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Sukilėliai valdo Meksike
Prez. Carranza nužudytas?

Steigiamojo Lietuvos Seimo žy
mesnieji atstovai

SUKILĖLIAI VALDO MEK
SIKĄ.

Prezidentas Carranza nu
žudytas?

EL PASO, Tex., geg. 10 — 
Meksikos sukilėliai laimėjo. 
Carranzos valdžia susmuko. 
Meksikos sostinė ir kone visi žy 
minusieji industrijos centrai 
pateko į sukilėlių rankas. Ne
patikrintomis žiniomis, pats 
Meksikos prezidentas esąs nu
žudytas.

AGUA PRIETA, geg. 10. — 
Nepatikrintomis žiniomis, ku
rių čia šiandie gauta iš Hermoj 
sillo, prezidentas Carranza, jo 
žentas generolas Candido Agui- 
lar ir Francisco Murųuia, įipo , 
nužudyti. Juos nužudę patįs jų 
kareiviai, kurie buvo skaitomi 
esant ištikimais Carranzos val- 
džai ir kurie juos lydėję iš ša
lies sostinės. Jie, sako, nutarę 
prisidėti prie sukilėlių ir tuoj 
po to nužudę ir patį preziden
tų ir savo generolus. Kur visa 
tai įvyko, žinia nepasako. Mi
nima tik tiek, kad tatai padary
ta “į šiauryčius nuo Vera 
Cruz“.

Generolas Obregon tečiaus 
išleido patvarkymų, kad su Car 
ranza, jeigu jis butų apimtas, 
sukilėliai elgtųsi kuogeriausia 
ir gražintų jį į respublikos sos
tinę, Mexico City.

Nužudė daug sukilėlių
EL PASO, geg. 10. — Gautoj 

mis iš Meksikos sostinės žinio
mis, prezidentas Carranza, pir
ma negu jis apleido sostinę, pa
liepęs nužudyti “daugybę mili- 
tarinių nusižengėlių“. Tarp 
nužudytųjų esu ir generolų.
Siunčia daugiau karinių laivų 

Meksikon.
VVASHINGTON, geg. 10. — 

Valdžios paliepimu karinis lai
vas Oklahoma šiandie apleis 
Ne.w Yorkų. Pirmiausia vyks 
į Key West, o iš ten, jei bus rei
kalo — Meksikon. Kol kas dar 
nepatirta, ar laivyno departa
mentas davė tokių pat įsaky
mų ir kitų laivų komanduoto- 
jams, ar tik Oklahomos.

Vera Cruz sukilėlių rankose.
AGUA PRIETA, geg. 10. — 

Prezidento Carranzos kariuo
menė, apie 5(M) vyrų, pakėlė 
maištų. Miestas sukilėlių ran
kose. Žinia kol kas dar nepat
virtinta. •

Suėmė ambasadorių.
WASHLNGTON, geg. 10.— 

Meksikos sostinės laikraščiai 
skelbia, kad kartu su preziden
tu Carranza tapo suimtas ir jo 
skirtasai į Washingtonų amba
sadorius Bonillas.
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AGUA PRIETA, geg. 10. ~~ 
Sukilėliai rengiasi bausti prezi
dentą Carranzų, jeigu, jis bus pa 
gautas. Jis busiąs . teisiamas 
ne karinio, bet civilio teismo.

LAAEDO. geg. 10. — Sukilė
liai sumušo Carranzos kariuo
menę ir paėmė Nuevp Laredo. 
Carranžos generolas pabėgo į 
Jungtines Valstijas.

STEIGIAMOJO LIET. SEIMO 
ŽYMESNIEJI ATSTOVAI.

Lietuvos Astovybės Washing- 
tonc gautaja iš Kauno Eltos 
(Lietuvos telegrafo agentijos), 
kablegrama, atstovais Lietuvos 
Steigiamųjin Seiman išrinkta, 
be kitų, šie žymesnieji visuome 
nės veikėjai ir partijų žino- - • * nes:

Ministeris Draugelis, Stul
ginskis, Juozas Vailokaitis, Ka
zys Grinius, BorlkeviČienė, Ro- 
zenbaumas, pasiuntinys Puric
kis, vice-ministeris Stankus, 
generolas Galviciis, Bizauskas, 
Krupavičius, . Rachmileųičius< 
ministeris Čarneckis, Kairys, 
ministeris Soloveičikas, Požėla, 
Rimka, Šleževičius, Vytautas 
Račkauskas, Frofesorius Jurgu
tis, Baly s.

True tranalation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 11, 1920 
as reųuired by inc act of Oct. 6.1917 ,
VOKIEČIŲ ZEPPELINAI VYK

STA RUSIJON. i

Sako, padėsią rusams.

PARYŽIUS, geg. 10. — Gau
tomis iš Varšuvos laikraščių ži
niomis, septyni vokiečių zeppe- 
linai perskrido Varšuvą rytų 
link. Manoma, kad jie vyksta 
iš Vokietijos Rusijon ir gabena 
ten militarinių instruktorių.
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True translntion med wlth the post- 
mastei at Chicągo, III. May 11, 1920 
as reųnired by the act of Oct. 6,1917
RUSIJA PADARĖ TAIKĄ SU 

GRUZIJA.

Pripažįsta gruzijos nepriklauso
mybę, bet reikalauja išduoti 

bolševikų priešus. '

LONDQNAS, geg. 10. — Gau
tas iš Maskvos bevielis praneši
mas sako, kad taikos sutartis z , •
tarp sovietų Rusijos ir Gruzijos 
jau užbaigta. Sutarty pažymė
ta, kad Rusija pripažįsta Gru
zinuos nepriklausomybę ir pa
sižada nesikišti į josios viduri
nių reikalų tvarkymų.
| Respublika susidės iš Tifliso, 
Kutaiso ir Batumo kartu su Se- 
kataly. ir Suklum apskričiais*. 
Beto, jai priskiriama ir dalis 
Juodųjų jurų pakraščio.

Gruzinija gi privaloma nusi
ginkluoti ir išduoti visus sovie
tų valdžios priešus. Jų (išduo
tųjų žmonių) gyvastįs busian
čios apsergėtos.tik jie neteks sa 
vo savasčių: sovietų valdžia jas 
konfiskuos.

JŪREIVIŲ STREIKAS KA
NADOJ.

VANCOUVER, geg. 10. — 
Prieplaukos darbininkai ir jū
reiviai metė darbų. Reikalau
ja didesnių algų. Nė vienas lai 
vas negali išeiti iš prieplaukos. 
Samdytojai reikalauju “val
džios pgalbos”.

LONDONAS, geg. 10. — čia 
gautomis žiniomis, Šveicarijos 
valdžia nusitarusi vyti laukam 
iš respublikos visus buvusius ka 
ralius, kurie čia rado svetingos 
prieglaudos. Darą nepakenčia
mų intrigų tikslu atgauti savo 
prarastus sostus.

True translation fiJed with the post- 
master at Chicago, III. May 11, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

LENKAI IR VĖL PUOLA 
RUSUS.

Pradėjo ofensivų Poliesijos 
fronte; užėmė du miestu.

VARšAVA, geg. 9 (suvėlin
ta). — Nesenai paskelbtasai pra 
nešimas sako, kad lenkai pra
dėję naujų ofensivų Poliesijos 
fronte. Pareiškimą, kad, ka
riuomenes komanduotojų ma
nymu, šitas puolimas buvo rei
kalingas tam, idant išardyti bol
ševikų pienus — jų armijos 
koncentravimų Mosiro apskri
ty-

Pirmosios dienos mušys da
vė tokių pasekmių, kad. lenkai 
užėmę du miesteliu: Ohoins- 
ki ir Vasileviči. Pranešimus 
dar pastebi, kati lenkams teko 
daug karės grobio. »

Vakar rytų lenkų kavalerija 
įėjo Kievan įdurmu besitrau
kiantiems bolševikams. Po pie 
tų miestan įėjo ir ukrainų in- 
fanterija. Bolševikai miestų 
evakuavę.

TARĖSI RADŲ BOMBĄ. 
Buvo tik laikrodis.

ALBUQUERQUE, N. M., geg. 
10. Vietinis justicijos depar
tamento agentas, W. R. Povvell, 
užvakar gavo “stebuklingą siun* 
tirų“ — paštu. Iškarto Valdiniu 
kai pamanė, kad tai esanti bom
ba. Pasidrąsinę jie tečiaus ati
darė tą siuntinį ir rado tik lai
krodį — “hudilninkų”.

ANGLIJOS FABRIKANTAI 
DEJUOJA.

Medvilnės darbininkai gauna 
perdaug didelių algų.

• ' i

LONDONAS, geg. 10. — An
glijos medvilnės fabrikininkų 
asociacijos pirminnkas paskel
bė viešą pareiškimų, būtent,kad 
medvilnės' industrijai grūmojąs 
dideliausias krizisas. Fabriki- 
ninkams gresia bankrotas. O 
tai dėlto, kad nesenai jie buvę 
priversti padidinti darbinin
kams algas “dangau nei reikė* 
jb“.

Ypatingas vagilis.

CINCINNATI, geg. 10. — Po
licija čia areštavo tūlų penkio
likos metų amžiaus vaikėzų, 
bandžiusį pasivogti iš vietos čir 
ko — dramblį! Vaikėzas jau 
buvo užsėdęs ant dramblio. Su 
laikytas jis prisipažino, kad 
dramblį jis norėjęs išsivesti 
“kur nors į laukus’’ ir palikti.

Nebegaus pilietybės popierų.

PHILADELPHIA, geg. 10. — 
Kad Paul Telia, austras, nega
lėjo atsakyti į teisėjo paklausi
mų, būtent, ar ši šalis turėjo tei
ses stoti karau, teisėjas Kates 
atsisakė išduoti jam pilietybės 
popieras ir kartu patvarkė, kad 
Tell tų popierių niekada nebe
gausius.

Teisėjai, kur “daug*valgo“. ,

COLUMBUS, O., geg. 10. — 
Valstijos auditorius čia atsisa
kė išmokėti bitas dviem Cuy- 
alioga paviečio teisėjams. Jie
du kasdien pravalgydavę — po 
penkis dolerius. Auditorius pa
reiškė, kad “jie daug valgo” ir 
visa. Džiodžes reikalaujamo
sios sumos negausią.

Sulig priimtų taisyklių, teisė
jams čia leidžiama išleisti po 
penkis doleritfs kasdieną. Bet 
tai turi pakakti ir valgiui ir ki
tiems reikalams. O šie visa ė- 
ęm ir pravalgę!

Socialistų Partijos 
konvencija

Illinois delegacija norinti radi
kalesnės platformos; siųs de

legacijų Washingtonan.

NEW, YORK, geg. 10. — Il
linois valstijos delegacija naci
onalinėj Socialistų Partijos 
kon vertei joj, paskelldotnis laik
raščių žiniomis, esanti griežtai 
nusistačiusi už “tikrai radikali- 
nę platformų“. Tokia platfor
ma, kaip kad jų patiekė specia
lioji platformoj komisija, d. 
Hilkpiito vadovaujama, Illinois 
delegacija nepasitenkinanti. Ta 
tai pareiškęs vitmas Illinois de
legacijos narys, chicagie|is 
Louis Engdahl. Pareiškęs prieš 
atidarant šios dienos sesijų.

Konvencijos pirmininku šiai 
dienai išrnkta chicagetis Irvin 
St. John Tucker.

