turiu labai svarbų reikalą.

JONAS PEKORAITIS, 
Sta. A. P. O. Box 84, Everet, Wash,

PAJIEŠKAU savo brolio Vitoldo 
Žebemo, kuris gyveno Chicagoje. Pa
eina jš Šiaulių miesto, Kauno rėd.

ELENA ŽEBERNAITĖ, 
Kauno rėd., Šiaulių miestas, Dvaro 
gatvė, savo namai. Lietuva,

PAJUNK A U KAMBARIO, prie lai
svų žmonių. Geistina butų, kad kam
baris rastus vienam vaikinui. Žiemos 
laike kad butų gerai apšiklomas. 
Kreipkitės šiuo adresu.

J. JonuševiČia.
3001 So. Halsted St., Chicago, III.

KEIKIA moters popieronu- 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO..
105 W. 21 St, Chieag..

BEIKIA
MERGAIČIŲ IB MOTEBIŲ 

lengvam darbui dirbyklos dar
bui prie drill pressų, benčiaus ir 
inspekcijos. Patyrimo nerei
kia. Mes išmokįsiine jus. Sam
dos ofisas atidaras Panedeliais, 
Seredomis ir Pėtnyčiomis iki 8 
va. vak. Subatomis iki 3:30 v.v.

Kreipties:
311 West Austin Avė.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ

Abclnam darbui Kepykloje. 
Patyrimo nereikia. Gera mo
kestis. Nakties darbas.

Kreipties:
1107 West Congress St.

PAJIEŠKAU savo giminių, dėdžių,' CUKERKŲ DIRBYKLAI 
Mikolo ir Aleksandro Navickų ir Pe- Mergaičių reikia lengviam dirbyklos 
tronėlės. Paeina iš Kretingos mieste- darbui. Patyrimo nereikia. Geros dar- 
lio; seniau jie gyveno Chicagoje. bo sąlygos. Kreipties:

/ TERESA VARKOJATE, , 763 MATHER St.
Telšijų apskričio, Kretingos miestelio Near Harrison ir Halsted Sts.

Lietuva. Phone: Haymarket 2344

REIKIA
100 mergaičių, 16 metų ir senes
nių darbui prie popierinių kviet- 
kų. Nuolat darbas. Gera mokes
tis. Darbo valandos nuo 8 iki 
5:30 vai. vak. Subatomis iki 1 
vai. dienos. Kreipties tuoj.

SC1IACK,
1739 Milwaukee Avė.

REIKIA

Patyrusių moteriškų prie 
krakmolinimo ir prosijimo.

METROPOLE LAUNDRY
1219 East 55th St. Chicago.

Phone: įlydė Park 3190

REIKIA 2-ros virėjos
1362 So. Halsted St

REIKALINGA teisinga mergina ar 
moteris; geistina kad šiek tiek mokėtų 
skaityti lietuviškai, Patyrimas nerei
kalingas. Darbas vakarais.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS 
3238 So. Halsted St., Chicago, 111.

REIKIA
MOTERIŠKŲ

Abclnam
Patyrimo 
mokestis.

Kreipties
1107 West Congress St.

IB/MERGAIČIŲ.
Kepyklos darbui.
nereikia. Gera 

Dienos darbas.

REIKIA moterų aiba merginų.
Trumpos valandos, lengvas darbas, 
patyrimas nereikalingas, pusė dienos 
subatoj. $16 i savaitę pradžiai.
6957 Wentworth Avė. kampas 70 gat.

REIKIA vyrų ir moteriškų darbui 
skudurų wholsaleje.

HARRY DRAY
1447 Blue Island Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA darbininkų prie anglių; 
$65 į menesi, kambaris ir valgis.

Klausti Chief Engineer.
CHICAGO BEACH HOTEL, 

51st ir Comell Avės.

REIKIA VYRŲ
INDAMS PLAUTI

Gera mokestis
Kreipties

GBEAT NOBTHERN COFFEE 
SHOP

BEIKIA
Hog Butcherių 
Darbui packing 
Sandelije.

HETZEL & CO.
1743 Larrabee St.

KEIKIA

Keletos tvirtų vyrų darbui 
muilo dirbyklai. Patyrimo 
nereikia. 44l/£c. į valandą 
ir bonus. 9 vai. dienoje. 
Iki 1 vai. Subatoje.

1 ALLEN B. WBISU:Y CO.

925 S. Wells St.

REIKIA
Vyrų darbiu Scrap iron 
yarde.
$35 į sąvaitę.

