
VOL. VII

(f/ r s t L i thu a n i a n Daily t n America

1 NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1606

Pirmas Lietuvių Die nra itis /t me rikoje

.................. IL . I,l"»l 1 ...... ....■■■m ......

First Ltthuanian Daily i n Americ

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506

Kaina 2c.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Clnss Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

Pirmas Lietuviu Die nra Stts Amerikoje!

Chicago, 111., Subata, Balandžio (April) 3 d., 1920
_____  1._________ •  

Price 2c No. 80

master at Chicago, III. March 15, I920inastor at Chicago, III. April 3, 1920 e; regu i re d by the act of Oct. 6,1917

Lietuva nori taikinties su Rusija
Amerika rengiasi atnaujinti 

pirklybą su Rusija
Čechija irgi nori taikos

Lenkija nenori mūšių paliaubos

Lietuva reikalauja Vilniaus ir Gardino

LIETUVA SIŪLOSI/ TAIKIN
TI ES SU RUSIJA.

Reikalauja Vilniaus, Kauno, 
Suvalkų ir Gardino gubernijų.

BERL1NAS, Imi 1. 2. -Prane
šimas iš Kauno sako, kad ka
dangi Lietuvos teritorijoj dabar 
nebėra Rusijos kareivių, Lietu
vos valdžia yra prisirengusi pra 
dėti taikos tarybas su Rusija.

Svarbiausia Lietuvos stato
ma taikąs sąlyga yra bi^sąlygi- 
n.Ls pri|xižinimas Lietuvos ne
priklausomybes jos etnografi
niuose lubežiuosc, kuriuos su
daro keturios buvusios Kurijos 

ViuJ linus. Kaimo, 
(rtirdino (Grodno) ir Suvalkų.

Tnie translation filed with the pust, 
mastei- at Chicago, III. April 3, 1920 
ms rečiui red u y t ne act of Oct. 6,1917

ČECHIJA IRGI NORI TAI
KINTIEMS SU RUSIJA.

Priims Rusijos taikos 
pasiūlymą.

PARYŽ1US, bal. 2.—Journal

ČcchoSlovakija yra prisirengti 
si pradėti taikos tarybas su so
vietų Rusija. Pasak žinios, Pra 
gos valdžia “yra pasirengusi 
atsakyti į sovietų taikos ]>asiu- 
lymą“ ir pradėti taikos tarybas 
“sutinkant talkininkų valsty
bėms.“

True translation filed wit-h »he post 
master at Chicago, III. April 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

LENKAI NENORI MŪŠIŲ 
PALIAUBOS.

Bet vi*gi nori taikinties 
su Rusija.

VARšAVA, bal. 2—Lenki
jos valdžia atmetė Rusijos so
vietų valdžios pasiūlymą mūšių 
]>aliiiubos visame fronte laike 
taikos tarybų tarp Lenkijos rr 
sovietų Rusijos.

Iznkija taipgi priešinasi lai
kymui taikos tarybų Estonrjoj, 
bet nori, kad jos įvyktų jos pa
siūti vtame Borisove, Balt gildi
joj- ‘

KRASINAS JAU STOCK- 
HOLME.

STOCKHOLM, bal. 2.—Bol-

ministem Krasin atvyko į čia 
su pirklybine delegacija. Jis 
ttiko, kad Rusija sutinka užmo
kėti auksu už greitai iš švedi-

Nulinčiavo negrą.

balSPARTANBURG, S. C
2. Govcda pereitą naktį išėmė 
iš Laurens kalėjimo negrą Ro- 
bertson ir išvežę pakorė jį ant 
tilto. \

JUNGT. VALSTIJOS RENGIA-1 
SI PRADĖTI PIRKLYBĄ SU I 

RUSIJA.

Valstybes departamentas jau 
išdirbęs pirkiybos pieną.

VVASIUNGTON, bal. 1.- Pro 
zi (lentas Wilsoaias galbūt bėgy-

True translntion filed with the posl- f True translation fil<»d wilh *he posd- 
master at Chicago, 111. April 3, 1920 
Ss reųuircd by the net of Oct. 6,1917

SOCIALISTŲ DELEGACIJA 
VAŽIUOJA RUSIJON.

RYMAS, bal. 2. Socialistų 
delegacija iš 12 narių išvažiuos 
į Rusiją balandžio 20 d.

True trnnslation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 3, 1920 
ai reųuii ed by the act of Oct. (i. 1917 į

ARTI SUSITAIKYMO APIE 
ŠANTUNGĄ?

Sakoma, kad neoficialiai susitai
kinta visuose svarbesniuose 
klausimuoce.

mastei- ut Chicago, 111. April 3, 1920 
as regaired Ly luc act ut Uct. b, i!Hi

Ko p. Lansing 
puolė

TOKIO, koVo 22. — Pasak gau 
tų žinių, neoficiali apsitnainymai 
tarp Chinijos ir japoniečių Peki
ne apie šantungo klausimą laip- j 
sniškai veda prie galutino susi
taikymo. Sakoma, kad jau susi
taikinta apie sekamas sąlygas:

1. Kiauchoro užtaka turi būti’
je ateinančių dviejų savaičių už sugrąžinta Chinijai ir padaryta 
girs Amerikos pieną atnaujini- laisvu uostu.
mui pirkiybos su Rusijos ir pa- 2. Geležinkeliai turi būti ben-| 
stojimui pagelbos niekin imus dru chiniečių ir japonų dalyku, I 
Rusijos dalims. ’ | abiems šalims sudedant vienokį ’

Pie ną išdirbo valstybės de-: kapitalą. Chinijos dalį tuo tarpu . 
parlamentas be pasitarimo su užmokės japonai ir pataps nuo- dėl to, kam pastarasis sava ran 
kitomis lalk.niiiikų valdžiomis savybe šantungo provincijos.

3. Tno pat būdu tui-i būti pa-

tik tokiam lošimui nebuvo pa
vojaus. Prezidentui gi susirgus, 
jis laikydavo svarbių konferen 
ei jų su senato užsienio dalykų 
komisija, o laikraščiai skelbila- 
vo žinių, kad p. Lansingas su 
senatoriais veikią didžiausiame 
sutarime. Prezidentui sergant, 
p. L-ait'siilgas naudojos proga ir 
stontinėjo Mexilkos valdžiai la
bai grumojamųjų notų dėl in
cidento su buvusiu ten Ameri
kos konsulato agentu Jenkinsu 
- kame, reikia pažymėti, Moxi- 
kos valdžia turėjo pilną tiesą.

Ir kad kiek, gal begiu 48 va
landų, mes bu t ūme atsidūrę 
karės su Mcxika verpete. Lai
me dar, kad senatorius llitch- 
cock, suuodęs, jog valstybes de 
partamenle kažin-kas smirda, 
nusitarė eiti su senatorium 
Fall į Baltuosius Rūmus ir da
lykų padėtį pristatyti preziden
tui. To rezullidas buvo toks, 
kad ant rytojaus senatas gavo 
pirties nuo p. Wilsono, kurs 
mandagioj fermoj pareiškė, jo- 
gei užisienio dalykai vis dar tc- 

| liesą paties prezidento, o ne kie 
’ no kito, rankose, l.nnsin.gas, ži-

True translation fiieo with ihe post' 
master at Chicago, 1)1. April 3, 1920 
'a» reiiuired by Ihe act oi Oct. 6,191?

BOLŠEVIKAI SIŪLOSI 
APGINTI CHINIJĄ.

Verčia karalių 
abdikuoti

daryta v? ai joms apie lai ne
pranešant.

Manom i suteikti ir pašelpą, 
bet su sąlyga, kad ta pašeipa 
neis sovietų armijoms.

Bus visai nuimtas embargo 
nuo Amerikos siuntinių į Rusi
ją. Tai padarys prezidentas 
Visas biznis galbūt bus veda
mas su Rusijos sovietų atstovų 
šioj šalyj. Amerika sutiks mai- 
nyties tavomis, bet nesipriešins

apmokėjimui už pirkinius.
Tai nebus atnaujinimas diplo 

matinių ryšių, bet tik užvedi
mas k uoplačia ilsios pirkiybos 
ir tai ne per kooperacijas, o 
tiesioginiai su sovietų valdžia.

Be Amerikos fabrikantų, ku
rie nori vesti pirklybą su Rusi
ja, gal ir karės departamentas 
parduos Rusijai savo didelį per 
virš j. reikmenų Vladivostoke. 
Vladivostokas dabar yra laiko
mas bolševikų, bet prieš jiems 
užimsiant miestą karės depar
tamentais pardavė daug reikme 
nu kooperacijoms.

Jei prezidentas užgirių pirk- 
lybos pieną, ką, manoma, jis ir 
padarys, Jungt. Valstijos toli 
paeis priekyn pirklyboje su Ru
sija už kitas šalis.

Sekamą j>ėtn.yėią vyriausioji 
taryba Paryžiuje paskirs narius 
tyrinėjimo komitetai!, kuris bus 
na siųs tas Rusijon. Taryba krei- 
nėsi ir valstybės departamen
to, kad ir Amerika, oficialiai ar 
neoficialiai, prisidėtų prie to ko 
miteto, bet delei sutarties pa
dėties, valstybės departamentas 
nieko negalėjo veikti.

rrue translation HJpd wtfh »h** 
tnaster at Chicago, 111. April 3, 1920 
s reųuired by the act of Oct. 6.1917

Rusija priimtų Belą Kun.