Konvencija, be to, šiandie iš
rinko specialių komisijų iš pen
kių delegatų. Komisija, vado
vaujama chicagicčio Seymour 
Stedman’o, sekamų pelnyčių 
vyks Washingtonan politinių 
kalinių paliuosavimo reikalu: 
Komisija įteiks valdžiai tam tik 
rų pareiškimą ir pasistengs gan 
ti josios atsakymų. Po to $avo 
raportų ji išduos konvencijai. 
Sekamą subatą šalies sostinėj 
galbūt bus surengta didelis ma
sinis susirinkimas — taipjau po 
litinių kalinių, paluosavimo rei
kalu.

Konvencija, tur būt, užsitęs 
iki pėtnyčios ryto. 

■. 1 ' .i mi i i.
GENERALIS STREIKAS 

VALENCIJOJ.

MADRIDAS, geg. 10. — Pra
eitų pelnyčių Valencijoj. buvo 
paskelbta generalis strei
kas. Visų industrijų darbinin
kai, kaip vienus vyras, metė dar 
bų. Netik dirbtuvės Ir krautu
vės, bet ir valgyklos buvo užda
rytos. Sumišimų tečiaus nebu
vo, nors miestas prigrūsta karei 
viais.

Šiandie streikas atšaukta. 
Streiko priežasčių ir sąlygų, ko
kiomis jis tapo atšauktas, tele
grama nemini.

FRANCUOS DARBININKŲ 
VADAS BERLINE.

BERLINAS, geg. 9. r- čia at
vyko žinomasai Francijos dar
bininkų vadas, Albert Thomas. 
Jo atvykimo tikslas -v- pasitar
ti su vietos organizacijų, vadais 
“delei tūlų svarbių reikalų“.

SUSEKĖ “DIDELĮ SU- 
MOKSLĄ.

Areštavo kelioliką studentų.
GAIRO, Egyptas, geg. 10. — 

Anglų policija čia surengė visą 
eilę kratų. Susekta btiris kons- 
piratorių — studentų. Kelioli
ka tų konspiratorių sulaikyta.

NELAIMĖ.

TEZARKANA, Ark., geg. 10. 
— Netoli Hope miestelio susi
daužė du pasažieriniu trauki
niu. Dvylika žmonių sužeista.

PINIGŲ KURSAS. '
Vakar, geg. 10- d., užsienio pinigų 

kaina, perkant ją ne maliau kaip už 
25,000 doleriu, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijęs 1 svaras ............... $ 8.84
Austrijos, 100 kronų.... ...... $ 0į55
Belgijos, už $1 ....... frankų 14.70
Danijos 100 kronų ............  $17.05
Finų 100 markių ................. •>. $ 5.40
Francijos, už $1 frankų 16.77 
Italijos, už $1 ...........  lyrų 20.15
Lietuvos 100 auksinų...........$ 2.00

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

Lenkų 100 markių .............. . $ 0.65
Norvegų 100 kronų ........... $19.10
Olandų 100 guldenų    $86.55 
švedų 100 kronų .....;....... $214,0
šveicarų, už $1........   frankų 5.60
Vokiečių 100 markių ........... $ 2.0

KOMUNISTŲ BYLA PRA- 
SIDĖJO.

Gal užsitęs visą vasarą.

CHICAGO. - Teisėjo He- 
bels korte vakar prasidėjo by
la dvidešimt šešių komunistų 
partijos narių, kaltinamų delei 
“su mok šio nuversti valdžių“. 
Visi kaltinamieji, jų tarpe ir 
millonierius-komunistas Wjl- 
liam Bross Lloyd, neprisipažino 
esant kaltais.

Kaltinamuosius gina Claren- 
ce Darrow, Seymour Siedinau, 
William Cunea ir kiti pasižy
mėję advokatai. Manoma, kad 
ši byla bus ilga ir atkakli. Val
džia žada daryti visa, kad kalti
namieji bulų nubausta. Ji< sa
ko, suverbavusi z daugybę 
liudininkų (ir iš Į>ačių 
komunistų taųio) ir turin
ti dokumentų. Nubausti 
juos tečiaus busią galima tik ka 
Įėjimu ar piniginėmis pabaudo
mis, nes visi kaltinamieji esą 
šios šalies piliečiai ir todėl de
portuoti juos negfllima.

Spėjama, kad byla užsitęs vi
są vasarą. Vienų tik prisaikin- 
tųjų teisėjų rinkimas užimsiąs 
ape keturias savaites.

Trii#» trsnslnfir”’ f i Ina witn the post- 
maste” at Chicago, III. May 11, 1920 
as rtspilred by hm* art «»t Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI SUNAIKINO RU 
SIJOS INDUSTRIJĄ.

WASHINGTON, geg. 10. — 
Nuo to laiko, kada prie valdžios 
vairo atėjo bolševikai, Rusijos 
produkcija nuolatos puolė. Vi
sai šaliai grūmoja ekonominis 
krizisas. Tatai parodo rapo
rtai, kurių duota nesenai buvu
siame nacionaliniame ekonomi 
jos tarybų, profesinių sąjungų 
ir Maskvos sovietų kongrese.

Leonas Trockis, bolševikų ka 
ro ministeris, pareiškė, kad in
dustrinio kriziso priežastis yra 
darbo įmonių sunaikinime. Na
cionalinės sovbitų ekonomijos 
tarybos pirmininkas Rikovas te 
čiaus pažymėjo, jogei “sovieti
nė valstybė, darbininkų ir ūki
ninkų valdoma, nesugebi tinka
mai panaudoti jos žinioj esan
čias gaminimo įmonei— dirb
tuves”.

Reikalavo $3,60, gavo $161.80.

ST. LOUIS, geg. 10. — Tūla 
vietos kompanija andais atsta
tė savo darbininką ir atsisakė 
išmokėti jam priklausbmą su
mą pinigų -1— tris dolerius še
šias dešimts centų. Darbinin
kas patraukė kompaniją tieson. 
Prisaikintieji teisėjai dabar nu
sprendė,— kad kompanija pri 
valanti užmokėti reikalaujamą 
sumą ir kartu dar pridėti 158 
dolerius pabaudos. Kompanija 
sako, kad tai “negirdėtas panie- 
kiniifias šios šalies įstatymų“ 
Ji apeliuosianti į tAigštesnį teis
mą.

Mėtė j įkunigą — kiaušiniais.

LOUISVILLE, geg. 10/-. Bū
rys jaunų palaidūnų andais įėjo 
vietos presbiteri jonų bažnyčion 
ir pačiu maldos laiku pradėjo 
laidyti į kunigą kiaušiniais 
Vakėzai sulaikyti.

Mirė 10,281 paryžietis.

PARYŽIUS, geg. 10. — Pas
kelbtais skaitmenimis, praei
tais metais nuo influenzos Pary 
čij mirė daugiau kaip dešimt 
•tūkstančių žmonių, būtent 10- 
281. Daugiausia mirė moterų

KANSAS CITY, geg. 10. -~ 
Penki apsiginklavę banditai 
Šiandie užpuolė vienų degtinėj 
sandėli. Išsinešė už 20,000 do
lerių degtinės.

FRANCUOS DABININKŲ 
KOVA.

Streikas plėtojasi; rengiamasi 
šaukt streiką n elektros ir ga- 

so parūpinamųjų įstaigų 
darbininkus.

PARYŽIUS, geg. 10. — Bur
žuazinė Paryžiaus spaudu pas
kelbė, kad šį rytų streikas tik
rai užsibaigsiąs. Bet jos viltis 
neišsipildė. Generalinė Darbo 
Federacija nutarė iššaukti strei- 
kan dar keturių industrijų -- 
namų statymo, metalurgijos, a- 
viacijos ir transportaci jos — 
darbininkus.

Ir tatai padaryta todėl, kad 
valdžia atsisakė pradėti tary
bas pirma negu darbininkai su
grįš darban. Premieras Mille- 
randas pareiškė, kad sekamam 
atstovų buto posėdžiui jis įteik
siąs naujų įstatymo projektų ge 
ležinkelių reorganizavimo klau 
simu, ir kali tasai projektas pil 
nai atatiksiųs didžiumai reika- 
lavmų, kuriuos išstatė streiki
ninkai. Ir visa. Streikininkai 
tuo nepatenkinti.

Generalinė Darbo Federacija 
čia paskelbė naujų prokliamaci- 
ją. Joje be kita pareiškiama, 
kad nedidelis būrelis lobininkų, 
kontroliuojančių, geležinkelius 
ir kitas industrijas visai neno
ri, kad produkavimas prekių 
padidėtų, nes tada matai jiems 
nebūtų kaip didinti kainas. Kad 
visa tai pašalinus, darbininkai 

kreikalauja nacionalizuoti gele
žinkelius ir tūlas kitas industri
jas. Samdytojai ir valdžia ši
to visai nenori, nes žino, kad 
tatai reikštų vieną žingsnį ar
čiaus prie nacionalizacijos.

Generaline Darbo Federacija 
dar kartų pareiškia, kad šitoji 
darbininkų kova, yra ne už di
desnes- algas, bet tinkamesnį, 
sutvarkymų būtinų šalies ger
būviui industrijų.
Susirėmimas pu streiklaužiais.

»'• f ' / i

PARŽYIUS, geg. 10. — Pože
minių geležinkelių, tramvajų ir 
omnibusų darbininkų streikas 
jau paskelbta. Bet pirmosios 
dienos daviniai nekokie. Didžiu
ma omnibusų dar operuojama 
ir senaisiais darbininkais ir 
streiklaužiais. Kcletoje vietų bu 
ta ytin rimtų susirėmimų su 
streiklaužiais.

Tramvajai taipjau operuoja-
m i, nors ; netaip plačia skale 
kaip kad omnibusai.

Vaikšto gandų, kad Generalh 
nė Darbo Federacija iššauks 
streikai! elektros ir gaso parū
pinamųjų įstaigų darbininkus.

PASIGROBĖ Už 36 TŪKSTAN
ČIUS DOL. DEGTINĖS.

CHICAGO. — Nežnomi pik
tadariai, matyt labai ištroškę, 
vakar naktį iškraustė vieną svai 
ginamųjų gėrimų sandėlį ir vie 
ną vaisjinę. Išsinešė už trisde
šimts šešis tūkstančius dolerių 
degtinės. Vagiliai nepagauti.
*-------  ' ................. .......... ' r r- i .

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- 

j mą. Vienutinė vieta kur taip galima ismaihyti ir pa- 
t siųsti pinigai Lietuvon yra. s

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
į^l739jSo, Halsted St, Chicago, BĮ.

T?ue translntion filed with the post- 
navJter at C^įcago, III. May 11, 1920 
as reąulred Dy Ine act of Ucl. 6,1917

Rumanija ruošiasi ka 
ran su Rusija

Pasiuntė savo atstovą 
Varšavon.

KOPENHAGEN, geg. 10. — 
Vietoji laikraštis Politikei! iš- 
spausĮiinb gautų iš Budapešto 
pranešimų, kur sakoma, kad 
Rumunijoj nūdien eina didelis 
militarlnis prisirengimas. Ber- 
lino laikraščiai sako, kad Ruma 
ui jos premjeras iškeliavęs Var
šavon tikslu pasitarti su lenkų 
valstybės galva, generolu Pil
sudskiu. Pasitarti dėl bendro 
veikimo prieš Rusiją.

NENORI BŪTI DAGI CHICA- 
GOS MAJORU.

Buvusiam Chicagos “žvėrių ka
raliui” esą gera ir Lon Angele.