711 West 15th Place.

VYRŲ

Apsipažinusių su Malleable ir Cray Iron Foundrės dar
bais. Mes duodame geriausias darbo sąlygas ir augštą 
mokestį. Darbas nuolat. Taipgi mums reikia vyro, ku- 

. x-is galėti! būti formanu Cray Iron faundrėje ir kito, 
kuris užžiurėtų (laibus Core Ruimyje.

Dirbykla randasi 175 mailes j vakarus nuo Chicagos.
Matyti atstovą, Andrew Hermanson, (Briggs House( 

Kampas Wolls ir Randolph tarpe 9 ir 6 vai. kasdien šią 
savaitę.. Tikrai nėra darbininkų nesusipratimo.

REIKIA 
LEIBERIŲ

REIKIA 2 barberių: Vienas vaka
rais, antras ant visados. Gera mokes
tis geriems barberiams; maloni vie
ta darbui.

J. PUPEL1S
1405 So. 49th Avė. Cicero, III.

REIKIA vyrų darbui yarde ir 
teamsterių į scrap iron yardą.

ALTON IRON & M ET AL CO..
2122 So. Loomis St

REIKALINGAS darbininkas trum-
Darbams viduje dirbyklos. poms valandoms, gera mokestis, gera
Nuolat darbas. 
Gera mokestis.

Matyti Mr. Ellis.

HEPPES - NELSON 
ROOFING CO.

4500 Fillmore St.

REIKIA darbininkų prie Great 
Northern and Soo Line gelžkelio. 
Kompanijos Sekcijoje ir prie extra 
gengės darb.ų. Mokestis $4.40 į dieną. 
Laikas ir pusė už viršlaikį Važinėji
mosi veltui suteikiama. Minnesota, 
North Dakota ir Montana. Del Infor
macijų kreipties į

FEDĖRS BROS.
24 So. Canal St., i Chicago, III.

REIKIA-
JABERIŲ

Lumber Yarde.
Nuolatinis darbas.
HERMAN H. HELTLER 

LUMBER CO.
2601 Elston Avė.

Kreipties prie Vartų

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

COLUMBIA SUGAR CO. 
Bay City, Mich.

Reikalauja dar 50 šeimynų 
Darbui prie auginimo cukrinių buro
kų Michigane mes norėtume, kad vie
noj šeimynoj butų 3 ar daugiau na
rių. Mes mokame po $35 už akerį, taip 
gi duodame gerai apmokamus darbus 
žiemos metu musų dirbyklose. Veltui 
pervažiavimas gelžkeliu, veltui na
mas, daržas ir veltui perdanginimas 
baldų iš jūsų gyvenimo vietos iki čia. 
Išvažiuojama kiekvieną utaminką. 
Kreipties Ketvergais, Pėtnyčiomis Su
batomis ir Nedėliomis nuo 8 vai. ry
to iki 7 vai. vak.

Matyti M A Frank Palla,
PRUDENTIAL H.

2nd floor Nonh East corn. 1 
Halsted St. and North Avė., 

v'Chicago, III.

atstovą.

REIKIA Truckmenų ir leiborių vy
rų darbui viduje warehousėje. Nuolat 
darbas ir gera mokestis. Kreipsies į 
Supt. Fourth.

GUMBINSKI BROS.
% Union & Lumber Sts.

LEIBERIŲ
Nuolat darbas,
Gera mokestis.
Kreipties tuoj:
FULTON SAW WORKS,

52nd Avė. ir 22nd St.
Cicero, III.

REIKTA vaikiuko 16 metų amžiaus 
pr^e darbo kilbasų dirbykloje.

1215 So. Halsted St.
■ „.V.... ... .....-  ---------------

REIKIA antrarankio duonkepio 
darbas dienomis. Gera mokestis.

FRANK BRASUS.
139 E. 107th St. Phone Pullman 945

PARDAVIMUI pekamė, geroj vie
toj, apgyventa lietuvių. Biznis iš dirb
tas nuo senų laikų labai gerai. Par
siduoda labai pigiai. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.
1400 So. 48th Ct., Cicero, 111.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DY^AI

/Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, ----
už $42. 
ant 10 
daugel 
pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

vertas $155 
Gvarantuotas 
metų. Taipgi 

kitų daiktų

Bondsai. Veltui pristatoma; į kitus
........................... “ *. D.miestus prisiunčiame per Č. O. 

leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE

STORAGE

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

PARSIDUODA namas pigiai. Dar
bas kitame mieste priverčia mane pa r 
duoti savo namą (su bizniu arba be) 
Cicero, III. Ant greito atsišaukimo 
parduosiu labai pigiai ir ant lengvų 
išlygų. Kreipties pas:

R. N. BARšIS, 
611 Lincoln Avė., Rockford, III.

KAS NORITE uždirbti $4500, pin
kite šią savaitę namą 2 augščių; apa
čioje štoras su 4 kambariais; viršu
tiniame 2 pagyvenimai po 4 kamba
rius; yru vanos, elektra, gazas, šil
tas vanduo, naujoviniui įrengimai. 
Rendos $105 j mėnesį; didelis garage, 
yardas visas dengtas; trįs metai kaip 
budavotas; randasi Brighton Parke ar
ti Archer gatves. Parsiduoda už $8700 
Dabar išbudavoti kainuotų $13,200. 
Kreipties vakarais.