VIENNA, kovo 31. - Ką-tik 
'atirta, kad Rusijos sovietai for 
naliai Belą Kirnui ir kitiems in 
teruuotienis komunLstains sau 
m pervažiavimą per Vokietiją

Danijos karalius spiriasi ir ga
benasi kariuomenę.Chinija veikiausia susitaikins 

su Rusija.
Federuoton Spaudos korespondento 

PAUL HANNA 
[Speciale Naujienų koresp.J

VVASHINGTON, D. C., Bal. 
1. Del pašalinimo p. lamsingo 
nuo valstvbės sekretoriaus vie- - i 
tos, naujas vietos žurnalas The 
Knot-Holc, pašvęstas vidaus po 
litikai Wasliingtone, paskutinėj 
savo laidoj rašo: 

l^msingo inridcntits pabaig
tas,. Tai, žurnalistų kalba kal
bant, reiškia, kad kiekvienas ša j 
lies laikraštis turėjo progos pa
sakyti liesą, bet ne vienus jų to 
nepadarė. Visi jie suko vis ap
linkui, nebodami tų faktų, ku
rie kiekvienam \Vashingtono 

'r ui yra žinomi.
Tų faktų laikraštininkams 

suteikė vienas kabineto narys, 
o prskai dar du kabineto nariu 

•’'»-t:no.
Tikroji priežastis, ko prezi- 

dentas VVilsoiias buvo truputį noma, susiprato kur bestovįs, ir 
t p, 1 ansiago, buvo ne ant rytojaus jis* ėmė karštai už- 

i Įsiginti turėjęs kokių-nors su
ka šaukė kabineto susirinki-1 tarčių su senato užsienio daly- 
......c. .i. i ky komisijų.

Taip visa galėjo būti, ir mes 
tikime, kad ištiesų, taip buvo. 
Galime ir klysti. Dagi Knot- 
Hole nėra neklaidingas. Bei vįe 
mis dalykas aišku. Jeigu p. lum 
riingas negalėjo sutikti su pre
zidento politika, tai jam pride
rėjo senai rezignuoti, o nelauk
ti, kol bus išspirtas laukan.

Pasak gir-sielgta ir su kasyklų teisėmis, kai ką ir padaryti.
Japonijai turi būti fluota pirme- * dų, kuriais kiekvienus \Va.shing 
nybė išvystime ir transportaci-1 lene laikrašl'ji’nkus tiki, p. Lan 
joj anglių ir geležies kasyklų,' ringas, sušaukęs* kabineto |>o.sė- 
bovelnos, druskos ir maisto. j di, visų-pirma pastatęs klausi-

Netiesioginės tarybos, sako-’mą dėl prezidento nebesugebeji 
ma, esančios užbaigtos ir neužil-' nio savo pareigų eiti. Jis davęs 
go prasidėsiančios tiesioginės 
tarybos.

suinanynią, kad reikią paskelb-

TARIASI SU GELEŽINKELIS 
ČIAIS IR ŪKININKAIS.

WASHINGTON, bal. 2, — A- 
merikos Darbo Federacijos vir
šininkai, dalyvaujant Goinper- 
sui, dabar laiko konferenciją su 
atstovais National Farm Coun- 
sil ir geležinkelių darbininkais, 
tikslu apsvarstyti Federacijos 
siūlomąjį pieną ateinančios kam
panijos, kad išrinkus “gerus“ 
kongresmanus ir kitus valdinin
kus iš tarpo republikonų ir de
mokratų. Apie pasekmes tų pa
tarimų dar neskelbiama.

Montovideo, Uruguay, bal. 2. 
— Washington Beltran, redakto
rius laikraščio EI Pais liko nu
šautas šiandie dvikovoj su buvu
siu Uruguay prezidentu Jose 
Battle y Ordones.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 8, 1920 
as re(|iiired by Ine act of Oct. 6.1917

RUHR DISTRIKTE RAMU.

Generalis streikas atšauktas.

DUSSELDORF, bal. 2. —Dar
bininkų kontrolė heorėtiniai už 
sibaigė šiandie vidurdienyj vi
same Rtthr distrikte, sulig pe
reitą naktį Essene ratifikuoto
mis taikos sąlygomis, šiandie 
esant didžiąja! pėtnyčiai, dide
lės apeigos buvo laikomos baž 
nyčiose.

Generalis streikas tapo at- 
šaiuktas šįryt ir ryto prasidės 
darbas.

Darbininkų vadovai sako, 
kad nebus didelio stmkunio iš
pildyti įsutarties sąlygas, kadmi 
gi visi ginklai Dusseldorfe jau 
yi/i kraunami į barakus ir ki
tus triobėsius.

giantį, bent laikinai, veikti, o 
jo vieton pastatyti vice-prezi- 
dentą. Suprantamaj kad tatai 
butų reiškę beveik liek-pat, 
kaip kad nuversti Jungtinių Vai 
slijų valdžią spėkos priemonė
mis, nes nei atskiras kabineto 
nary'-, nei visas kabinetas netu
ri galios pastatyti ką-nors pre
zidento vieton. Faktinai, kabi
neto nariai turi tik tokios kon
stitucinės galios, kurią jiems 
pats prezidentas suteikia. Nusi
manydami tatai, kiti kabineto 
nariai, išskiriant vieną tik p. 
Lane, griežtai atmetė p. Lansin 
go. sumanymą.

Tada p. Lausingas davęs ki
tą sumanymą. Jis, būtent, at
kreipęs domės į dalykų padėtį 
Mexikos pasienyj ir kalbinęs 
kabineto narius, kad jie sutiktų 
paskelbti karės stovį su Medi
ką; ta aplinkybė galėtų palai
kyti žmonėse karingumo dva
sią, o dėl to butų galima sek
iniu gimt naikinti “bolševizmą” 
šalyj.

šita istorija gali būt teisinga, 
gal neteisinga. Kai dėl musų.; 
mes ja pilnai tikime. Ją tvirti
na daugelis faktų. Kas nežino, 
kad p. Lanstogas nuolatos mė
go lošti kare su Mexika, ktlda

SOCIALISTAI IR DARBININ
KAI REIKALAUJA NACIO

NALIZACIJOS.

Francijos socialistai gal pasi
trauks iš atstovų buto.

PARYŽIUS, bal. 1.—Franci
jos Socialistų partija prisidėjo 
orio Francijos darbininkų orga 
nizacijų vedime kampanijos su 
sirinkimais už nacionalizavimą 
turtų ir gaminimo įrankių ir už

Yra galimybė, kad 69 socia
listai pasitrauks iš atstovų bu
to, remdamiesi tuo, kad reak
cinis atstovų butus visai neat
stovauja šalies nuomonės.

SVMMANAI STREIKUOJA.

CEDAR RAPIDS, Ta., bal. 2. 
—Vakar čia nusišovė George 
Rishton, 15 m., kadangi per-J Aukokite Lietuvos Laisvės 
daug tingėjęs gyventi. Fondui.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal. 2 d., užsienio pinigų 

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

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

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

Trenku 100 markių ..... ..... .. $ 0.80
Norvegų 100 kronų ......  $19.90
Olandų 100 guldenų ......... . $37.45
Švedų 100 kronų ............... $22.00
šveicarų-, už $1.....frankų 5.6P
Vokiečių 100 markių........... $ l.Bu

........... $3.95 

............. 0.60 
frankų 18.80 
.........  $18.60 
......... $ 5.60 
.........  $18.90 
frankų 14.47 
... lyrų 20.40
........... $ 1.50

CHICAGO. —Užvakar naktį 
čia sustreikavo virš 500 svičma 
nų; manoma, kad ir daugiau 
svičmanų prisiuės prie streiko. 
Svičma nų unija tuo jaus paskel
bė, kad streikas yra nelegalia, 
laužąs sutartį ir kad unija ban
dys tą streiką, sulaužyti. Vakar 
'mijos viršininkai buvo sušau
kę “Wi'kimųjų“ susirinkimą, 
bet patyrę apie tai, stroikieriai 
atėjo į salę ir tuos “ištikimuo
sius“ išvaikė.

Kiti geležinkelių darbininkai 
>rgi yra neužganėdinti ir dabar 
aina balsavimas apie paskelbi
mą streiko. Išrodo, kad ir kiti 
Geležinkelių darbininkai sustrei 
kitos.

LYNCHBURG, Va.—Kada C. 
E. Bowles, pagelbininkas Nor- 
polk ir Western geležinkelio ti- 
kiehj pardavėjo, sustreikavo, 
kreikia ūžiant i nuėjo ne kas ki
tas, kaip jo pati. Ir ji paskelbė, 
ad ji tol dirbsianti, kol nebus 
nirastas kitas nuolatinis pa- 
gelbininkas.

LONDONAS, bal. 2. Lon- 
don Times gavo iš Pekino ži
nią, kad Chinijos valdžia gavo 
pranešimą iš Maskvos per ko
misarą Jansen Irkutske, paskel 
kiantį, kad raudonoji armija ei
na į lytus, kad išgelbėjus Sibe
rijos darbin’nkiis ir vai-tieč/.is 
nuo “plėšikų Kolčako, Semio- 
novo, Horsvath ir jų talkinSv 
kė; Japonijos ir įste igus nuoki-

Pranešimas išreiškia pusipik 
tinimą p.’kladarybėmis papildy- 

ni' nri'.'š Cliiniją ir apsiimu 
panaikinti visas sutartis ir ai
di įdėt; visų privilegijų, netei- 
stogai išgautų iš Chinijos.