LOS ANGELES, Cal., geg. 10. 
— Paskilbusis Lincoln parko 
“žvėrių karlius”, jo malonybė 
Cy De Vry, kuris kadaise labai 
nedželtelmoniŠkai pasielgė su 
žvėryno lankyojais ir užtai bu
vo atstatytas nuo vietos, dabar 
gavo tokią jau vietą Los Ange- 
leso žvėryne. Vakar vienas chi- 
cagietis jo atklausė:

— Na kaip, gerbiamasai, ne
bemanai grįžti Chicagon?

“Žvėrių karalius“ truputį pa
galvojo ir atsakė:

— Well, tamsta jiems pasa
kyk, kad aš nebenoriu būti dagi 
pačiu Chicagos majoru. Man 
ir čia gera.

Trne trunslation filed wfth the post- 
mastei- at Chicago, III. May 11, 1920 
as required by tne act of (jct. h. 1917
Anglija sutiko išduoti paspor- 

tus socialistams.

LONDONAS, geg. 10. — Už
sienio* reikalų ministerija paga
lios nebesipriešina išdavimui 
pasportų Anglijos socialistų 
partijos delegatams Ųuelch’ui 
ir Mčl^aine’ui, kurie skirti vy
kimui Rusuosna. Tata abu de
legatu kaip galima greičiau vyk 
šią Rusijon tikslu tyrinėti da
bartinę tos šalies padėlį.

EKSPLIOZIJA AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖJ.

Septyni žmonės užmušta.

EMPORIUM, Pa., geg. 10. — 
Praeitą subatą vietos parako 
kompanijos dirbtuvėje — Aet
na Ezpliosives Co., — kilo eks- 
pliozija. Septyni darbininkai 
ant vetos užmušta. Ekspliozi- 
jos priežastis nežinoma.

ROMA, geg. 9. — Italijos par 
lamente vakar kilo didelis trink 
šmas. Triukšmas kilo besigin
čijant delei valdžios vedamosios 
užsieniuose politikos. Kilus 
triukšmui posėdis tapo uždary
tas.
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tusios bolševikišku laikraščiu. 
Nes tokia “Naujienų” pakraipa 
butų atstumus nuo jų visus pro
tingus žmones. Chicagoje, kaip 
ten nebūtų, lietuviai yra dau- 

i giaus apsišvietę, negu bent ku- 
| rioje kitoje kolonijoje; tokiais 
| idiotiškais plepalais, kokiais bol- 
Ševikhi vaišina publiką, juos ne- 
patenkinsi. O be to, jeigu “Nau
jienos” butų nusibolševikavu- 
sios, tai ir valdžia veikiausia ne
būtų davusi joms gyvuoti. Jau ir 
taip ant “Naujienų” buvo pa
duota daugiau skundų, negu ant 
bent kurio kito lietuvių laikraš- 
čio, ir jos daugiausia buvo perse
kiojamos.

Mes gerai žinome, kad tauti
ninkai, susispietusieji apie “Lie
tuvą”, dėjo daug vilčių ant to, 
kad bolševikiški gaivalai paims 
viršų ant “Naujienų”; ta
me butų buvę jų dienraščio išga
nymas. Bet mes gerai žinome 
taip-pat, kad ir mūsiškiai bolše
vikai dėjo daug vilčių ant “Lie
tuvos”. Kada vasarą 1918 m. 
buvo paskelbta, kad ji eis dien
raščiu, tai “kairiasparoiai” Chi
cagoje ir apielinkėse labai nu
džiugo. Jie laukė, kai gervė gie
dros, pirmutinio to dienraščio 
numerio ir sakė, kad dabar tai 
jau bus galas “Naujienoms”.

“Kairiasparnių” viltis tapo ap
gauta. Apgauta tapd ir viltis tų 
tautininkų, kurie manė, kad bol
ševizmas sugriaus didžiausiąją 
lietuvių socialistų tvirtovę Ame
rikoje. Iš visos “komunistų” ga
lybės Chicagoje šiandie bepaliko 
tik saujalė sudemoralizuotų gai
valų, kurie bijosi net savo var
do. O tautininkų dienraščio lei
dėjai turi šermenis.

Sic transit gloria mundi.
jį -...~ ........- <|~----------------------------------- - ~ ' ..................... ——

Pasaulio Darbininku 
Judėjimas.

Generalis Darbo štabas. 1
LONDONAS. — Anglijos dar 

Liniukų sąjungos rengiasi tverti 
taip vadinamą generalinį darbo 
štabą, kuris jungtų daiktan vi
sas krašto darbininkų organiza
cijas, reprezentuojančias dau
giau ne 6,000,060 narių. Tasai 
generalinis darbo štabas turė
siąs vadovauti visam organizuo 
tųjų darbininkų judėjimui su
lig Darbo Partijos programų, 
idant laipsniškai paėmus šalies 
industriją į savo rankas.

Koordinuojanjosios pakomi- 
sijos sekretorius Fred. Bram- 
ley, kuriam pavesta sutaisyti 
darbo štabui pienas, sako, kad 
visas pienas busiąs pilnai iš
dirbtas ir pristatytas busimam 
rugsėjo mėnesyj profesinių są
jungų kongresui Portsniouthe. 
Kongresas, pasak jo, nutars ga
lutinai metodus, kurie turės Lu
ti priimti, idant pasekmingiau

I darbininkai galėtų atsiekti tik
slo.

I f

Robert Williams, transporto 
darbininkų federacijos genera
linis sekretorius pastebi, kad 
reikalingumas tokio generali

nio darbininkų štabo esąs aiš
kus kiekvienam, kuris tik.norįs 
matyti darbininkų klesą pro
gresuojant. “Jausti jaučiame”, 
sako jis, “kad darbininku va
dovai ir profesinių sąjungų 
viršininkai perdaug dažnai rū
pinasi labiau pamatymu esam
osios kapitalistinės plėšimo, suk 
lybes, prigavimo Ir išnaudojimo 
sistemos, . ne kaip besistengi^ 
mu padaryti pasaulį tokį, kur 
nebebūtų išnaudojimo, bet ku
riame kievienas galėtų gražiai ir 
laisvai gyventi. Šeiriu', metų 
pastangos darbininkų klasos pa
dėtį pagerinti iškovojimu dides
nių algų, pasirodė bergžios, nes 
ką kapitalo viešpačiai, priversti, 
viena ranka davė, jie antraja 
ranka atėmė. Bet kitaip ir ne
gali bent kapitalizmo sistemoj: 
tie, kur kontroluoja gaminimo 
priemones,produkciją ir paskirs 
tymą, kontroliuoja ir kainas,.'. 
Dabartinėj sistemoj, darbininkų 
klesa negales žymiai padidinti 
produkcijos, kol ji nebus užtik
rinta, kad ta produkcija eis ir 
pačių darbininkų naudai, page
rins jų gyvenimo sąlygas. Pra
šyti Anglijos darbininkus, kad 
jie daugiau produkūotųjjai reiš 
kia tiek pat, kaip kad duoli pro
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krutijimas yra žymiam laipsny
je rezultatas “komunistų” nepa
sisekimo užkariaut lietuvių dar
bininkų judėjimą šiame mieste.

1918 m. “komunistai” (jie ta
da dar vadinosi “kairiojo sparno 
socialistais”) pradėjo Chicagoje 
smarkią kampaniją prieš “Nau
jienas”. Senosios L.S.S. centras, 
kurį jie imiuteLUirėja savo ran
kose, specialiai tikslu kovot prieš 
musų dienraštj atsiuntė čionai 
sekretorių-vertėją Juozą Stilso- 
ną, ir jis čia ėmė varyt agitaciją.

Iš vienos pusės jisai s£engėsi 
diskredituot “Naujienas” socia- 
listiškai protaujančiųjų darbinin 
kų akyse ir, laikydamas prakal
bas, keikė ir šmeižė jas, kaipo 
“social-patriotišką” laikraštį. Vie 
noje pirmutinių prakalbų jisai 
patarė savo klausytojams geriau 
skaityti klerikališką “Draugą” 
arba kapitalistišką “Tribūne”, 
negu “Naujienas”.

IŠ antros pusės jisai stengėsi 
sukelt prieš musų dienraštį vie
tines socialistų kuopas. Tuo tik
slu jisai ne tiktai pats vaikščio
jo į kuopų susirinkimus ir rajo
no konferencijas, agituodamas 

prieš “Naujienas”, o ir parsi
traukė visą būrį pagelbininkų iš 
rytinių valstijų. Viši tie rytinių 
valstijų “revoliucionieriai”, ku
riems dėl tūlų priežasčių reikėjo 
permainyt savo gyvenimo vietas, 
buvo Stilsono kviečiami į Chica- 
gą ir prirašomi prie kuopų. To
kių gaivalų prisirinko čia koks 
puskapis arba daugiaus. Su se
kretorių m-vertė j u jie laikydavo 
slaptas konferencijas ir tardavo
si, kaip paimt į savo rankas or
ganizaciją. Prie jų prisidėjo ke
letas dešimčių tokių-pat vietinių 
gaivalų, ir jiems pavyko intry- 
gomis ir šmeižtais užkariaut Chi 
cagos kuopas ir rajoną. Priežas
tis buvo ta, kad didžiuma narių 
kuopose buvo įstoję į Sąjungą 
tiktai bėgiu paskutinių metų ir 
da nebuvo supratę socializmo i- 
dejos. / fi-J

šitas krizisas socialistų judėji
me ir paskatino Chicagos tauti
ninkus steigti savo dienraštį. Jų 
lyderiai tikėjosi, kad bolševikiš
ki rėksniai sugriaus “Naujienas” 
ar paims jas į savo rankas. Kaip 
vienam, taip ir antram atsitiki
me butų atsidarius plati dirva 
vidurinės srovės organui. Pats 
savaimi suprantamas yra daly
kas, kad tautininkai butų laimė
ję, jeigu “Naujienos” butų žu
vusios; bet jie butų laimėję ir 
tuomet, kuomet jos butų pavir-l 

gos junkerių ir milMaristų kte- 
soms didinti kariuomenes skai
čių, kurios pagalba jie geriau 
galėtų triuškinti darbui inkų or
ganizacijas, naikinti Airijos de
mokratiją, lindėti vokiečių jun
keriams, ant kurių puola atsa
komybė už tą baisų karą, triuš
kinti Vokietijos demokratiją, 
triuškinti Rusijos socialistinę 
respubliką, kovoti prieš Vengri
jos, Austrijos ir Egypto laisvę.”

» Į

[Federuotosios Presos žinia]
Sidney, — Australijos Jūrių 

Darbininkų Sąjunga nutarė su
sižinoti su visomis kitomis pa
saulio jurininkų ir uostų darbi
ninkų organizacijomis . ir 
pasižiūrėti, ar nebūtų galima 
prieti prie bendro susitarimo, 
kad ateityj nebeleidus laivams 
gabenti kareivių užjūriu karinu 
t i. Australijos jurininkai ma
no, kad jeigu tokia sutartis’bu
tų padaryta ir pildoma, tai tas 
ne maža prisidėtų prie užkirti
mo kelio bosiniams karams.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotosios Presos žinia]

Indianapolis, Ind.*'—• Globė
jai mantos trijų darbininkų, 
kuria rugsėjo 9 <1. 1919 m. bu- 
vo Ilaniinonde, Ind., užmušti, į- 
ųešė distrikto teisman bylą 
prieš Standard Steel Car kom
paniją, reikalaudami iš jos vi
so 30 tūkstančių atlyginimo 
užmuštųjų šeimynoms. Tuo
met mat buvo streikas, ir tie 
darbininkai gatvėse atkalbinėjo 
nesusipratusius žmones nuo 
istroiDlaužkivimo. Skundėjai 
kaltina kompaniją, kad jos pa
samdytieji agentai ir žude.i- 
kos ėmę šaudyti į ramiai pikie- 
tuojanČus streikininkus ir juos 
užmušę.