KASPER
4104 So. Campbell Avė.

GARIMOS
KART, MICHIGAN

proga tiems, kurie lanko mokyklą. 
Darbas prasideda iš ryto 6 vai., bai
giasi 9 vai ryte. Atsišaukite greitai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS 
3238 So. Halsted St., Chicago, 111.

MEDŽIO TEKORIŲ prie lempų. 
Gera mokestis; atdara dirbykla dėl 
unijos ar ne unijos darbininkų. Kreip
ties tuoj pasirengusiems darbui.

15 St. ir Throop St.

REIKIA
VYRŲ 

prie hand screw mašinų ir drill presų.
, Kreipkitės.

NATIONAL STAMPING
& ELECTRIC WORKS

424 So. Clinton St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius 

Overland visai mažai vartotas penkių 
pasažierių; 6 nauji tajeriai. Parduo
siu pigiai, neš tunu išvažiuoti kitan 
miestan. Kas norite turėti vasarai 
gerą karą ir extra bargeną, atsišau
kite 4133 So. Wallace St.

Telefonas Drover 6979

GLASERIO PIGUMAI
Ar buvai mano parodoj vartotų kar 

rų? Jeigu nebuvai, tai praleidai viso 
amžiaus progą, nes mano kainos yra 
žemiausios mieste. Ateiki, ir matyki 
pats, ir tapsi apgalėtas.

Trįs Priežastįs Delko Glaserio 
Pigumai Yra Visad Geriausi.

... Mano parodoj rodomi visi karąi, ko-
Į kie buvo rodomi Coliseumc, ir kiti 
Į ir neimama inžangos.

Nepilki vartoto karo, kol nepamaty- 
I si musų.
, Mes Noriai Išparodysime Be Jokio 
; Privalumo iš Jurų Pusės.

Musų vartoti karai yra pilnai geroj 
tvarkoj, kiekvienas jų stropiai išmė
gintas visose dalyse, motore ir tt.

A. 1. Mechanikais dirbykloje, kuri 
yra didžiausi savos rųšies šiame mie
sto. .

Nepamirški fakto, jog aš tunu 
nuosavų mechanikų departamentą, 
numaliavojimo ir papuošimo skyrius 
po vienu stogu. Kodėl nepirkti is di
džiausio vertelgos vartotais karais 
mieste, kame jus busite užtikrinti, jog 
gausite sąžiningą patarnavimą nuo iš
taigos, kuri nuo keliolikos metų ve
da biznį prie Michigan Avė.

Mes mielai jums suteiksime vardus 
nuo suvirš 2,500 patenkintų kostumie- 
rių. .Kiekvienas vartotas karas parduo
dama su Pilna g varanti ja.
............. JOSEPH G. GLASER

Chicagos seniausis vertelga vien 
vartotų karų.

Atidarą Nedaliomis ir vakarais. 
1444-48 So. Michigan Avė., Chicago.

Calumet 4214

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON
30 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI Ice Box, geras, nau 
as; parduodu pigiai.

Kreipties:
3564 So Halsted St.

PARSIDUODA bučemė ir grosernė. 
Norima parduoti trumpu laiku — sa
vininkas važiuoja Lietuvon

Kreipties:
K. NORKUS, 

570 W. 18th .St. Chicago, III

PARSIDUODA bučerne ir grosernė, 
greitu laiku ir pigiai. Tarp lietuvių ir 
anglų. Biznis gerai išdirbtas. Priežas
tis pardavimo, turiu kitą biznį.

Kreipties:
3600 So. Lowe Avė.

NEPAPRASTAS PIGUMAS 
PARSIDUODA bučemė ir grosernė, 

lietuvių apgyvento j vietoj.
Kreipties:

3435 Wallace St.

EXERA! Prasiduoda bučemė ir gro
sernė už labai prieinamą kainą. Biznis 
daugiausia yra daromas su lietuviais. 
Turiu du troku, taipjau parduosiu pi
giai drauge su bizniu arba skirtumu. 
Pardavimo priežastis bus pirkėjui pa- 
ni&lri'nt'A

NATIONAL MEAT MARKET 
2901 So. Emerald Avė., Chicago, III.

Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

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

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

VVESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

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

1511 So. Kedzie Avė.

UŽLAIKYMO KAINA ,
Nauji sanipeliniai rakandu.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime siro pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir mobcibs- 
kirusių trrių Šmotų parloro rakandų

Taipgi mes turime 35 fonografus.
Šiandieninės mados; groja visų iš

dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikite tuojaus.
South-West Sample Furn. Storage. 

2102 West 35th St.
Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniai nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
Tadel esu priverstas paaukauti sa

vo 6 kambarių dar naujus rakandus: 
seklyčios setas, valgomojo kamb. se
tas, didedlis gramofonas, karpetus, lo
vas ir daug kitokių daiktų. Visus ar at 
skirai. Atiduosiu už bile teisingą pa
siūlymą.
714 W. 30th St., kampas Union Avė.

2-ros lubos.

NAMAI-žEMfi
PARBAVIMUI medinis namas 2 

augščių po 6 kambarius; pietrytinis 
kampas 42-ros Place ir Shields Avė. 
Kaina $2,500. Del išlygų kreipties 
savininką.

JOSEPH CASEY, 
10208 Sn. Peoria St.

Phone: Beverly 1434

Labai didelis bargenas, parsi
duoda 2 lotai, labai pigiai; bus 
parduota už pirmą teisingą pa-

ke; pardavimo priežastis — 
greitu laiku turiu išvažiouti į 
Lietuvą; meldžiu atsišaukti nuo 
6 vai. vakare, antrašu:

JOHN JAKUTIS,
4719 S. Hcnnitage Avė. 

Chicago, III.

PARSIDUODA Resort Karma. Iš 
priežasties .sunkių operacijų esmu pri
verstas parduoti aa^o (visiems gerai 
žinomą) Lemont”s Resort Farmą, 
Ta farma parsiduoda labai pigiai ir 
ant lengvų išlygų. Del tolesnių infor
macijų kreipkitės pas:

A. J. I2EM0NT, 
4847 W. 14th St., Cicero, III.

Nesenai vienas gudruolis paleido 
per laikraščius pagarsinimus, nupeik
damas visas kitas Lietuvių Koloni- 
nijas, tik išgirdamas savą. Mes gy
vendami gražioj apielinkėj ant der
lingų žemių. Neskriaudžiami naujai 
pribuvusių. Nuęiminėm, manydami, 
kad jau niekas nebeatvažiuos; bet 
Jiasirodė visai priešingai. Dabar 
:vailių nėra; žmonės supranta, kad 

tai tik muilinimas akių; dar labiau 
pradėjo atvažiuoti ir perkasi čia že
mės, nes atvažavę patyrė kieno tei
sybė. Pas mus atvažiavus nereikia 
klaidžiot, nes lietuviškas namas palei 
pat gelžkelio stotį (dypo), kame yra 
įrengti keli kambariai keliauninkams 
pernakvoti nors ir kelias naktis, už 
ką nieko neimama nuo pirkikų žemių. 
Pas mus atvažiavę gali patįs virtis, 
keptis musų virtuvėj ir atranda drau
giškumą nė vienas neišvažiuoja ne- 
pirkęs. Ačiū tiems, kurie netiki me
lagystėms. Musų draugija ant savo 
mėnesinio susirinkimo, nutarė kelti 
trečią metinį pikniką ir kviečia visus 
apielinkes ir iš toliau atsilankyti ant 
nedėlios, liepos 4 d., kada yra gra
žiausia ant musų farmų. Musų ko
mitetas bus ant stoties, laukdamas 
svečių, subatoj visą dieną ir nedėlios 
ryte iki 10 valandai.

Iš Chicago reikia išvažiuot vakare 
7:30 nuo Wells ir Harrison Sts, no
rint pigiau vandeniu nuo Michigan 
Avė. ir Water St., vakare pusę 8tos, 
perkant tikietą į Muskegon, o iš ten 
į Hart gelžkeliu. Rašykit arba tie
siog atvažiuokite į Amerikos Ūkinin
ko Redakciją.

M. WALENČIUS, 
Box 96, Hart, Michigan.

PARSIDUODA namas 1 jxig.

120 E. 103rd St., Boseland. III. 
keripties į savininką:

JOHN NOBKUS,
1 IO0 VVcntvvorth Avonue,

Phone 870 M Chicago-Heights.

PARDAVIMUI 10 kambarių muro 
rezidencija prie 1932 So. Peoria St. 
su Garage <iel 4 karų; staldas arkliam 
ir 2 tušti lotai 125 X 75. Kaina už 
visą $12,500. Su mažu įmokėjimu, 
liekis — mortgageiais.

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

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Dcsigning 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 323 74 W. Washington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.