Chinija yra raginama pranc- 
*’me utį'.n:;to!i tarybas apie su 
.-rąžtoimą Cbto’ios Rytinio ge- 

'inkclio, panaikinimą 1901 m. i 
irctokolo ir rkišiol rusų turėtų 

:kpapieštų tcritorialių teisių ir 
■:ži»dė*in < t B(|\s?rų Įktiulri- 
?j/'j(?\ privilegijų d(^ pravo

slavų misionierių ir kasyklų 
•<’ t; iu.

Ž n i į lipai sako, kad sovie
tai taipgi siūlo atiduoti Cliini- 
jai be mokesnio rusų arbates 
dirbtuves Hankosv.

Vienatine statoma sąlyga yra. 
kad ('Idilijos žmonės turčių 
pilną laisvę jxitįs nuspręsti apie 
savo valdžios sistemą.

Pranešimas neaiškiai užsiimc 
na, kad raudonoji armija galės 
{Misi tani auti išgelbėjimui Gilini 
jos nuo svetimų šalių imperia
listinių ir kapitalfetinių ambi
cijų.

Korespondentas sako, kad nė 
i-a abejonės, kad viskas, kas jra 
siūlyta, Chinijos bus priimta.

Jis sako, kad lx»lšcvikains 
pasisekė užmegsti , tlraugiškuš 
santikiu's su Chinija ir išrodo, 
kad ateityj tarp jų bus pilna 
harmonija.

COPENIIAGEN, bal. 1. — 
“Revoliucija atėjo“, sako žy
miausieji Danijos socialistai. To
kios pat nuomonės laikosi ir dar- 

I bininkai. Socialistai skaito, kad 
karaliaus pašalinimas Zahle kabi 
neto yra bandymas pavesti visą 
valdžią kapitalistams ir atimti iš 
žmonių iškovotąsias laike karės 
teises ir laisves. Jie sako, kad jo
kių naujojo kabineto paliepimų 
nebus klausoma.

Dideliame susirinkime miesto 
parke socialdemokratai pareiškė, 
kad generalis streikas kuris pra
sidės sekamą utaminką, neužsi
baigs tol, kol karalius nepasi
trauks nuo sosto ir kol nebus įs
teigta demokratinė konstitucija 
su vienu parlamento butu.

Bolševikų vadovai irgi remia 
streiką. Jie reikalauja, kad visi 

I politiniai kaliniai butų paliuo- 
suoti ir kad butų panaikintas pri
verstinas kareiviavimas.

Karalius gi irgi nenori nusilei
sti ir taip lengvai nusiristi nuo 

*l / sosto. Jis nori kovoti su darbi
ninkais. Tuo tikslu jis gabenasi 
prie jCopenhageno tuos kareivių 
pulkus, kurie, kaip jis mano, bus 
jam ištikimi. Jis išdalino jiems ir 
patronus. Bet vos kareiviai gavo 
patronus ir suprato kam jie ski
riami, prasidėjo tarp jų didelis 
nerimavimas. Karaliaus rūmai ir • 
gi apstatyti kareiviais, kariniai 
laivai pašaukti į uostą, oficierių 
mokykloj neduodama paliuosavi- 
mų ir automobiliai liko apgink
luoti kulkasvaidžiais.

Policija laikosi nuošaliai ir, 
manoma, ji eis su darbininkais.

Bet nežiūrint to, karalius, 
kurstomas imperialistų, rengiasi 
pasigriebti Schleswigo antrąjį 
zoną, kuris plebiscite milžiniška 
didžiuma balsų nutarė pasilikti 
prie Vokietijos. Jis buk tam tik- 
suli jau riktuojąs ir kariuomenę.

Truo translation filed with the poM- 
master at Chicago, III. April 3, 1920 
tu reųuired by the act of Oct. G. 1917

AMERIKA NEDALYVAUS 
RUSIJOS KOMISIJOJ.

LONDONAS, Jxil. 2.—Per 
Amerikos ambasadą Londone 
gautas atsakymas, kad Jungt. 
Valstijos nedalyvaus specialėjc 
komisijoje, kurią tautų lyga p: 
siųs į Rusiją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. (i. 1917

JAPONIJOS KAREIVIAI 
PASILIKS SIBERUOJ.

HONOLULU, bal. 2. Iš To
kio pranešama, jog Japonijos 
premieras Hara oficialiai pa
skelbė, kad Japonijos spėkos ne 
bus ištrauktos iš Siberijos, “kol 
situacija nepaaiškės.“

INDIANAPOLIS, bal. 1. — 
Harry Blackmorę, 64 m., narys 
pildomojo komitetą karpenterių 
unijos ir buvęs Misouri darbo ko 
misionierium, šiandie nusinuodi
jo.

SANTA ROSA, OąL^Ru- 
dolph Behringer, 74 m. ukiutof 
kas pats nusišovė kada jam ne 
pavyko nušauti pačias.

DECIES VALDYS AIRIJĄ.

DUBLIN, ixtl. 2. - Freeman’s 
Journal rašo, kad field-marša- 
las French turbūt rezignuos iš 
Airijos valdono vietos ir jo vie
tą turbūt užims lordas Decies.

French gi galbūt važiuos į 
Kanadą, kaijM) gcneral-gtriier-

PENKI VAIKAI UŽMUŠTI.

ELK CITY, Okla., kovo 31. 
—Šiandie rasta šėtroje, kurioje 
jie gyveno, penki nužudyti El- 
mer Cowat maži vaikai. Jų gal
vos buvo sutriuškintos ir gerk
lės perpjautos, šalę jų 
motina su perpjauta 
Šėtroje rasta kruvini 
britva ir didelis peilis.

gulėjo 
gerkle, 
kirvis,

Areštavo redaktorių.

PARYŽIUS, bal. 1.—Emile 
Gurami, redaktorius laikraščio 
“Sovietai,“ tapo areštuotas šia n 
die ir yra kaltinamas suokal- 
biavime prieš valstybės saugu
mą, kurstyme prie žudimo ir 
plėšimų ir raginime kareivių 
prie neklausymo.

„JBOONE, Iowa, bal. 1. L. P. 
Cbleman vakar viešbutyj nušovė 
iavo pačią Lulu ir paskui pats 
nusižudė. Jie dar tik vakar buvo 
atvykę iš kito miestelio.
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Chicagos Lietuvių Vyru Choras
Rengia Labai Puikų

VELYKŲ VAKARA
Stato dviejų veiksmų komedijų

VELNIAS NE BOBA

Nedėlioję, Balandžio 4tą d., 1920
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE

2242 W. 23rd Place

Pradžia 7-se vaktJre. Inžanga: 50c, 75c. ir $1.00

Gerbiama visuomenė! Chicagos Lietuvių Vyrų Choras visuomet yra atsižimėjęs dailoje. Visuomet 
parengia puikius vakarus, kad užganėdinta butų publika. Bet šitas vakaras bus puikiausis iš visų. Pertai, 
kad yra sukviesti geriausi Chicagos lošėjai ir ARTYSTĖ UNĖ BABICKAITĖ ŽVAIGŽDĖ DAIROS vado
vauja šitą vakarą, arba rezisoroja. Ji parodys visiems Chicagos dailės mylėtojams, kaip tinkamai reikia 
pastatyti veikalus, kad nesugadinti dailos. Bet pakelti ją. 'Taigi gerbiama visuomenė širdingai prašom 
visus. Atsilankykit visi ant šio pauikaus vakaro. Prie to dainuos Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, po pro- 
gramo šokiai iki vėlai nakties. Kviečia CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS.

DIDELIS
KONCERTAS ir ŠOKIAI

----- , Rengia -----
L. M. P. S. IlI-čias RAJONAS

Subatoje, Balandžio 3cią, 1920
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2242-44 Ww>t 23rd Place ' <• - * •

Durįs atsidarys 6:30; Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare. Inžanga 50 ir 75 centai.

GERBIAMIEJI! Prie šio koncerto III Raj. rengėsi su didžiausiu rupestipgumu padaryti jį vienu 
iš puikiausių kada koks buvusių Chicagoje. RAJONAS — tai ne viena draugija ar kuopa, bet RAJO
NAS — tai sanryšis daigelio kuopų; kožna kuopa teikia nuo savęs dailės dalį programan, na ir kada 
visos kuopos sudaro programą, tai ir turi būti didelis, gražus, žavėjantis.

Čia paminėkim nors paviršutiniai dalį šio taip godžiai laukiamo didžiulio musų koncerto. Daly
vaus Čia atsižymėję scenos papuošos:
1. Rašėja J. ŽEMAITĖ, su labai juokingu refera

tu (kaip Dievas sutverė Jievą).
2. P. STOGIS, su griausmingu balsu. *
3. J. J. ZOLP, su gražiu baritonu.
4. M. DUNDULIENĖ, taipgi kaipką.
5. L.M.P.S. 9-tos kp. Moterų Choras.
G. L.M.P.S. 25-ta kuopa paveikslą prisikėlimas

• gyvųjų.
Na ir šitas viskas bus Velykų subatoje, kada nei vienas žmogus nepasilieka namuose — eina į 

bažnyčią, vargas, kol sulaukia atsikeliant jų ganytoją, o mes laisvieji, vietoj raudoti, susieikime pasi
linksminti, pasiklausyti gražių dainų, muzikos, solų, duetų, ir matysit PRISIKELIANT GYVIAUSIUS; 
matysit kaip pūslėtas delnas atidarys geležinio grabo duris — leis prisikelti gyviemsiems.