Kooperatyvų judėjimas.
[Federuotosios Presos žinia] •

Washington. — čia kątik pa
sibaigė Visos Amerikos Ūki
ninkų - Darbininkų Kooperaty
vų Komisijos suvažiavimo po
sėdžiai. Iš raportų paaiškėjo, 
kad kooperatyvinęs organizaci
jos. Amerikoj sparčiai auga ir 
plėtojasi. Tatai parodo dagi 
tas faktas, kad Wisconsino ir 
Nebraskos universitetai pasta
ruoju laiku įsteigė skyrius speci 
aliai kooperacijos dalykais. Su
važiavimas nutarė įsteigti taip 
vadinamą tiesiogines pirklybos 
komisiją, susidedančią iš at
stovų, išrinktų po tris nuo ga
mintojų ir vartotojų kooperaci- 
nių organizacijų. Komisijos 
uždavinys bus rinkti ir skleisti 
žnias apie esamąsias gaminto
jų ir vartotojų kooperatyvines 
grupes ir išdirbti pienus, kaip 
geriau butų galima vesti tiesio
gine prekyba tarp ūkininkų 
kooperatyvų ir vartotojų koo- 
peratyvinių organizacijų.

įstatymų komisijai pavesta 
aiūtaisyti kooperacijų įstatymo 
projektas, kurs turės būt įneš
tas šalies legislaturon (kongre- 
san). ,

Bankų ir kredito kolnisija, 
kurios pirmininku yra W. S. 
Stone, o sekretorium Fred. C. 
Howe, pristatė savo pienus kū
rimui koopefatyvinių bankų, 
kurie būtinai reikalingi, norint 
deramai išplėšti kooperatyvįnes 
organizacijas* ir tiesioginę pre
kybą.

Skaitytojui Balsai
įf/i išreikštas Šiame skyriuje • 
nuomones Redakcija neatsako.]

DAR DEL “AŠARŲ SALŲ”.

Naujienų Lai. 10 laidoj skai
tau aprašymėlį, kaip vieną K. S. 
Kubinską kai-kuric komunistai 
suklaidinę, dėl ^ko jis patekęs ir 
ant “ašarų salos,” o jo suklai- 
dintojai ne tik negelbėję jo, bet 
dar ip šnipu pramanę [Patsai 
Kubinskus rašo apie save kitaip. 
Žp. Ji-nų 108 num. — Red.]. Aš 
esu tikras, kad tokių nelaimin
gų žmonių, kaip Kubinskas, bu
vo ne vienas. Bet Čia privesiu 
kitokį atsitikimėlį. Norvvoode 
(Mass.) nuo senai gyveno vie
las kriaučius Ž. Jis palupo di

delis didelis rrevoliucionierius

ir savo ugniniu liežuviu, saky
damas prakalbas, ne vienam len 
gvatikiui galėjo padaryti revo
liuciją galvoje. Naujosios Ang
lijos kairiasparniai garbino jį 
kuone kaip antrąjį Mesi josiu. 
Bet kaip daugelis Hilų jo suklai
dintų žmogelių, taip ir patsai Ž. 
buvo suimtas. Ir tasis smar
kus rrevoliucionierius, kai tik 
pamatė Detfrlando “ašarų salą”, 
susmuko visai, pasidarė ramiii- 
ramiausiąs avinėlis. Jį paleista 
po kaucija. Ir paleistas, jis vi
sai užmiršo apie kitus savo 
draugus. Dabar jis taip supa
mojo, jogei sako, kad geriau 
eiti į bažnyčią ir iš ten darbi
ninkus mokinti, tai busią svei
kiau... — Draugas.

RUBSIUVIAI, SAUGOKIME 
UNIJĄ NUO VIENYBĖS 

ARDYTOJŲ.
-..........r111 ■—

Kaip tik A.C.W. of A. įklijos 
organą pradėjo redaguoti A. 
Bimba, tuoj prasidėjo užsiimldi- 
nėjimai ant jam (Bimbai) ne- 
patikanių lietuvių srkyvių ir a- 
smenų. Jis kiekviename orga
no numeryj niekina ir drabsto 
purvais socialistus, tautininkus 
ir kitų sriovių žmones.
. Rttbsiuviai leidžia organą 
tam, kad skleidus apšvietą ir 
klesinę sąmonę tarp unijos na
rių, tuo tarpu Bimba pjudo vie-/ 
nūs unijos narius prieš kitus. 
Turbūt komunistams niekas ki
tas nerupi, kaip tik ardyti dar
bininkų organizacijas. Tai jų 
tikslas.

Ir jeigu mes, rubsiuviai, ne 
stovėsime ant sargybos, tai vėl 
susilauksime tokių tarpsavinių 
peštynių, kokias turėjome ketu
ri metai atgal. Juk ir tada rub
siuviai buvo supiudyti' panašių 
i Bimbą agitatorių ir pešėsi net 
per t rėja tą metų. Tose peštynė
se labiausia nukentėjo Baltimo- 
rės lietuviai rubsiuviai. To>lel 
jie panurtę, kad dabartinis orga
no redaktorius irgi veda prie 
pražūtingos savitarpinės kovos, 
patįs pirmieji šoko gint unijos 
vienybę ir išnešė rezoliuciją 
prieš netikusį organo vedimą: 
Ta rezoliucija tilpo “Darbo” 
num, 14. Joj pabrėžiama# kad 
“Darbas” yra leidžiamas visų li
nijos nariu, ir kad pati organiza
cija nėra nė auti tautinė ar anti
religinė, bet grynai ekonominė, 
i kurią gali sutilpti visų politi
nių pažiūrų žmonėš, todėl ir 
reikalaujama paliauti sriovinius 

užsipuldhičtjmus, o laikytics 
vien unijos veikimo rfbų. Bet 
ir Bimba sustojo vedęs savo pra 
gaištingą politiką? Ne. Tame 
pačiame “Darbo” numeryj, ku
riame tilpo baltimoricčių rezo
liucija, Bimba pasakė ilgą pa
mokslą.

Dauguinas rubsiuvių yra ne
patenkinti organo pakraipa. Iš 
218 skyrius 15 šimtų narių sun
kų būt rasti 150, kurie tokiai 
.pakraipai pritartų. Turbūt 
tas pats yra ir kituose miestuose.

Rubsiuviai yra nepatenkinti 
savo organo pakraipa, bet jo 
redaktorius neatkreipia į tai a- 
tidos ir Ig^'o ir toliaus organe 
pjudynės prie savitarpinės ko
vos, prie išardymo unijos vieny
bės. Kas dabar lieka (Iryli rubsiu 
viams? Nieko kito nelieka, 
kaip reikalauti, kad Bimba bu
tų prašalintas iš redaktoriaus 
vielos. Kol jis redaguos organą, 
tol nariai iš to organo neturės 
jokios naudos. Juk kiekvienas 
“Darbo” numeris yra pilnas gat
vinių žodžių, kad net reikia sau
gotis garsiai skaityti, kad ir vai
kai neišmoktų kolionių.

pilims, rubsiuvianis, reikalin
giausia yra laikyties kuodi- 
džiausios vienybes ir mes ne
turime duolies tokiems Bim
boms mus suklaidinti ir musų 
vienybę išardyti. Tas visai nes
varbu, kad Bimba persistato sa
ve darbininkų užtarėjų. Juk 
L. Grikštas, Gelažėle ir k. irgi 
vadinosi save likraisiai revoliu
cionieriais, betgi tikrenybėje 
jie buvo didžiausi darbininkų 
viep.ybes ir*organizacijų ardyto
jai. O tie, kurie stengiasi ardy
ti darbininkų organizacijas, tie 
yra didžiausi darbininkų prie
šai.

— Zigmas.

Laiškai iš Lietuvos.
Iš Bikėliškių, Ežerėlių apskr.

P. Urbonas rašo savo drau
gui A. šaikui, Chicagoje:

Dabartines esamė sveiki ir 
Inksmi tuom, kad dabar tik 
lenkai liko. Kitus priešus jau 
išgujom. Užeis pietus ir len
kams. Ir lenkai peckojas iš 
musų krašto. Lietuviu, frontas 
buvo nuo Dvinsko, Smalvos, 
Salaku, Vojariškių ir Taurag
nų. Toliau tęsės j Kauno rajo
ną. čia, pas mus pafronte sto
vėjo. Vyrai apsiginklavę ar 
susiorganizavę j partizanų par
tijas laikinai sulaiko lenkus ple 
šikus. Jie užpuldinėjo nekurius 
sodžius ir rubavojo. Bet dabar 
tapus partizanams jie nebeatei
na. Vien tik siaučia pusėj Sa
lako parapijos ir Vilniaus guber 
nijoj.

Toliaus. Kodėl man nepati
ko bolševikai ar komunistai? 
Bolševikai priverčia išvieno 
dirbti ir iš vieno puodo valgyti. 
Bet valgymais visiem vienodas 
nepatinka. Dirbt išvien negali
ma taippat. Viens nori Įęrcit 
padirbėjus pailsėt, antras visa
da ilsėt, o trečias patingėt. O 
toliaus’ pamatėm, kad kuris tu
ri 3 dešimtines žemes, buvo 
vadintas kapitalistu. Nes par 
nupuolimą pinigų kurso pati 
mažoji ūkė skaitės šimtais tūks
tančių rublių. Tai ir neturėjo 
balso. >

P. Glaveckas rašo savo brolui 
Juozui Glaveckui, Brooklyn, 
N. Y.:

Gerbiamas broli!

Laišką nuo Tavęs gavau, už 
kurį nuoširdžiai Tau ačiū!

Kokį neapsakomą džiaugsmą 
sukėlė manyje Tavo laiškas, ku
rio taip seniai laukiau! Užsi
daręs kambaryje ilgai, ilgai svh 
jojau apie Tave. Prisiminė 
man laikai kuomet Tu buvai 
dar namie, kuomet važiavai.... 
jik kiek atsiminimų! Aš r dar 
tuomet buvau mažas, mažai, la
bai mažai išmaniau. Ir prabėgau 
mintimis iki <i\ibaiiinių laikų. 
Daug dieniu sąvaičių, menesių 
prabėgo ir daug atsiminimų pa
siliko atmintyje!....

Didžiausias atsiminimas — 
tai karas: Kanolių griausmas 
ir kulkosvydžių tarškėjimas il
gai ilgai mums pasiliks atminty 
j e. Bet buvo —praėjo ir žiūri
me kas dabar yra ir laukime 
kas ateis. O gyvenimas vis 
plaukia kaip sapnas, paligda- 
mas vien lik mažus taškus — 
istorinius atsitikimus. Kaip vi
sur, taip ir pas mus: kiekvie
nas žmogtrs dirba, kruta, kovo
ja su visomis gyvenimo sunke
nybėmis, kad pagerinus savo 
būvį. O ypačiai dabar pas mus 
tas viskas aikštėn iškilo. Kiek
vienas darbininkas, dvarponis 
ir t.l pradeda suprasti savo kla
sės reikalus ir dėl jįj kovoti. 
Daug darbininkų yra profesinė
je sąjungoje, o ypatingai dva
ruose. Turiu patėmyti, kad tos 
sąjungos vedamos n.e tokių žmo 
nių, kurie sak°’ kad reikia po
nų tik gražiai paprašyti, o viską 
jums tinus, liet jos vedamos to
kių žmonių, kurie sako, kad gy
venimas yra kova už būvį, taigi 
ir darbininkas nieko negaus mal 
liaudamas, jis turi kovoti. Tie
sa yra pas mus ir kitokiu, darbi
ninkų profesinių sąjungų — 
tai “Krikčionių darbininkų są
junga.”.

Tiesa dabar dvarų drbininkų. 
profesinė sąjunga yra Užmigu
si lotargos miegu, bet tik lolar- 
gos.

Apie musų gimnaziją labai 
mažai ką turime parašyti. Mok
sleiviuose veikia, kaip paprastai 
gyvenime, dvi sroves: krikščio
niško j i ir soculistiškoji. Bet 
musų dauguma giminazijų yra 
“Žiburio”, “Saules” arba “Ry
to,” lai yra rankose “gerų” ka
talikų, lai socialistiškoji srove 
nelabai gali pasirchlyti -viešumo
je, nes juos pasistengia pašalinti 
kaipo “tvarkos ir ramybes ardy
tojus.” Mal jiems.rupi išauginti 
“gerus žmones.”

Jovaro prašymas.
Žinomas eilių rašytojas Jo

varas atsiuntė mums ir Rrgšo 
įdėti Naujienas Šitokį jo atsi
šaukimą į“ amerikiečius lietu
vius:

Prašymai.
Malonieji idėjos draugaiI

Aš jūsų žinomas Jovaras, at
sišaukiu iš už jurių-marių ir jū
sų meldžiu vienos įnylistos... 
Daug man apie save dabar ne
galima rašyti, tiktai keliais žod
žiais primenu... esu sunkiame 
ir kebliame padėjime... išsipai
nioti iš tos vangios ir baisiai sle
giančios padėties man būtinai 
reikalingi keli tūkstančiai mar
kių Ob Osto, (lietuviškų-vokiš- 
kų); kad k,as-nors iš draugų a- 
merikiečių, man paskolintumėt 
iki 50 dol. per Prekybos ir Pra
monės Banką, tai tie doleriai 
man butų raktas iš dvasines ir 
ekonominės vergijos išsiliuosud 
t i. Už kokios poros Tnetų kada 
Lietuvos pinigai susilygins su 
Anglų ir Amerikos, tai aš galė
čiau pagal aukso valiutą, vėl 
tiek jums grąžinti. Su didžia 
pagarba, Jovaras.

Mano adresas toks:
Jovarui, Šiaulių Kooperacijos 

Sankrova, Šiauliai, Lithuania.

Lietuvos Laisvės
Fondas.

Lietuvos Laisvas Fondas yra 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo žmonių kovą už savo teises 

ir išsivadavimą. ,
Aukos reikia siųsti Fondo ka

steriu! šiuo adresu: K. Gugis, 
8323 S. Halsted St., Chicago, III

AUKŲ KVITAVIMAS.
Pet. Wiskontas, Kenosha $1.00 

Buvo  ...  $521.65

Viso .....................  $542.65
Draugai ir drauges, nepaliau

kite veikę; nepaliaukite aukų 
rinkimo kampanijos.

Parama musų kovojantiems 
Lietuvoj draugams buvo reika
linga ne tik rinkimo atstovų į 
Steigiamąjį Seimą metu. Tos 
paramos reikės jiems nemažiau 
ir tada, kai Steigiamasis Seimas 
bus susirinkęs. Jiems reikės 
dar labiau budinti žmonc,s orga 
nizuoti darbininkus, kad jie 

sąmoningai kaipo organizuota 
darbo žmonių jiega, galėtų iš 
šalies daryti reikiamos įtakos į 
Steigiamąjį Seimą ir tuo bud u 
priversti jį sutaisyti tokius pa
matinius šalies įstatymus, kurie 
darbo žmonėms butų konaudin 
giausi. v»

REDAKCIJOS ATSAKYMAS.

Darbininkui, Chicago. — A- 
pię tas prakalbas jau buvo ra
šyta, o “patėmijimą” verčiau pa 
rašykite atskiru straipsneliu. 
Jūrių darbininkų santarve.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Skaudėjimas 
strėnose

' labai dažnai paeina nuo kokio nors 
inkstų suirimo. Tokis apsireiškimas 
dažnai būva pirmutiniu atkreipimu 
domos i tai, kad inkstai ir pusiš ne- 
veikia kaip reikiant. Atsidik tam 
tuąjaus. • Vartok

Severa’s 
Kidney and Liver 
Remedy

(Severos Inkstų ir Kepenų Vaistą) 
kuris yra patariamas visur, kur 
inkstai ar pūsle reikalauja toniko. 
Vartok jį nuo pūslės ir inkstų užde
gimo, šlapimo susilaikymo, šlapimo 
sutirštšjimo, skausmingo šlapinimo
si, sutinusių kojų ir skausmo strė
nose, paeinančio nuo inkstinių kliū
čių. Kainos: 76c ir $1.26, su 5 ar 
6 centais mokesčių visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPfDS, IOWA

Pullman 652
APTIEKA 

’ August Yonaitis 
LIETUVYS APTiEKORIUS

• 10646 So. Michigan «A.ve^ 
Ohicago-R<taeland, Iii.

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.,, Chicago. Telephone Yards 6492. 
SUTAISAU VISOKIOS RŪŠIES 
KALBAMAS vSIUVAMAS M AČI N A Q
SKA) BIAMAS ■ 0X0

Vhcui ii i Icunėrs ir Pcrcolatora;
Gasinius ir Elektrikinius Prosus ir t.t.

LIBERTY BONDSAI 
yra išmainomi į 
pinigus pagal 
dienos kurso 
Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyriuje 
Siunčiant pinigus į Lietuvą, 
Amerikos Liberty Bondsai 
yra piriimami už pinigus ir 
išmainomi į markes, šiandie 
liberty bondsų kursas yra 

' sekamas:
1 paskola 41/įs — $86.00
2 paskola 41/įs — 85.00
3 paskola 4t4s — 89.00
4 paskola 41/28 — 85.00
5 paskola 3%s — 96.00 
5 paskola 4%s — 96.00

Kas nori parduoti Liberty 
Bondsus, gali juos atnešti ar at
siųsti Naujienų Pinigų Siunti
mo Skyriun, 1739 So. Halsted 
St., Chicago, III.

P
A. PKTRATIS ■ •Jy&glS FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE- INSURANCE

European American Bmreau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortaa

3249 So Halsted Street. Chicago. Illinois 
Tclefhone Boulevard 611

o

DR. A. MONTVTD 
CHICAGO

Uetavis Gydytoju ir Chirurgu
25 E. Wuhington SL 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimu 1827 
Phbu Central 9592 

Valandos: nuo 19 iki 12 ryto

2121 North Western Ava.
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

K«Splnduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
1261 So. Halsted St. Chicago, I1L

Phone Boulevard 491 •
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,

' Laikrodžiai,

Auksybš, (jlolujnbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Ave„ Chicago, III

=anMRMnsnaiW3
Tele Y ar d s 6492

AKUšERKA 
A. SHUSHO

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

—......................

DR. C. JK. KLIAUGA
. , Dentistas

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

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

TeL Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos.1 9:30 ryto iki 12 dieną.

nuo 1 po pietų iki 1 vakare.
---- -
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Lietuviu Rateliuose
TOWN OF LAKE

Saugumas
Patarnavimas

Tedaphonall

nuo

WEST SIDE

Laisvamanių darbuote.

Nušovė namų pardavėją

JOHN KUCHINSKASnuo

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAĮMfi

Apiplėšė J. Kulio aptieką

$8.00 į mėnesį
DR. JOSEPH ZIFF

PirmaDabar

vo
savo antrašą ir adre^

Trįs pašauti kavinėje.

Telephone Boulevard 2168

Sužeidė savo pačią

Nujovė savo vyrą

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ- 

KAI, UKRAINŲ, BOHEMŲ, SLAVŲ, KROATŲ, 
SERBŲ IR ŽYDŲ*KALBOMIS.

Akių Specialistas
Akla egzaminuoja ui dyką.

Jūsų galvos skaudė- 
jimus ir negalė ji- 

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaaer'g ofise ant 1 labą 
3149 So. Morgan St.

trengthV 
AFETY& 1 
ERVICE’/ft

THE JOHN H. GELHARDT ORGANIZITION
1009 Woods Theatre Bldg., Chicago, III.

raiallntoa gerų a 
tyrimą* utdyką. 
iki*. Jei jo* raut

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rytą 
ir nuo i iki | vakar*,

rą gcužės 30 d., o kiek vėliau ir 
pikniką. Prie kuopos rašosi 
vis daugiau narių.

'“Kardas”', kurį tkrasa nese
niai sustabdė, gal neužilgib pra
dės eiti reguliariai kaip ir ėjęs.

Užvakar Span valgykloje ir 
kavinėje, 1547 E. 63 St. buvo ne 
mažai šaudymos, kuriame 3 
žmonės liko sužeisti. Peštinės 
kįlo už 3 mergeles, kavinės sa
vininkes, prie kurių gretinosi 
keletas vaikinų. Trįs vaikinai 
jau suimti.

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St, 

Chicago

Ji rašė: “išvaikė 
Geg. 1 d. buvo su-

Jonas Gaubus et ai., Lithua- 
nian Publishing kompanijos da
lininkai, kreipėsi teisman pra
šymu, kad teismas pripažintų 
tą kompaniją subankrutijus. 
Lithuanian Publishing kompa
nija leido dienraštį “Lietuvą”, 
3258 S. Morgan St. Praeitą su- 
batą kompanijos direktoriai 
paskelbė, kad dienraštis “Lietu
va” paliauja ėjęs. Gegužės 9 
dieną išėjęs numeris buvo pas
kutinis.

Oak Park mokytojai orga 
nizuojasi.

įsigyk Nuosavą 
Namą

Pilnai inrengtą. Mes suteiksime jums namą, kokį 
norėsite.

Užpereitą naktį du ginkluoti 
plėšikai įsilaužė į Justino Kulio 
aptieką 3259 So. Halsted St., 
surišo joje miegojusį savinin
ką ir susikrovę į automobilių 
už $6,000 degtinės’ ir $35 pini
gais, greit nudumė savo keliais.

Kulis sako, kad pirm kelių sa 
vaičių plėšikai irgi buvo įšilau 
žę jo aptiekon ir išvežė 70 dė
žių degtinės. Nuo to laiko jis 
ir miegodavęs aptiekoj, kad ją 
apsaugojus.

DR. I- E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Rosęlande; 10900 8. Michigau Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3188 
Chicagos ofisas: 4518 S. Wood St 
Tik Ketverąą vakarais nuo 5:38 
-7. Tek, Tai* 723.

Visai Patikėtinas 
Del Galvos Skaudžio 

10c 30c 60c butelis arba 
Dosomis

Dr. Charles Segei
Persikėlė | savo paują bfisą 
pn. 4729 Sd. Asland Avė, !Jii 
gydo ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Ofiso valandos nu<5 10 iki 
12 rytmety]’, nuo 2 Iki 6 va
kare; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

Namuose prie 6428 Union 
Avė., kuriuose nesenai nuo gaso 
pritroško 7 žmonės, užvakar li
ko nušautas William G. Krau- 
ter, pasiturintis namų ir lotų 
pardavėjus. Jis ką tik sugrį
žo iš ligonbuėio,, paveikęs 

’gašo, buvo teatre ir vakare pa
rėjo namo. Miegamajame kam 
baryje, patainsyj, ir tapo neži
nia keno nušautas. Daigiai bu
vo išmėtyti, tarsi butų buvusi 
vagystė, bet manoma, kad tai 
buvo keno nors kerštas, tik pri
dengtas vagyste.