Ateikite visi, kas jaučiatės save laisvu ir dorai manančiu žmogumi, busite užganėdinti.
Rengimo KOMITETAS.

7. A. V1ŠČ1UL1S, solo ant piano.
8. L.M.P.S. 29-ta kp. Stygos orkestrą.
9. L.M.P.S. 47-ta kp. (iš Waukegan) Mišrus

Choras.
' 10. L.M.P.S. 58-ta kp., puikų ųaonologą.

11. Gyvi paveikslai.

Iš BRIGHTON PAKO KEISTUČIO PAŠELPOS KLIUBAS l 
Rengia

Puiku Teatrą ir Šokius
įvyks

Nedėlioję, Balandžio litą dieną, 1920
M. Meldažio Svetainėje

2242 W. 23rd Place.
Durjs atsidarys 5:30 vai.; Programas prasidės 6:30 vai. vak.

Gerbiama visuomenė, šitas programas susidės iš dviejų veikalų:
“JAUNISTĖS KARŠTIS” ir “SUSIžIE DAVIMAS PAGAL SUTARTIES”

Gerbiamieji, Jus gerai žinote, jog dailė žmogų užžavi ir suteikia.smagu- 
mą atsilankiusiem dailės srityj. Todėl ir šitame vakare busite užganėdinti, nes 
Keistučio Kliubas jau senai rengiasi prie šito vakaro, kaipo užbaigimo šito se
zono. Pertai bus ir jaunuomenė užganėdinta su smagiai šokiais ir puikia 
muzika. Visus kviečia KEISTUČIO KLIUBO KOMITETAS.

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHfRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Ralsted St. Chicago
• Telephone Drover $693 • 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7-8 vak. Nedęllpm> 10 -12 flĮpn^.

X . ‘ . »». n ■ ■ ■ e*. \ M

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Prcg.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, BI.

Delęi rinkinio aukų į Liet. Soc.- 
Dem. Remti Fondą.

Naujienose jau buvo minėta, 
kad Liet. Soc.-Dem. Remti Fon
do valdyba tariasi atspausdinti 
tam tikrų kvitavimo knygučių 
rinkti aukas į Lietuvos Socialde
mokratų Partijai Remti Fondą. 
Dabar lieka pranešti, kad kny
gutės jau atspausdinta ir trum
pu laiku bus išsiuntinėtos vi
soms musų organizacijos kuo
poms.

Kiek teko "sužinoti, kai ku
rios kuopos jau jr komisijas iš
sirinkusios. Butų gera, kad tai 
padarytų ir visos kitos L. S. S. 
kuopos. Momentas yra begalo 
svarbus ir kiekvienas sąjungie- 
tis privalo pasidarbuoti, kad u- 
mu laiku butų surinkta kuodau- 
giausiai aukų musų draugams 
Lietuvos darbininkams paremti. 
Viena knygute galima surinkti 
25 dolerius. Jeigu kuris rinkė
jas nebus surinkęs visos sumos 
kada bus reikalaujama gražinti 
(apįe tai bus pranešta Naujie
nose) , tai vis tiek pinigus ir kvi 
tuojamąją knygutę reikia gra
žinti Fondo sekretoriui. Aukų 
rinkėjų ir aukotojų vardai, tvar
kiai juos surašius, reikia skelb
ti laikraščiuose. Tik gražinant 
knygutę Fondo sekretoriui, rei
kalinga aiškiai užrašyti aukų 
rinkėjo vardas ir kuopos nume
ris.

Jeigu kuri nors kuopa kvituo
jamųjų knygučių negautų, tegul 
tuoj kreipiasi į Liet. Soc.-Dem. 
Remti Fondo sekretorių seka
mu adresu: »

J. Yuknis,
4010 W. 18 St., 

Cicero, III.

LIET. SOC.-DEM. PARTIJAI 
REMTI FONDO ATSKAITA.

1 1 1
Už vasarį ir kovo mCii., 1920 m. 

' ' ' . • -A*. ’ . i’’ f

Did. Liet. Kunigaikščio Gede- 
mino Draugiją, Wąterbury, 
Conn. .......... $112.36 

Waterburio Liet. Progresiv.
Draugijų Sąryšis, Watei- 
bury, Conn. .  ............. $150.00

Liet. Ukėsų pol. Kliubas, Wa- 
terbury, Conn........ $100.00

L.S.S. 34 kp. p^kalbose, Wa- 
terbury, Conn. ...... $10.00

J. Savinčius, Lavvrence, 
Mass............................. $2.25

L.S.S. 34 kp., Waterbury, 
Conn., per d. Plečkaitį $120.31

Stasys Žukauskas, Edvvards- 
ville, Pa......................  $2.00

L.S.S. 116 kp., Detroit, Mich.
per d. J. Strazdą .... $32.40 

Dėdė S. S., Chicago, 111. .. $5.00 
Z. Gapšis, Baltimore, Md. $5.00 

Cambridge, 
............  $5.00

J. Vinciunas,
Mass..............

L.S.S. 138 kp., Cicero, 111. $88.22
L.S.S. 33 kp., Binghamton,

lą      .............. $52.40
J. Simtokaitis, Dėvės (?),

Me.................................. $L00
M. K. Virbalas, So. Boston,

Mass. . .i.............................$1.00
J. Kasparas, So. Boston, 

Mass.......... .. ............... $2.00

•Basteni ....................... $25.00
S.L.A. 284 kp., Tolleston, Ind.

per dč A. Nanartonį .. $19.00 
Laisvės Draugija, Jersey Ci

ty, N. Y..........’..............$15.20
Vasario 1 d, 1920 m ižde 

buvo....................... $175.70
Dabar yra.........................$924.79

Liet. Soc.-Dem. P. Remti Fon
do sekretorius,

J. Yuknis, 
4910 W. 13 St„ 

Cicero, 111.

Phone Yardji 6492

Juozapas Shusho
Muzikališkų inatrum 
entų taisytojus. Tai
sau visokias muzi
kai iškas mašinas; 
gramofonus, siuva
mas mašinas ir tt.

j Taipgi visokias elek 
i trinus vartojamas 
šinas: prosus, verda
mus indus, skalbia
mas maginus j r tt. 
3255 S. Halsted St.,

Chicago, III.

“PIRMI ZINKSNIAI”
Br. Vargšo keturų veiksmų drama vaidins

L. S. M. RATELIS
Nedelioje, Balandžio 4tą d., 1920

STRUMIL BROLIU SVETAINĖJ
158 East 107th Street, Roseland, III.

Svetainė atsidarys 6 vai., uždanga pasikels 7 vai. vak.
Visas vakaro pelnas skiriamas Roselando Namo 

Bendrovės naudai.
Maloniai prašome atsilankyti paskirtu laiku.

Režisierius M. DUNDULIENĖ.
PO PROGRAMO ŠOKIAI.

Kviečia L. 6. M. RATELIS,

Nebūk Kvailas ir Neleiskis Apgavikams Prigaudinėti
Tūkstančiai laiškų gaunamų kasdien liudyja, jog LILIA- 

NA HERB TEA yra vienatinė gydanti arbata, ir NET TIE, 
kurie visai nebeturėjo vilties pasveikti, po vartojimui

“LILIANA” HERB TEA
visiškai atgavo sveikatų ir tvirtumą.

“LILIANA” Ilerb Tea esti sudaryta iš Europinių žolių; ste
buklingai ji gydo uždegimą skilvio, skausmus nugaroje, dieglį, 
širdies plakimą, vidurių užkietėjimą, puliojimą; rheumatizmą, 
soliterą; o ypatingai gera dėl nėščių moterų

Nusilpusiems vyrams būtinai ji reikia vartoti. LILIANA 
HERB TEA esti sudaryta per geriausią pasaulyje firmą, per 
geriausius chemikus ir esti pripažinta kaipo geriausis vaistas

Kaina už pakelį $1.25.
BUK IŠMINTINGAS IR PATS SAVE GYDYK!
Rašyk šiandien indėdanias Money Order| dėl:

STELLA DRUG HERB COMPANY, 
Dept. 95. *

įdomus Velykų VAKARAS 
.3 " V " ■, •

Rengia 
Ketvirto Wardo Liet- Politikos ir Pač. Kliubas No. 1

BALANDŽIO-APRIL 4 D., 1920 M. 
ABIEJOSE MILDOS SVET., 

3142 So. Halsted St.

Pradžia tise vai. vakare. Bilieto kaina 50c.

BUS TEATRAS, KONCERTAS IR BALIUS.
Lošimo dalis: vieno akto komedija ir operetiška “Var

guolė”; vieno akto drama “Į Karužę”. Dalis koncerto: 
jame dalyvauja Kliubo Jaunųjų Mergaičių Choras suside
dantis iš mokslų einančio jaunimo. Vadovaujama p. M. 
M. Juodžio, akompanuojant p-lei Helenai Sandauskiutei; 
ponas B. G. Liebonas Mokytojas su savo konservatorijos 
studentėms ir studentais; prie to U. S. ariny leitenantas Y., 
Barons ir panelė Adelė Maseniutė. Kviečiame lietuvių vi
suomenę atsilankyti i tą stropiai parengta vakarą, rasite 
daug patenkinimo ir džiaugsmo. KOMITETAS.

L. S. S. 137 KUOPOS

VAKARAS
įvyks NEDĖLIOJ, BALANDŽIO-APRIL 11, 1920

STRUMILŲ BROLIŲ SVETAINĖJE 
158 E. 107th St., Roseland.

Scenoje statoma 4 veikmių drama

u C M I D n A c ”
Sulos Roselando ir Chicagos gabiausi artistai.

Po lošimo ŠOKIAI prie geros muzikos.
NEPRALEISKIT PROGOS! Kviečia KOMITETAS

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

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

CHICAGO, ILL.

TURK 15H >
KATU -5 " 
O#WITHSAy(

Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho
Registruota Akušerka

Turiu patyrimą moterų ligo
se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Motors, jeigu nori
te gero užžiurčjimo ligoje sa
vęs ir savo kūdikio, atsišauki
te i A. Shusho, patarnavimas 
yra atidus.
3255 So. Halsted St., Chicago.

i ...................... - - - — ......................- ' -

DR. VAITUSĘ, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas

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

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

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

Mano specialiu gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

TER-CAM-FO
Geriausia Gyduole

Nuo prasišaldymo Galvos, Kruti
nės, Kosulio, Galvos skaudėjimo, Ton- 
silito, Bronchito, Gerklės skaudėjimo, 
Spazmatiškojo Croupo, Kataro, Neu
ralgijos, Uždegimo, Nudegimo, Keu- 
matiško Soupimo ir t. p. Klausk ir 
reikalauk TER-CAMP-FO. Kaina 
50 centų. Parduodama visose geres- 
niose vaistinyčiose.
Phone Boulcvard 491

ASHLAND
MUSIC 

Deimantai. 
Laikrodžiai, 

Auksybė, Co- 
Į umbijos Gra- 

’onolas ir lie- 
iniviški nau
jausi rekor

dai.
4537 So. Ashland , III.
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B
B THE KERZHEIM

Tai Augščiausios rųšies Player-Pijanas be jokio užmetimo, nes su- 
budavotas taip ideališkai, kad pasiekia augščiausios tobulybės

IŠREIŠKIA PAČIĄ SIELĄ MUZIKOJE
Siela tai tonas jausmo laimės. KERZHEIM Jūsų namuose padarys 

jus gyvenimą šviesesniu, laimingesnių ir visa tai
už «p3OO

E KORESPONDENCIJOS
K 
Ii

n KENOSHA, WIS.

MHUUii

VELTUI SU ŠIUO PAS1ULYMU
20 muzikos rolių savo pasirinkimo
Apdangalas, Suolas, “4^ r •J'
šešių pėdų Lempa, ■

Lengvios Sąlygos Be Nuošimčio K* v
1 T

Kerzheim Pijanas tu.ri ‘“k( tonl»' kuo"'i,1vS“.iiu^J pijanus kurie yra verti $300. $OCfl
Parduodami tik už .....................................................

pijanus

Cable Neison ir Pla.ver-Rijanai $350 ir $750.

KLEJ®05

Pramogų vakaras; neįvykusios 
prakalbos.

Kovo 27 dieną vietos lietuvių 
moterų (progresisčių) , draugija 
surengė pramogų vakarą. Vai
dinta “Piktoji gudrybė”. Vei
kalas, mano manymu, gerokai 
pasenęs. Bet vaidinta neblo-

JĮ ginusia. Tik gaila, kad visas ro 
■ les atliko pačios moters. Su

prantama, moteris vyro rolei ne 
labai tetinka... Nejalgi Keno- 
shoj nesirastų tinkamų savano
rių lošėjų — vyrų?

šiaip ar taip, bet tenka pripa
žinti, kad kenoshietės moters y- 
ra daug veiklesnės negu jų drau 
gai vyrai.

Nedėlioj, kovo 28 čia turėjo į 
vykti prakalbos [Kieno? Red.] 
delei nežinomos priežasties, kvie 
stasai iš Chicagos kalbėtojas ne 
atvyko, tai ir prakalbos neįvy
ko. Žmonių buvo kiek susirin
kusių. Bet palaukę nuo 2 iki 4 
vai. po pietų jie grįžo iš kur at
ėję. — Lietuvos Jaunikaitis.

EAST CHICAGO, 1ND.

Nevykusios prakalbos.

NEAPSIRIK su štvru. Atsimink, mes esame prie Halsted ■ 
gatvės arti 20-tos

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

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State-Bank
2201 W. 22nd ir kampas Leavitt SI

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Bati
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigu*.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Rankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. L’tarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasteriu* 
JONAS KROTKAS. Vice-Pinn. S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez

DIREKTORIAI:
ANAS BRO2IS JONAS KROTKAS
. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
JZYMKIEW1CZ JUSTIN MACKEWICH

M. S. BRENZA n LIŪS C. BRENZA.
JONAS B. BRENZA.

Ar Tamsta Užsirašei
SARGYBOS BOKŠTĄ?
Šitas žurnalas aiškiai ir pui
kiai išguldo tikėjimo pamok
slus, mokina dorą, vienybę ir 
lygybę- Yra vienatinis religi
nis laikraštis kuris užsiima 
vientik pamokslais švento Ra 
što. Aiškina Pranašų Jėzaus 
ir Apaštalų gyvenimą, jų tik
slą ir jų uŽmokęstj.

Atvirai ir aiškiai išguldo 
musų laikų nuotikius, pagal 
tą kaip jie buvo nupranašau- 
ti per Pranašus Seno ir Nau
jo įstatymo.

NEPRALEISK PROGOSI 
Bet ištirk jį pats dėl savęs. 
Eina kas mėnesį, paskui eis 
du syk j mėnesi. U žsi rašymas 
tiktai $1.00 metams. Su užsi
sakymu prisiųsk dolerį, mo- 
r.ey order arba kitaip.

Adresas:

•iry KwAUlfik»Makh>r 
f*lute*•*>

SARGYBOS BOKŠTAS,
732 W. 19th Street, Chicago, III.. U. S. A.

Kiekvienam užsirašytojui, su vienų metų užsisakymu duodame vie
ną knygutę dbvanai. Galima pasirinkti iš trijų, vieną: “Socializmas 
ir Biblija”, “Medis paupiuose” ir “Sugriuvimas Babiliono.” Su užsi- 
rašymu meldžiame paženklinti vardą knygutės.

m*
SERGANTI ŽMONES

Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl prl- 
vatiškų ligų. Prancūziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing 2v2.L8^’pA;”X

čia, rodos, L.D.L.D. 70tos kp 
vardu buvo surengta [kada? 
Red.] prakalbos. Garsinta, kad 
kalbės tūlas Sarkunas, iš Chica 
gos. Bet jis neatvyko. Save 
vieton atsiuntė kitą, vardo ne
pamenu. Tas “kalbėtojas” kal
bėjo apie — viską ir nieką. Kai 
bedamas dar prašė, kad susirin 
kusieji žmonės, kurių buvo apie 
pusantro tuzino, pakeltų rankas 
ar jie nor prisidėti prie jų kuo 
pos. Ne vienas nekėlė.

Prakalbos buvo nevykusios 
Bekalbant žmonės ėmė skirsty
tis, o baigiant “prakalbą” jų Ii 
ko visai nedaug. — Ten buvęs.

SO. O EBlt

Skundai — bylos.

Vietos klebono gaspadinė pa
traukė tieson vieną Šventos Ma
rijos Rožančavos Draugijos na
rę, p. Šukienę. Sako, buk ji kai 
bėjusi, kad klebonas Olechnevi- 
čius esąs jos vyras. Bet tai e 
santi netiesa: klebono gaspadinė 
Olechnavičienė esanti tik jo bro 
iienė. Jos vyras tarnavęs rusų 
armijoj ir laike karės tapo už
muštas.

Visas dalykas susidėjo taip. 
Draugijos susirinkime, vasarie 
29 dieną, moters, kalbėdamos 
tarp savęs buk prisiminusios ir 
apie kleboną ir jo gaspadinę. 
Dvi tos pačios draugijos naręs 
apie tai pranešė klebonui, o to 
pasekmėje — klebono gaspadinė 
p. Šukienę patraukė tieson. By
la dar neprasidėjo, tik visas rei
kalas esąs atiduotas advokotui.

Antrame draugijos susirinki 
me p. Šukienė pareiškė, kad ji 
šitaip nekalbėjusi ir kad ją trau 
kiama tieson be reikalo. Išklau 
sius p. Šukienės skundo, susirin 
kimo pirmininkė kreipėsi j na
res ką jos manančios daryti. 19 
balsais prieš 2 pripažinta, kad 
Šukienė taip nekalbėjusi. Dvi 
narės —7 motina ir duktė, — bal 
savusios prieš, pasakė, kad Šu
kienė taip ištikrųjų kalbėjusi. 
Tada narės davė įnešimą pra
šalinti jas iš draugijos delei ne
teisingo įtarimo p. Šukienės. 
Bet ta bausmė sumažinta užde
dant po 1 dol. pabaudos ir pu
sei metų atimant joms balsą.