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportus 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJŲ, arba DANZIGĄ. 
ATEIKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visų chroniškų ligą

Ofisas: 8Š54 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693 - 

Valandos t 10 11 ryta; 2—3 po piet 
7 - 8 vak. Ne< Imlioms 10- -12 dieną.

Telefonu Pallaaa 858, 
DR. P. P. ZALLY8 

Lietuvis Dentlstas 
18617 Michiraa Avo, RoMlant 

Valandos: 8 iki 8 vakaro.

PRAŠO TEISMO PRIPAŽINT 
“LIETUVĄ” SUBANKRU- 

TIJUS.

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakare, 
Subatomis! 9 iki 1 po pietą 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzamiauoju Abstraktu 

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmą Mortgeėią ant lengvą 
sąlygą.
West Side ofisas atdaru vaka- 

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

Kada jus deposituo- 
jate savo pinigus Sia
me tvirtame banke, 
jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
šalis.

Ateikite ir matyki-

Mrs. Fricderichs subatoje El- 
gine kelais šūviais nušovė savo 
vyrą Henry C. Fricderichs. Ji 
jau apie menuo laiko, kada jos 
vyras dirbdavo, rūsyje lavinosi 
šaudyti iš revolverrio, taigi ji 
prie žmogžudystės rengėsi iš- 
kalno. Visi jos daigtai buvo su
dėti ir viskas prirengta sku
biam išvažiavimui. Iš to spė
jama, kad nušovusi vyrą ji ti
kėjosi pasprukti, kas jai nepasi
sekė. Ji nušovė jį, kadangi jis 
grąsino persiskirti su ja delei 
jos budo.

Bet nežiūrint papildytos žmog 
žudystės, ji nebus teisiama. 
Ji serga džiova ir vistiek turės 
ūž kokio mėnesio mirti. Da
bar ji yra ligonbutyj.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS 

1637 WJ1 St. kampJNanhflold av
Valandos: Iki 8 ryto; nao | Iki 

4 ir aao 7 Iki 8 vakare.
TeL Proapect 1111

informuoti (?). Mes reikalau 
jame (? Red.) Naujienų Re
dakcijos šį musų pranešimą pa
talpinti. — Pirm. E. Eišmontas

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt 'St. Phono Canal 6222. va
landos: 1 iki 6 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988.
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 60% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrą ir 
j aunu-vyrą 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 musą specialius siutus 
ir overkotus po $16, $17.60, $20.00, 
$22.60, $26.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $46 ir $66. Mėlino sorge siu
tai nuo $36 iki $60. Vaikiną ir vai
ką siutai Ir overkotai $6.60 ir dau
giau. Vyrą kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino sferge kelinės $6.60 iki $17.60.

Specialia nupiginimas 6% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

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

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

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

3149 S. Morgan st., kerti 82 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moterišką ir Vyrišką, 
Taipgi Chronišką Ligą. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

MOKYKLOS — BAŽNYČIOS

Oak Park augštesniųjų viešų
jų mokyklų (high school) mo
kytojai ir mokytojos sutvėrė sa- 

uniją ir kalba apie streiką, 
(įelei pašalinimo be jokių paaiš
kinimų 14 mokytojų. Kartu 
rengiasi pareikalauti ir pakėli
mo algos. Tečiaus streiko vei
kiausia nebus, nors apie jį daug 
kalbama.

ENGLANDER
COUCH-BEO

Pereitą nedėldienį Meldažio 
svetainėj buvo L. L. F. 1 kp. 
susirinkimas.

Kadangi neužilgo į Chicago 
atvažiuoja M. Mockus, todėl nu
tarta jam surengti prakalbų 
maršrutą visose miesto dalyse. 
Taipjau nutarta surengti ^aka-

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
VALANDOS: 3—12 ryto 

1—3 vakartį 
3383 B. Merga* 8L Chicago DL

ri periti ar

jieftkok pagalbos 
im pritaikoma a- 

moe krik

PARKAI — APSUPIA APIELINKE

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chronines ligos.. Pilna diagnozę Seram dėl pri- 

vatiškų ligų. FrancuziŠkų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
m I .va mm 83 B m 2221 So. Kedzlo AvenueDr. u. van ramg vai. 1—3; 7—9 po pietą

Pasaulio Pramonės Darbinin
kų unijos 1500 stock yardų sky 
rius buvo surengęs prakalbas 
gegužės 1 d. vakare Blinstmpo 
svetainėj. Žmonių buvo pusėti
nai, bet ir slaptosios policijos 
buvo nemažai. Tečiaus ji ne
kliudė prakalboms, tik pasiklau 
sė kas tas prakalbas surengė, 
pasiklausė prakalbų iki pabai
gos ir išėjo.

Bet “Lietuva” apie tas pra
kalbas buvo paskelbusi neteisiu 
gą žinią, 
buožėmis 
sirinkęs būrys lietuvių socialis
tų į Blinstrupo svetainę, 4501 
S. Hcrmitage Avė., kur užėjusi 
slaptoji policija juos savo buo 
žėinis išvaikė”.

Dabar P. P. D. U. stock yar
dų skyrius pasiuntė “Lietuvos” 
redakcijai protestą už neteisin-

papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa
gelbėti.

The

Nicholas Kalcomo, 631 N. 
Wells St., pamatęs savo pačią, 
su kuria jis nebegyveno, einant 
su savo įnamiu John Btoppe, 
2263 N. Clyburn Avė., užpuolė 
ant jų ir abu juos perdūrė pei-

AklŲ 8PRCIAU8TA8 
Aki. Egsaaianoj. Dykai

tuščhu, kada S 

"Ofi d>m«“ r,e^z 
Vjf pagerinta Opk-< 
P tkalmometer. T«< 

patinga doma at 
• kreipiama 1 vaU

kus. Vai.: nuo 9 ryto Iki 8 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kamp.47 M.

Telephone Yards 4312 
Boulevard 6437

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3825 8o. Halsted St, Chicago.

DR. M. HERZMAN 
IS RUSIJOS

Garai lietuviams ilnomaa per 22 MO- 
ir i«l*eririt,nr* ihtnn—

Gydo aitrias ir ehnmilkae ll*ae, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naajaaaiae 
metodas X-*ay Ir kitokiai elektrai prie, 
tatotu.

Ofisai ir Labaratorlja: 1IU W. l*tk 
■t. netoli Flik St.

VALANDOS: Nuo 10—lt pietį Ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis i Canal
8110 arba 857

Naktimis Drexal 
950 - Drover

B- Halited 8teM«
VALANDOS: 8—• ryto, tiktai.

Ag ADOMAS A. KARALIAU8KA8, SEKANČIAI RAŠAU.
Al labai sirgau per 3 metui, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Diipep 

lija.nevirinimas pilvelio, nuslabnfijimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abemas spėkų nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Am* 
rikoj ir ui rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradelo mano pilvas atsigaut, stlpret, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai 6m6 stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebade po kratine. Vidurių režimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Begiu 3 menesių išgerdavau kas sa
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 m6n. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dekuoju Salutaras mylistų ge- 
radejistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted 8t« Telephone Canal 6417. Chicago, III,

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Morgan st Chicago

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRLDGEPORTELECTRIC CO, Ine.

A. BARTKUS, PrM.
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Cklcago, DL

a ■. nsiBorr. nimt o.tiku.
Z«i Jųi MTgata ir reikalaujate patarimo arba vaiitų. ateikit paa mano. Al baras ap- 
ttekoriui Rusijoj riti 10 mitų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimas DYKAI. Galia 
padaryti bile kokius ruĄiikua vaistus. AA rekomenduoja tik GKBUS daktarai. A* na 
draugas įmonių.

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

Silpnybės, paeinančios nuo persidirbimo, 
ingimo, skausmu strėnose, yra greitai praki

PAIN-EXPELLERI 
“Draugą Reikale” ,

Šeimynos, kurios karty dažinojo Jo veikiančty jiegf, dauginus bojo neapsieina. 
Yra tik vienas Paln-Kxpelleris ir dėl Jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

ANOHOR (Įkarsta)
Jeigu ant pokelio nčra vaizbažonklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Virose aptiekose po 85o. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus t
F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

Gražioj dalyj North-West Sideje. Galima įsigyti pa 
gyvenimą už

Mes perkame Pergales Bondus pilna 
|a verte, ir Laisvės Bondus pilna pinij 
Atneškite arba atsiųskite < 
Atdara kasdien nuo 9—0 
UUrninkais, Ketvergei! 
hr Subatomis 8—8

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 bepas* 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nusiab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abcl- 
nai buvau visas suvargęs..

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

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

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

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

Pasarga 
suokiį taip: 

616 W. 31st St

kilsimo, sąnariu ir raumenų 
narnos, vartojant

SALUTES MANUFECTURING, 
By P. A. BALTRANAS CO.

Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

%% CASH
J. G. SACKHEIM & CO.

1835 Mh.WAUKEK AVĖ.
tai* BądHaą ir w8*ž Rhu

Važiuokite j Lietuvą
PER z

DR. M. T. STRIKOLIS 
L I •v i■ 

Gydytoja* ir Chirargaa 
Ofisu: 1757 W. 47 8L 

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

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

Namai: 2914 W. 43 St. -
Tel. McKinley 363

Galvos ir Gerklės 
Ligos

Dažniausia ligos 
ma, kuri paeina 
užleisto persišaldymo. 
D-ro Carter savo bu- 

I du išgydo greitai ir 
■K pasiliekamai.

Ar kvapas atsiduoda?
Ar baisas užkimęs?
Ar skrepliuoji?
Ar vtyą skauda?
Ar nosis prišalus?
Ar šniokšti miegodamas?
Ar bėga kraujas iš nosies?
Ar nosį skauda ir yra opi?
Ar labai čiausti? *
Ar akįs silpnos ir ašaroja?
Ar skauda pakaušį?
Ar negali užuosti?
Ar gerklė uždžiuvus rytmetyj?
Ar miegi išsižiojęs?
Ar nosis užsikemša naktin?
šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

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

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

Besisukamų šviesų iškaba per
23 metus prie State gatvės. 

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

Depositors State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

Sold everytvhone by fumituro dealers 
anddeparfmoni sioroa

ihkp ano aaav
ENGLANDLR SPR1NG UED CO.
NevvYork -Brooklyn- Ciu<Wo

VIBNAT1NI8 RHGI8TRU0TAB RUS AB APTIKKOKIUB ANT BRIDGHPOBTO • 

VYRAMS IR SUAUGIEMS
__ _ Akiniai aukso rfctwu>»o nuo >5.00 Ir aa* 

gliiau. Sidabro rimuos* nuo <1.00 ** 
augičiau. Pritaikomo akinius okdykų.VF Atminkit: Galvos sopėjimas, norvllku-

\ * z>K mai, akių skaudėjimas, utvilkimaa ir
tt- Tnk vaisiais (vairių lirų, kurtos M- 

/ Tv vM Sff ĮM A--* Ii būti prašalintos gerų akinių pritaky-
J aJj Zfl mu. I

I ąM J J i |Vą skauda __
t 1 r »op». >•* blogai matai, jei aktoh kta, neteik ilgiau, o f “ *

” FITK aptiekoj, kur kiekvienam
'11 J Xkiniai utdykų. Atmink.