Kuo visa tai užsibaigs, dar 
nežinia. — Marė.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja ui dyką. 
J ūsu galvos skaudė
jimus Ir negale ji* 

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser** ofhe ant 2 labą 
4149 So. Morgan St
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Velykų Išpardavimas Vaikiukų Siutų
Veltui knygos garsiausių autorhi duodama prie kiek 
vieno pirkinio vaikiuko Siuto.
Vaikiukų vienų vilnų Ser- 
ge Siutai 
Gvarantuojama nubluki- . 
mas, naujausių stylių; kel 
nūs pilno kirpimo ir visos 
pamušuotos. Dydis 7 iki 
18 metų..................  $12.50
Vaikiukų Naujoviniai Siu
tai.
Iš gerai nešiojamo Kašmi 
ro, tweewo ir ševioto mi
šinio. Vėliausio styliaus 
apsiaustai, kelnaitės pa- 
mušuotos. Dydis 11 iki 18 
metų ......................  $15.00
Vaikiukų dviejų Kelnių 
Siutai.
šveisio ir tamsio audeklo, 
molino Serge ir gražaus 
mišinio, puikių stylių. Dy
dis 2]Z> iki 8 metų ... $7.50 
Vaikiukų dviejų Kelnių 
Puiki Siutai 
Visi vilnoniai, 2 kelnaitės 
mėlini, rudi, žąlli ir pilko 
mišinio. Apsiaustukai al- 
paca pamušuoti. Dydis

, iki 18 metu ........... $18.50 _

Velykų Išpurda
mas Kiaušinių.

Tuzinas už 44c, 
Tikrai švieži, «u 
lig naujo Illinois 
valstijos įstaty
mo. Kiekvienas 
kiaušinis išmėgi 
ntas Wholesa- 
le’io kainos.

Išpardavimas 
Velykinių 
Moteriškų 
Aprėdalų

Apsiaustų, Siutų 
Dresių, Sijonų, 
prieinamos kai
nos. Pilnas rin
kinis pasirinki
mui.
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DR. C. K. KLIAUGA
Dentlstas.

NAUJIENŲ NAMB
1739 So. Halrted St, Chieago, UL 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phoae Canal 217

Dr. A. R. Blumenthal

DR. M. HERZMAN

Subatoje mes Išparduosime

Naujus Angliškus Siutus
Tai naujausios mados iš vyriš- AB
kių Siutų. Jie išžiūri labai pui- W
kiai; gera išžiūra aprėdo ■
kiekvieno labai pageidaujama. UB K M 
Audeklas yra vienu vilnų. Ap- 
siaustai esti kiek ilgesni, o pc- jy
čiuose siauresni. Vienlypio ar 
dvilypio segimo. Turtingai rudų spalvų daugiausia, 
taipgi esti smulkiai družėtų, patraukiančių spalvų. 
Kiekvienas siutas rankomis siutas, daugelis šilko pa
mušu. Tikrai nepaprastos vertės ir artesnis susipaži
nimas su jais bus jums naudinga.

Šilko Pamušu Burnosai
Malonus, gražiai žali, rudi, rusvi ir pilki burnosai nau
jausios dvilypio segimo mados. Rankomis siūti. Dy
dis 33 iki 42. Subatai spėria- $33.50

Extra Specialus

Vyrų Vienų Vilnų Siutai
Daugelio musų Kostumerių reikalaujant, kurie ne
galėjo pribūti pareitą subatą, mes pakartojame šių
jų išpardavimą ir šia Subatą, $29.50

Velykinis Išpardavimas
SPECIALIAI VELYKŲ SAVAITEI

Sutaupyk $10.00 ir $15.00 ant vyrų, jaunų vyrų ir vaikinų siutų.

ANT KELINIŲ NULEIDŽIAME 25%
Moterų dresės, sijonai ir veistės dideliai atpigintos — daug sutaupysit. 

Pilna eilė vyrų ir moterų reikalingų dalykų nupigintomis kainomis.

S. KRAVETS
3103 South Halsted Street, Kampas 3I-os Gat

Atdara subatoj iki 1 vai. po piet.

hįR*'

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaraš vaistų, Bitteria, Kraujo valyto 
Jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimu) 

^erai dirbt 
gavo. Reu- 

o krutinę. Vidurių rėžirmu 
sa 
Pa 
ge 
to

minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gi 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsig 
•natizmas pranyko diegliai oebebadė po krutinę. Vidurių rėži 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaite po buteli Salutaraš, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaraš mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
Iriais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaraš*

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

i7t7 Hu Halsted MU lelepboiu Canal t»4l7 < hic«c<>

Apsauga Padėliams Pinigams
SEcuRiTY Bank

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM

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

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Iii

JONAS RUIKO
REAL ESTATE

LOANS INSURANCE
11042 S. Michigan Avė (Roseland) 

Telephone Pullman 802—549
Pranešu gerbiamai visuomenei, 

jog mano ofisas randasi viršminė- 
toj vietoj; ir esu pilnai prisirengęs 
patarnauti jums, kaip tai; pirkimo, 
pardavime, mainyme namų, lotų, 
ir farmų. Padaryme paskolos. Ap
draudimu savasties. Išdirbime vi
sokių Notariališkų popiorų.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
pas mane, užtikrinu jog busit už
ganėdinti patarnavimu. Klauskit tų 
kuriems esu patarnavęs jų reika* 
Juose; lai sprendžia jie.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph 
thalmometer. Y- 
patinga domi at 
kreipiama i val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kam p.47 at

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Gerai lietuviams žinomas per 22 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akužeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pris- 
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. lltk 
St. netoli Fisk St.

VAT.ANDOS: Nuo JO—12 pietų, ir 
nuo G iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
Telephonai: J v 3110 arba 857 

į Naktimis Drexel 
' 950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS: 2201 W. 22nd 8t 

Kamp. Leavitt St
Phone Canal 6222 

VALANDOS: 1 iki 5 vakare, 
nuo 7 Iki 9 vakare.

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd St 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Telefoną* Pullman 8S&
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvi* Dentiataa 
10657 Michigan Ave^ Roaelang

Valandos: 9 iki 9 vakare

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki H ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. 1 E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą# 
Roeelande: 10900 S. Michigaa Ava 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 

' Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St
Tik Ketvertų vakarais nuo 5:30 
-7 TeL Yards 723

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ51 St. kampjfanhfield *v
Valandos: Iki 9 ryto; nuo B iki 

4 ir nuo 7 iki B vakare.
Tel. Prospect 1117

<1. *. j
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the Lithuanian News Pub. Co« Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.
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Entered as Second Class Matter 
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of Chicago, I1L under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iisklriant 
nedlldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chieagojo — paita:

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

Chieagoje — per nešiotojo* 
Viena kopija ....................
Savaitei ..................................
Mėnesiui ................................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
*aitu:

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25

mėnesiui ........ -65

ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

12
50

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

Lietuvon

17.00
Pusei metų................................ 4.00
Trims mėnesiams ............... 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Metams
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Socialistų laimėji
mai Miltoaukee ’je.

Jeigu kapitalistams nebūtų 
pavojinga socialistų išrinki
mas į valdiškas vietas ir įsta 
tymų leidimo įstaigas, tai 
kokiam galui jie dėtų tiek 
pastangų, kad pergalėjus so
cialistus rinkimuose?

Kapitalistų partijos, tie
sa, pačios tarp savęs varžosi 
delei tų vietų. Bet kada jos 
pamato, kad socialistai jau 
yra tiek stiprus, jogei gali 
paimti ant jų viršų, tai jos I 
tuojaus ęusitaiko tarp savęs 
ir stoja prieš socialistus iš
vien. Baimė prieš socialia-1 
tus suvienija jas.

šita baimė stumia jas da 
ir prie navatnesnių žings
nių. Jeigu, nežiūrint visų 
pastangų iš kapitalistiškų 
partijų pusės, žmonės visgi 
išrenka socialistų kandida
tą, tai jos, net begėdiškai 
laužydamos pamatinius šar 
lies įstatymus, stengiasi pra 
šalinti jį iš tos vietos, į ku
rią jisai tapo išrinktas. 
Taip, dvejetas metų atgal 
Clevelando politikieriai iš
metė socialistus iš miesto ta 
rybos; paskui du kartu bu
vo išmestas iš kongreso Ber 
gėris; o dabar penki socia
listų atstovai tapo išmesti iš 
New Yorko valstijos Assemj 
bly (legislaturos).

Šitie kapitalistiškų politi
kierių darbai tečiaus rodo 
ne tiktai jų baimę prieš so
cialistus, o da ir kitą daly-

rys, rašo “Naujienų” redakto
riui laišką iš Raseinių, praneš
damas, kad jisai, dabar dirbąs 
Raseinių apskričio valdyboje. Į 
šitą įstaigą jisai, matoma, pa
teko gruodžio mėnesyje, kuomet 
buvo visoje Lietuvoje vietinių 
savivaldybių rinkimai.

Savo laiške jisai, be to, mini, 
kad Lietuvoje dar labai nosimi 
tvarkęs paštas, ypač pinigų siun 
timas. Kartais, girdi, pareina į 
Lietuvą apdraustas laiškas su 
2000 markių arba daugiau, o pa
štas išmoka žmogui tiktai ko
kias 20 markių.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

ATSKYRIMAS MOKYKLOS 
NUO BAŽNYČIOS.

Kovo 23 d. Milvvaukee’je 
buvo miesto viršininkų no
minacijos (primary elec- 
tions). Kapitalistų spauda 
dar iki šiol nepranešė jų re
zultatų, nors šiaip ji skubi
nasi net ir menkiausios ver
tės žinutes kuogreičiausia 
paskelbti.
•• Tau-nominacijad ji užtylė
jo todėl, kad jose laimėjo so 
cialistai. Štai keletas skait- 
nių:

Kandidatas į miesto ma- 
yorus socialistas Hoan gavo 

27,790 balsų, kuomet tris jo 
oponentai gavo 17,453 bal
sus, 6,789 ir 1,914. Socialis
tų kandidatas viršija visus 
buržuazijos kandidatus, pa
imtus kartu, 1,638 balsais.

Emil Sidel, socialistų kan
didatas į miesto iždininko 
vietą, gavo 26,590 balsų, o jo 
priešas — 26,197. Socialis
tų kandidato balsai virčija 
buržuazijos kandidato bal
sus 293.

George R. Hampel, socia
listų kandidatas,į teisėjus, 
laimėjo visose miesto war- 
dose ir gavo 32,000 balsų.

Kuomet šitaip auga Socia
listų Partijos jiegos, tai atsi
randa kapitalistiškų politi
kierių, kurie tikisi sunaikin-Į 
ti ją, atimdami jai 
Ar jie ne žiopli?

teises!

Ko bijosi 
kapitalistai?

Ko Amerikos kapitalistai 
šiandie bijosi labiaus: ar 
žmonių sukilimo, ar žmonių 
balsavimo už socialistus?

Jeigu tikėti tais “revoliu
cionieriais”, kurie mėgsta 
plūsti socialistus, tai sukili
mas esąs baisiausis daiktas 
kapitalitsams, o balsavimai, 
rinkimas darbininką klesos 
atstovų į kongresą arba le
gislaturas — tai menknie
kiai, arba net malonus kapi
talistams dalykai.

Bet faktai rodo visai ką 
kita.

Jeigu žmonėms butų atim
ta teisė eiti prie šalies tvar
kos pagerinimo ir geresnio 
būvio rinkimais savo atsto
vų į legislaturas ir adminis
tracijos vietas, tai kas jiems 
tuomet bepaliktų? Jiems 
nepaliktų kitokio išėjimo, 
kaip vartot spėką prieš savo 
išnaudotojus. Taigi netek 
singai prašalindami žmonių 
išrinktuosius atstovus iš įs
taigų, kurios leidžia įtaty- 

| mus, tie politikieriai stumia 
žmones prie spėkos vartoji- 
mo, prie maišto.

Kodėl jie taip daro? To
dėl, kad žmonių maišto jie 
šiandie dar nesibijo, nes jie 
žino gerai, kad tokį maištą 
jie galėtų lengvai sutriuš
kinti.

Žmonių sukilimo kapita- 
I listai kolkas ne tiktai nesi
bijo, bet gatavi yra patįs jį 
iššaukti, kad turėjus progos 
ginklais sunaikinti priešin-| 
gus jiems elementus.

Tie pasakoriai, kurie šian 
die niekina balsavimą ir pa
taria darbininkams jieškoti 
išganymo “revoliucijoje”, va 
dinasi, yra kapitalistiškų 
provokacijų auka. Įsivaiz
dindami, buk jie “kovoja” 
prieš kapitalistus, jie faktiš
kai eina tuo keliu, į kurį 
juos stumia kapitalistiški po 
litikieriai.

Bet darbininkų minios tu 
ri perdaug sveiko proto, kad 
sektų paskui juos. Jos mą- 
to, kad sumaniai pavartotas 
balsavimas varo į desperaci
ją kapitalistus, todėl jos nau 
dosis šituo kovos įrankiu dar 
uoliaus negu iki šiol.

Ne tiktai socialistai, o ir tau
tininkai stoja už tai, kad Lietu
voje bažnyčia butų atskirta nuo 
valstybės ((klerikalai už tai va
dina juos “bedieviais”). Bet 
kad butų taip-pat ir mokykla at 
skirta nuo bažnyčios, tai kaiku- 
rie tautininkai to dar nereika
lauja.

Chicagiškė “Lietuva”, pavyz
džiui, pataria amerikiečiams dė
ti į savo rezoliucijas apie Lietu
vos tvarką, sekančius punktus, 
paliečiančius bažnyčią ir kuni
giją:

1. Kad bažnyčia butų at
skirta nuo valstybės.

2. Kad dvasiškiai (kunigai) 
neužimtų jokios valdiškos vie 
tos, bet rūpintųsi išimtinai 
dvasiniais - tikybiniais žmo
nių reikalais.

3. Kad nuo visų klebonijų 
butų atimta žemė ir perduota 
bežemiams ir mažažemiams.

Apie atskyrimą mokyklos nuo 
bažnyčios nepasakyta. O tas 
dalykas yra labai svarbus. Jei
gu mokyklose bus mokinama po 
terių ir kitokių “šventų” daly
kų, tai kunigija turės progos pa 
naudot jas savo įtekmės stipri
nimui priaugančioje gentkartė- 
je.

Be to, ta kunigų privilegija 
butų visai neteisinga, kadangi 
mokyklų užlaikymui duoda pi
nigų visi piliečiai, ne tiktai ti- 
kintįs, o ir tie, kurie netiki.

Iš antros pusės tečiaus Chi
cagos tautininkų laikraštis nori 
padaryt bereikalingą skriaudą 
kunigams, nepripažindamas 
jiems teisės užimti valdiškas 
vietas. Kodėl jiems neduot ši- 
tos teisės? Jeigu valstybe su
teikia pilną sąžines laisvę pilie
čiams, tai butij lygiai nenuosa- 
ku iš jos pusės duoti žmonėms 
privilegijas delei jų priklausy
mo religinei organizacijai, kaip 
ir siaurinti jų teises delei tos 
priežasties.

Kur yra tikra sąžinės laisvė, 
tenai ir tikintis ir netikintis, ir 
kunigas ir nekunigas — visi tu
ri turėt lygias teises.

DEMORALIZUOJA DAR
BININKUS.

Rubsiuvių unijos organą “Dar 
bą” redaguoja asmuo, kuris yra 
ant tiek neapsitašęs, kad neįs
tengia parašyt nei vieno straip- 
nio apie politiką be gatvinių plu 
dimų ir prasivardžiavimų.

Ar rubsiuviai nepareikalaus, 
kad jisai pagalios nusipraustų 
burną ir imtų elgties taip, kaip 
žmogus? Juk savo plūdimais ir 
prasivardžiavimais jisai demo
ralizuoja darbininkus skaityto
jus.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 3, 1920 
as rcųuired by tbe ari of Ocl. 6,1917

KAREIVIAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ SOCIALISTŲ 

PRAŠALINIMĄ.

n 1 b- 'iin't i....-MegesBt..

Apžvalga
I**

BUVĘS CHICAGIETIS IŠRINK 
TAS I APSKRIČIO VAL

DYBĄ LIETUVOJE.

Gerai pažįstamas chicagie- 
čiams Mikas Petrauskas (ne 
kompozitorius, o darbininkas), 
buvęs “Naujienų” Bendrovės di 
rektorius ir L. S. S. 4 kp. na-

Chicago “American” praneša 
telegramoje iš Minnepolis’o 
Minn., 2 d. balandžio:

Pirmutinė valstijos ir šiaur
vakarinio apskričio Pasaulio 
Karės Veteranų konvencija 
šiandie priėmė rezediuciją, pa 
smerkiančią New Yorko val
stijos Assembly už prašalini- 
mą penkių socialistų atstovų. 
New Yorko legislaturąį tapo 
pasiųsta telejrraina, kurioje 
sakoma, kad socialistų praša- 
linimas yra “priešingas de
mokratijai darbas”.

INDIJA.
[Federuotos spaudos tinta]

Madraa. — Darbininkų judė
jimas tolyn vis labiau plečiasi. 
Tatai labai surūpinę darbda
vius. Jie bijosi, kad nq)a«ikar- 
totų streikas tolygus Boinbay 
streikui, kuriame dalyvavo 200, 
000 darbininkų, ir kuris buvo 
faktinai generalis streikas, pa
lietęs geležinkeliečius, dokinin
kus ir tramvajų darbininkus,

Vėliausi fazė to judėjimo išsi
reiškė įkūrime unijos. Geležin
keliečiai, spaustuvininkai ir 
tramvajų darbininkai jau susi
būrė į unijas.

Kas dėl uudenyčių, tai jau 
nujaučiama streikas Bucking- 
hame ir Carnatice. Tų miestų 
fabrikai priklauso anglams. Jei 
ten bus paskelbta streikas, tai 
jis greičiausia išsiplėtos į gene- 
ralį streiką. Mat Indijoj nėra 
amatinių sąjungų ir visi strei
kai, kaipo taisykle, virsta gene
ralinis streikais. Tųdviejų fab
rikų darbininkai išrinko komi
tetą, kuriu įeina 100 žmonių. 
Visuose pasitarimuose komite
tas atstovaus darbininkų veika 
lūs.

briikaiitai nesustabdys kampa
nijos prieš unijas.