■t iU Tiri - • “4



NAUJIENOS, Chicagg., 11L
(Tąsa nuo 3-&o pusi.)

liu. Jie guli ligonbutyj, o Kal-

Suėmė jauną mergelę.

Elta Goldberg, 16m. tapo su
imta apkrausiant gatvėje mo
terų šernolcs. Prie kaltės ji pri
sipažino, bet sakosi tai daranti 
todėl, kad iš savo menko $18 už
darbio negalėjusį išmaitinti sa
vo seną motiną ir da dvi jau
nesnes seseles.

Pirmoji karščio auka.

Nespėjo oras atšilti, o jau pa
sirodė karščio aukos. Nedėlioj 
Archer Avė. galvekaryj vidur- 
miestyj nuo karščio nualpo ir iš 
krito iš gatvekario, lengvai su- 
sižėisdamas, Frank Dennerett, 
27 m., 3028 W. 42 St. Karštis 
užvakar pasiekė 78 laipsnius.

Pabėgo vaikas.

John Webcr, 8 m., 2862 N. 
Clark St. vėl pabėgo, šį kar
tą kam mama pabare už nusi
pirkimą už 5c. saldainių. Jis 
jau tikras veteranas pabėgėlių 
— jau daug sykių buvo pabė
gęs. bet vis sugrįšdavo.

Jieško vagią šaikos.

II.Policija jieško čia Julės 
Arnstein ir visos jo šaikos, ku
ri nesenai iš New Yorko Wall 
St. kapitalistų pavogė už 5.000. 
(XX) įvairių bonų.

Prigėrė žuvaujant.

\Vil-Alfrc<l Crames, 29 m., 
mot te išėjo paežerių meškerio
ti. Bestovėdamas ant balkio 
neteko ligsvaros, įpuolė vande
nin ir prigėrė.

Apvogė karčiamą.

Plėšikai įsilaužė į John Kauf- 
man saliuną, 3814 N. Ashland 
Avė., ir išnešė 15 statinių degli 
nes, vertės $30.000.

Suvažinėjo vaiką.

Palšy Cainabresse, 8 m., 721 
Norton St., tapo suvažinėtas ir 
užmuštas automobilio.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau

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

Pranešimai
Cicero. — LMPS. 43 kp. susirinki

mas įvyks utarninke, geg. 11 d. 8 vai. 
vak. Liet. Viešo knygyno kambariuo
se, 1343 So. 49th Ct. Visos narės ma
lonėkite susirinkti, nes yra labui daug 
svarbių reikalų. —A. Dočkienė, sekr.

Town of I^ike. — Utarninke geg. 11 
d., 7:30 vai. vak. bus didelės prakal
bos 46 ir Wood St. Elias svet. kalbės 
Dr. A. L. Graičiunas lietuviškai ir Dr. 
C. W. Gilkey angliškai; prie to dar 
bus rodomi krutami paveikslai.

L. K. L. Draugijos pirm. J. Vaitulis

Roseland. — Draugijų palaikančių 
Aušros knygyną delegatų susirinki
mas įvyks šiandie, 7:30 vai. vakare, 
Aušros kambariuose. —P. Grybas sek

Brighton Park. — LDLD. 104 kp. 
susirinkimas įvyks geg. 12 d. Pociaus 
svet., 7:30 vai. vakarą Visi nariai ma
lonėkite atsilankyt ir atsiimt atejusas 
knygas. Sekr. A. .Sodaitis.

Paj ieškojimai
ASMENŲ"JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Antano Bukausko iš 

Grinkiškės miestelio, Kėdainių apskr. 
Girdėjau gyvena Chcagoj, Malonėkite 
atsišaukti nes yra svarbus reikalas iš 
Lietuvos.

STANLEY BALTRAITIS 
4640 Vincennes Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolių Jono ir 
Kazimiero Bendorių ir pusseserių Vik
torijos ir Olesės šlupaičių iš Šiaulių 
apskr. Gruzdžių vai., Povilaičių kai
mo. Meldžiu atsišaukti adresu:

JOSEPH BANDER 
1530 N. 4th St. W. Cedar Rapids. la.

PAJIEŠKAU pusbrolio St Lievri- 
šewski. Girdėjau kad gyvena North 
Side. Meldžiu atsišaukti turiu svarbų 
reikalą.

V. LIUCEVIČIUS
9474 Blue Įeland Avė, ghicago> 16

TĖVAS LIETUVOJE pajieško savo 
sūnų: Petro ir Jono Petraičių. Prašo
ma atsiliepti adresu:

ALEX BALUTOVICZ
50 _ N, 3rd St, Duųuesne, Pa.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

’ REIKIA MERGAIČIŲ
Mums reikia darbininkių lengviam, švariam dar

bui dėžių dirbykloje.
Valandos nuo 8 vai. ryto iki 4:30 .vai. vakare 

Subatomis nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. dieną. 
Mokama $16 sąvaitėje • į

Patyrimo nereikia. Ateikite pasirengę dirbti.
PAPERŲAN CORPORATION 

4th Floor. 549 Fulton Street.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Onos GustalUs-Pet- 

kienės, išvažiavusios apie 2 metai at
gal iš Springfield, III. į Chicągo, 111. 
Jinai ir dabar tenai kame-norš Chica
goje gyvena. Ji pati, arba žinantieji 
josios adresą, malonės man pranešti, 
nes turiu svarbų reikalą prie jos.

ONA ČERNAUSKIENfi.
212 North English Avė., Springfield,III

PAJIEŠKAU savo vyro, Kazimiero 
Dargužio, kuris pereitą rudenį paliko 
manę sergančią ligonbutyje, o vaiką 
Antanuką paliko pas svetimtaučius. 
Prašau atsišaukti pats, dar viską do
vanosiu; o jeigu suras policija tai ga
li būt blogai. Jeigu kas apie jį žinote 
praneškite, už ką busiu labai dėkinga.

LEOSfi DARGUŽIENfi, 
1207 Prospect Ally, Charleroi, Pa.

PAJIEŠKAU savo sunaus Marcijo- 
no Pranašo, Šiaulių apskr., Joniškės 
miestelio. Penkeri metai kaip išvažia
vo į kasyklas Donkom, Ky. Jau treti 
metai kaip negaunu nė kokios žinios.. 
Žinančių kame jis randasi prašau man 
pranešti.

F. PRANAŠAS, 
6543 Minerva Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Vladislovo Raudonio; 
4 metai atgal gyveno Chicagoje pas 
mane. Gavau laišką iš Lietuvos nuo 
jo motinos, nori žinoti kur gyvena.

FRANK VENSKUS,
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Simano Čepo iš Sa- 
marsko kaimo, Virbališkių vai. Uk
mergės pavieto; jis dabar gyvena Ar
gentinoj, bet kokiame mieste nežinau. 
Yra svarbus reikalas. Meldžiu jo ar 
žinančiųjų man pranešti apie jį: 

JURGIS ČEPAS,
810 W. 20th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 18 — 26 metų be skirtumo tikėji
mo, geistina kad butų dailios išvaizdos 
ir meili, ir kad mokėtų angliškai kal
bėti. Atsišaukite, 'atsakymą duosiu 
kiekvienai.

P. G. 2637 W. 18th St. 
Chicago, III.

SIULYM KAMBARIŲ
GERĄ PROGA pasinaudoti puikiu 

keturių kambarių 'pagyvenimu, nes 
leidžiu visahuiUyką gyventi ir ang
lius savininkas duoda, tik savininkas 
norėtų sykiu gyventi kaipo įnamis.

A. K. BALTUŠIS, 
3204 So. Wallace St.

NUOMAI Kambaris, be valgio, vy
ram ar mergaitėms, arba pačiuotai 
porai be kūdikių; elektros šviesa, ga
ru šildomas, arti prie karų ir elevato
riaus “L.” Kreipties:

J. KULPIS, 
4642 Indiana Avė., Kenwood 5200.
’ PATEMYKIT REIKALINGOSIOS 

Moterjs kurios turit vaikus ir norit 
dirbti, galite gauti vietą palikti po 
šiuo adresu; bus gerai apžiūrėti.

DONILA,
417 W. 31 St. Antros lubos.

Phone: Yards 3111.

IŠRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS Storas puiki vieta 

dėl visokio- biznio, ypatingai dėl pir
mos klesos barzdaskutyklos, Gents’ 
furnishings, millinery ar waist shop.

3207 So. Wallace St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters p opi erom s 
skirstyti. Gera mokestis.

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

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, III.

MERGAIČIŲ 16 metų ir sene
snių lengvam ir maloniam dar
bui toilet muilo dept. ir dėžių 
dirbykloje. Mokėsime 30r. į va
landą ir bonus laike mokinimo- 
si. Mergaitės gal uždirbti nuo 
$20 iki $30 į savaitę uždavu. 
Valandos nuo 8 iki 4:30 vai. 
vak. Pusė dienos Subatomis. 
Ateikite pasirengusios darbui.

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

REIKIA 6 merginų 15 metų amžiaus 
ir senesnių prie klijavimo labelių. Pa
tyrimas nereikalingas.

Phone: Main 4445.

REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ

REIKIA moteriškų mažgoji- 
mui indų ir valai. Puikios sąly
gos. Gera mokestis. Nedirbama 
nedėliomis ir šventadieniais.

Kreipties:
Mr. Kaplan.

The IIARMONY CAFETERIA 
27 VVest Randolph St.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

lengviam assembling darbui ir vynio
jimui mažų šmotelių. Nuolat darbas.

Kreiptis:
GARDEN CITY PLATING

AND MFG. CO., 
Cor. Ogden Blvd. ir Talman Avė.

REIKIA MOTERŲ 
Sortavimui popieros.

Nuolat darbas. *
Gera mokestis,. 

GUMBINSKI BROS.
2611 So. Union St.

REIKIA patyrusios moteries 
prie sortavimo (rag) Atsišaukit 
tuojau

RUBINSTEIN BROS.
1404 Blue Island Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ“

Reikalingas patyręs knyg- 
vedys vesti knygvedystei di
delei įstaigai. Gali būti mo
teris ar vyras. Vieta ant vi
sados tinkamai ypatai. At
sišaukite tuojaus į Naujie
nų ofisą.

TĖMYKIT
VYRAI MOTERS, 

ar norite nuolatinį darbą su 
gera mokestimi ir bonus?

Kreipties:
WESTERN FELT WORKS 

4115 Ogden Avė. 
Arti 22nd ir Crawford Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

lygos. Kreipties tuojaus | 
Naujienų ofisų.

REIKIA VYRO 
Mazgojimui puodų. 
Mokėsime $22 savaitėje 

Kreipties 
Mr. Dodson. 

8th Floor. •
HAMILTON CLUB, 

18 So. Dearbom St.

REIKIA '
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ

Puiki proga esti musų dirby
kloje prie benčiaus ir lengvių 
mašinų. Patyrimo nereikia. 
Mes suteiksime jums nuolat 
darbą <r mokestis bus greitai 
pakeliama.
ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Boulcvard

REIKIA
MOTERIŠKŲ IR MERGAIČIŲ.

Abelnam Kepyklos darbui. 
Patyrimo nereikia. Gerą 
mokestis. Dienos darhąfc.

Kreipties
1107 Wfe8t Congress St.

VYRŲ

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatini 

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

900 W. 18th St. 
NATIONAL LEAD CO.

REIKALINGAS agentas apsi
pažinęs su savo biznieriais ir 
su publika, parduoti Cigarus, 
Vilijos ir Lietuvos Šešupės. 
Kas gali tokius Cigąrus parduot 
turėdami liuesą laiką dienomis 
arba vakarais. Cigarai naujo 
vardo ir tabakas geriausis, koks 
randasi Amerikoj ir Havanoj. 
Publika pamačius tuos Cigarus 
greitai perjea; lengvai dega ir 
kvepia. Atsišaukite vakarais 
arba nedaliomis iki pietų.

J. .1. STRAVINSKAS, 
3357 S. Halsted St., Chicago, III.

- Phone Boulevard 5009.

REIKALINGAS darbininkas trum
poms valandoms, gera mokestis, gera 
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, III.

REIKALINAGS patyręs buče- 
ris; gera mokestis, darbas pas
tovus. Atsišaukit tuojaus, 

1967 Canalport Avė., 
z Chicago, III.

REIKIA bučęriaus tuojaus. Gera 
mokestis.

BENERACKAS,
3300 So. Union Avė. ,Chicago, III

Tel. Blvd. 5049

REIKIA

CABINET MAKERIŲ 
Rakandų dirbykloje. 
Nuolat darbais 
Gera mokestis.

Kreipties:
BEHNKE & FINK MFG. CO. 

1107 Maxwell St.

REIKIA DARBININKŲ 
BEISTER1Ų 

prie , ( 
SACK KAUTŲ

x taipgi 
JAUNŲ VYRŲ

MOKINTIES BASTING 
HART SCHAFFNER & MARX, 

4512 West 22nd Street.

REIKALINGAS atsakantis barbėti s 
pastovus darbas. Gera mokestis ge
ram barberiui.

1748 So. Union Avė.

REIKIA
Vyrų lankstymui irjioda- 
vinuii ir užgrudimui plieno 
štangų.

OLNEY J. DEAN & CO., 
1925 South 54th Avė.

Cicero, III.
Paimk Douglas *‘L” arba

St. karą iki 54-tai Avė ir eik 1 
bloką į šiaurę.
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REIKIA
SCHEARMANO.
NUOLAT DARBAS;
TAIPGI LEIBERIŲ.

S. S. P. S. CO.
5883 SOUTH THROQP ST,

L"1» 1 .. ...y iihi ........ ......... i...... . i i Jin Įui
r REIKIA taisyklė
je automobilių. Kreipties: 

i ’A. FOLEY,
| 2215 Michigan Avė.

VYRŲ

prio darbo spaustuvės juodilo.
Tur būti ištikiami.
Patyrimo nereikia. Nuolat darbas.
Gerą mokestis.

SIG. ULLMAN,
501 Plymouth Ct.

REIKALINGAS atsakantis buČeris. 
Darbas pastovus.'Del platesnių žinių 
kreipties ypatiškai

F. A. L.
2159 West 22nd Place., Chicago.

REIKALINGAS jaunas vaiki
nas mokinties į duonkepyklą. 
12001 Indiana Avė.,

Phone: Pullman 5444.

VYRŲ REIKIA
Gera mokestis mokama. 

R. COHN and SONS 
1100 W. 22nd St.

REIKIA vyrų prie wholesale 
skudurų biznio.

IIARRY DRAY.
1447 Blue Island Avė.

REIKIA

Tvirtų vyrųvprie darbo ship- 
pnig arba krakmoliaus dept.

Kreipties:

STEINHALL MFG. Co.
2841 So. Ashland Avė.

REIKIA Buss boy darbui šva
rioj vietoj. Puikios sąlygos. Ge
ra mokestis. Nedirbama neda
liomis ir šventadieniais. *

Kreipties:
Mr. Kaplan,

The IIARMONY CAFETERIA 
27 West Randolph St.

— — e

REIKIA Vyfrij mazgojimui in
dų ir valai. Malonios sąlygos, 
gera mokestis; nedirbama neda
liomis ir šventadieniais.

Kreipties:
Mr. Kaplan,

The IIARMONY CAFETERIA
27 West Randolph St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 3 automobiliai; ge

rame stovyje; parsiduoda pigiai; 
Kam reikia kreipkitės adresų: 
6308 So. Racine Avė. Chicago.

Phone: Wentworth 1598 ,

PARDAVIMUI automobilius Jeffer- 
son 1917 m. labai gerame padėjime; 
mažai naudotas, geras kaip naujas. 
Parduosiu pigiai už geriausią pasiūly
mą. Galima matyti adresu: 
1543 W. 46th St., Phone: Yards 7125.

PARSIDUODA 3 automobiliai, 
1919 Paige, 7 sėdynių 
1918 Dodge, 5 sėdynių. 
1920, Maxwell, 5 sėdynių 

Tos mašinos yra taip kaip naujos; 
Parsiduoda pigiai. Kreipties šiuo ad
resu:

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

PARDAVIMUI Fordas, 5 sė- 
dynių, labai gerame stovyje. 
Kaina $350.

3206 Wallace St.,

PARSIDUODA automobilius 1917 
m. penkių pasažierių; yra labai dai
lios mados. Parsiduoda už mažą kainą 
noriu parduoti į trumpą laiką, iš prie
žasties to, kad aš važiuoju į Lietuvą. 
Telefonuokite ar ypatiškai ateikite. 

708 W. 18th St.
Telephone: Canal 3348.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA pigiai kepyk
la, geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per daugel metų, nanjoviniai in- 
taisymai. Kreipties laišku i 
Naujienų ofisą pažymint No. 87

1ARDAV4MU grosen® butams U

iariųs; 8 kambariai užpakalyj krau
tuvas, bamS ir tt. už $11,000. Kam
pinis namas piet-vakarinėj dalyj mie
sto. Atsišaukite į Naujienas po num. 
86.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
S800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224, North American Bldg 
Central 202

EXTRAI Parsiduoda bučernė ir gro 
sėmė už labai prieinamą kainą. Biznis 
daugiausia yra daromas su lietuviais. 
Turiu vieną troką, taipjau parduosiu pi 
giai drauge su bizniu arba skirtumu. 
Pardavimo priežastis bus pirkėjui pa
aiškinta.

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

NEPAPRASTAS PIGUMAS 
PARSIDUODA bučernė ir groseraė, 

lietuvių apgyventoj vietoj.
Kreipties:

8435 Wallace St.

PARDAVIMUI saldainių (kendžių) 
krautuvė. Parsiduoda su visais rakan
dais. Biznis išdirbtas gerai. Priežastis 
pardavimo — išvažiuoju Lietuvon. 
Mane galit matyti subatomis, nedėlio- 
mis ir panedėliais.

1908 Canalport Avė.

PARDAVIMUI barzdaskutykla (bar 
berne), randasi labai geroje lietuvių 
apgyventoje vietoje. Parsiduoda pigiai. 
Atsišaukite į Naujienas po num. 87.

LARSEN and W00D
23 So. Clinton St.

PARSIDUODA barzdaskutykla. Pir
tis apačioj. Gera proga.lietuviui, kuris 
vartoja rusų kalbą. Gali padaryti ge
rą biznį. Kreipties:.

M. TITIŠKIS,
1109 Madison St., Gary, Ind.

POOL ROOM — pardavimui 
ar išnuomojimui, 6 Italai. 
Kreipties vakarais po 6 vai. 

3301 Lowe Avė.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI
Deimanto adata ir 

24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų Seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

Bondsal. Veltui pristatoma: į kitus 
miestus prisiunčiamo per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

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. Taipgi 
$200.00 vertės dvi-sprendiinis Pbo- 
uografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.
TftMYKIT!

85 šmotai labai gražių naujovinių 
/ rakandų dėl 8 seklyčių paliktą 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 nardanti už mažiau 

vieno trečdalio jų vertės. Mes taipgi 
parduosime pigiai keletą gerų pno- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai7 rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsal priimama.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, X

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 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 Avo. 

2-ros lubos.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime sa\o pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir mo Ideniš- 
kifusių tr’ų Šmotų parlovo rakandų

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

dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 u9 $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskait&nt rekordus ir deimanto spjl-

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonde priimami. (Bas yra 

puikiausias bargenaS. Dykai prista
tymas. Ateikite tuojaus.
South-West Sample Furp, Storage. 

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

Utarninkas, Geg. 11 d., 1920
NAMAI-ŽEMĖ

PARSIDUODA Resort Farma. 18 
priežasties sunkių operacijų eRmu pri
verstas parduoti savo (visiems gerai 
žinomą) Lemont”s Resort Farmą. 
Ta farma parsiduodk labai pigiai ir 
ant lengvų išlygų. Del tolesnių infor
macijų kreipkitės pas:

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

PARDAVIMUI namas su saliunu, 
arba saiiunas atskirai. Biznis labai ge
rai eina. Parduosiu pigiai, todėl, kad 
išvažiuoju į farmą. Atsišaukite tuo- 
jaus. 2138 So. Halsted St.

.........— ------------ --------- ------ -■...-..............

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis na
mas, po 7 ruimus su augšta apačia; 
namas ant 32 ir Emerald Avė. tiktai 
$8,700, mažai reikia įmokėti.

2 flatų naujas mūrinis namas ran
dasi Brighton Parke, labai gražioj 
vietoj su visais įtaisymais, elektra, 
maudynėmis, augšta apačia, su stogu, 
parsiduoda labai pigiai $6.30; vertas 
daug daugiau.

C. P. SUROMSKI CO.
3846 So. Halsted St. Chicago, III.

PARSIDUODA Pigiai Farma. 80 a- 
kerių žemės su budintais, nauja stuba 
7 ruimai; 50 akerių dirbamos, 20 yra 
apsėta rugiais; 30 suarta dėl pavarto 
javų sėjimo; visa apgyventa; 4 m. Bo
nas; 1 mailė nuo miesto, kame randa
si Lietuvių bažnyčia vaikų mokykla ir 
gelžkelio stotis; noriu parduoti greitai 
ir pigiai; tik $2,500; norinti atsišauki-

CHAS. JAUTRUS
P. O. Box 52, Irons, Mich.

EXTRA
Kas nori pasinaudoti gera proga? 

Parsiduoda lotas 30X125 gražiausiame 
Chicagos priemiestyje; vertas $400. 
Parduosiu už $245. Priežastis pardavi
mo noriu išvažiuoti tuojaus į Lietuvą, 
luotas randasi geroj vietoj, privažiuo- 
jamoj iš visų dalių miesto už 6c. Yra 
gazas, vanduo, elektra surai ir aptver
tas aplinkui; viskas užmokėta. Kreip
ties tuojaus adresu:

KAZ. NAVICKAS, 
1850 Wabansia Avė., Chicago, III.

$100 UŽDIRBO JAM $1000 I DU 
MftNESIU.

Ir dar jam pusę lauko lieka.
j—-------

Michael Krasowski, 2441 W. 
46th PI. Chicago, darbninkas 
Garden City Fbundry šiame 
mieste, paklausęs savo Brokerio, 
nepardavė už $500 savo “lease” 
ant žibalo lauko westuose, už ku
rį jis buvo mokėjęs $100.00.

Ponas Krasowski Kovo 6 d., 
š. m. nupirko po $5.00 už akerį 
10 akerių. Pradžioje šios sąvai- 
tės jis sužinojo, jog yra padaręs 
gerą investinimą pinigų; jis nu
tarė ir toliau palaikyti, nepar
duoti. Vėliau jam pasiūlyta 
$1,000 už penkis akerius. Pasiū
lymą Krasowski priėmė, o kitus 
penkis akerius pasilaikė, kad už
dirbus didesnius pinigus.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose masi
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6215 S. Halsted, 24$7 W. Madisen, 
185$ N. Wella SL

187 Mokyklos JangL ValatiioM.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Gannent DMdffnlng
Suite 828 74 W. Washington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.
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