Ta kova paliete ne tik me
chanikus, bet taip jau ir siuvė
jus. šimtai siuvėjų apleidžia 
miestą, nenorėdalmi nusileisti 

samdytojams.
Unijų viršininkai sako, kad 

toji darbininkų judėjimo fazė 
yra visai nauja ir gali būti la
bai sėkminga. Kuomet dėlei 
darbininkų stokos Seattle’o bo 
sai negalės operuoti savo dirb
tuvių, jie turės padaryti vieną 
iš dviejų; uždaryti savo dirb
tuves arba išpildyti darbininkų 
reikalavimus.

ANGLIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Freston. — Lancashire’o ūkį 
įlinkai įkūrė uniją, kad paėmus 
savo rankosną pie'no pirklybą. 
Konvencijoj dalyvavo iš kiek
vieno Lancashire’o dfetrikto 
ūkininkų atstovai. Nutarta kuo 
greičiausia steigti kooperaty- 
viais pamatais pieno stovyklas 
ir sviesto ir sūrio išdirbystes.

[Fed.ruotoa spaudos ftinta]

Chicago. — Chicagos Sker
dyklų baronai kuria fondą rė
mimui Amerikiečių Legiono. 
Jie siuntinėja laiškus mažes
nėms skerdyklų kompanijoms, 
kad tosios ir-gi prisidėtų prie 
to prakilnaus darbo. Vienas to
kių laiškų tilpo Amerikos Dar
bo Partijos organe “The New 
Majority.”

Iš to ir kitų laiškų sužinota, 
kad “mėsos baronai gruodžio 
26 d. paskyrė Amerikiečių Le
gionui $10,000. Thomas E. Wil 
son esąs išrinktas to fondo pir
mininku, o Natban Higbie, 
SAvifto kompanijos agentui, pa 
vesta surinkti tam fondui <ino- 
klių iš mažesnių kompanijų.

Higbie ragina kitas kompa
nijas skirti aukų, kadangi, gir 
di, “mes visi esame užinteresuo 
ti legiono veikimu, kurio tik
slas yra nuslopinti radikaliz
mą.”

Suprantama, kad tai buvo biz 
nis, ir jo aš Laisvei nepavydžiu. 
Man svarbu kas kita, būtent, tie 
darbininkai, kuriuos ta biznio 
meškerė taip sugadino, kad jie 
laikinai pasidarė neprotaujan- 

įčiais žmonėmis: Tuo padaryta 
i dideliausios skriaudos visam lie 
jtuvių darbininkų judėjimui. Ji 
I žaidė minių upu. Bet juk ir 
tautininkų srovė tą patį darė. 
Jie nuolat šūkaudavo valio ir dą 
gi “laisvės varpą” nusiliejo. Bet 
ar daugelis jų pasekėjų dėlto su 
prato, tikruosius savo tauto# rei
kalus? Ne. Jų dešimtinės įr 
šimtinės, sudėtos Lietuvos at
žagareivių valdžios rėmimui liu 
dija, kad tų reikalų jie nesu
prato. Jie rėmė savo priešus!

O kaip su vidutiniu Laisvės 
skaitytoju? { klausimą kaip 
darbininkai pasiliuosuos iš algi 
nes vergijos, jis atsako vienu žo 
džiu: revoliucija. Visa kita jam 
tik patįs niekai. Visa kita, kas 
pagerina darbininkų būvį, jam 
parsidavimas. Jis nori revoliu
cijos — ir gana. Ir ką tu čia 
padarysi: jis taip išmoko nuo 
Laisvės, ir taip sako.

O revoliucija Laisvei yra ta
rytum žaismė, 
rėti ir ji bus.
liucija, ypač gi jeigu ji yra ne
sėkminga, pridaro daugybę au
kų, kad delei to daug tėvų ir šei 
mynų lieka dideliausiame nubu
dime — Laisvei ne motais. Jos 
biznis jai diktuoja sekti minios 
upu ir ji seka. Seka visai už
miršdama, kad buržuazinės val
džios yra nuo galvos iki kojų 
apsiginklavusios ir kad darbi
ninkų klesa, būdama nepakanka 
mai stipri, gali būt paskandyta 
karujuose. Taigi vietoj kitų 
darbininkų klesos įrankių kovoj 
prieš savo naudotojus — balsa
vimo, pravedimo naudingų dar
bininkams įstatymų ir pačių dar 
bininkų organizavimo — Laisvė 
tarytum siūlyto siūlo jiems nau 
dotojų kulką. Ar tai ne ironi
ja?

Sakoma, kad tie brooklyniškio 
“komunistų” laikraščio redakto
riai esą bemoksliai, todėl jie taip 
siaurai protauja. Aš pasakysiu,

Reikia tik no- 
Bet kad revo-

[F'deruotoa spaudos žinia] 

Chicago. —Kad Samuel Gom 
pers nerems Darbo partijos, ku

Ūkininkai mano, kad tuo budu I įkūrė John bitzpalrick ir 
bus galima paMinli Im-pinin- Ell'w“r<l N- Nockdįs, matosi iš 
kus, 'kurie <labhr traukia neina- lai4ko- I-«>škas buvo perskai- 
ža pelno, (ii vartotojai, pirkela- *ytaa Chicagos federacijos susi 
mi pfanij ir kitus produktus iš rinkime.
pirmų raukų, suprantama, gaus Į ('(nupers atsisako skirti 
daug pigesnėmis kainomis. ,K,° rinkimų ka/ipanijai ir pa- 

Konvencijoj pareikšta, kad tarla darbininkams remti kon- 
vartotojai gaus daug geresnį tiresuieįius 
pienų, negu seniau, ir kad pieno ® 
pristatymas bu« daug greites- ir Juul.
njs *1 Delei to laiško Fitzi>atrick

Organizatyvis komilietas da- Jiareiškė:
bar studijuoja Danijos ūkiniu- Kongresmenas Bainey, kurį 
kų kooiKTiityvus ir žemderby- prezidentas pataria remti, buvo 
st6s departamento atskaitas. išrinktas skerdyklų baronų pa- 

stangomis. Jis yra jų tarnas. Nė 
vienas tų repiiblikonų, kuriuos 
prezidentas pr-a&o i-oniti, iienž- 
slojo darbinioką reikalus. At- 
penč, būdami kongrese, tie po
nai darė visa jų galioj, kad už
kenkus darbininkų intere
sams.”

ISPANIJA. 
I Federuotos spaudos žinia]

Madridas. — 'Socialistų depu
tatas Saborit užprotestavo prieš 
socialistų persekiojimą Ispani
joj. Jis pareiškė, kad valdžia 
taip elgdamosi “ruošia dirv'os 
busimai revoliucijai, kuri bus 
daug žiauresnė, au*gu gyvena* 
mosios riaušes kitose šąlyse.”

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotos spaudos žinia]

Seattle. — Seattle’o unijistai 
būriais apleidžia tą miestą. Tai

3 Chindbloom, Ma- 
son, Manu, Raincy, Gallagher 
ir Juul.

Delei

lizmo principai yra niekai, — 
viskas niekai, žodžiu, jis, kaip 
matai, butų išsižadėjęs socializ
mo ir patapęs anarchistas; bėda 
tik; kad jis negavo tų laikraščių 
skaityti ir liko “tamsuolis” “ne- 
apsišvietęs”—pasiliko sociali
stas — toks, koks buvo visuo
met.

čysta bėda tokiam “tamsuo
liui” kaip Debsas, ir kitiems, ku 
rie “nepažįsta” socializmo mok 
sįo ir būna socialistais...

Vos tik karei prasidėjus, 1914 
m., “Laisvės” redaktorius besi- 
pjaudamas su “Kova” ir jos vi
su štabu, galų gale pamatė, kad 
socializmas “negeras” ir dabar 
jis jo išsižadėjo. Bet nabagui 
Debsui per penkerius metus nie 
kas į ausį nepašnibždėjo, kad so 
cializmas negeras ir kad jis jo 
išsižadėtų. Bet ’ Čia ir “Lais
vės” redaktoriaus didelis apsilei 
dimąs, kad jis nepasakė Deb
sui, jogei nuo socialistų parti
jos atskilo dalis straksėtojų ir 
kad iš tų straksėtojų susidarė 
dvi komunistų partijos num. I 
ir II. Debsas butų pasirinkęs 
katras numeris jam geriau pa
tinka ir butų tapęs “Laisvės” 
redaktorių šalininkas; o dabar 
pasidarė jo priešas, “išdavikas” 
ir “Laisvė” Dėbso jau nebegay- 
bins, kaip pirma....

A. Liutkus.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalas, kaip krimtnaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose, Dar® 

visokius dokumentus ir pop teras t
Namų Ofisu:

1111I. NililedlL
Ant trečių lubų

Tel. Drorer 1310

Miesto OfisMl
UI I. tartai $1. 

1111-11 laity Ws.
Tel. Central 4411

*vMoatGOgBANlO
REAL ESI ATE * INSURANCE 

M A?'"'

o

Siunčia Pi mgus Parduoda Laivokortaa

3249 So H.lsled SUeet, Chicait.. Illinois 
Telephone Boule.vard 611

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

KAM JI TARNAUJA. /

kymas į anti-darbininkišką ko- Brooklyniškis “komunistų” 
vą, kurią veda to miesto fabri- laikraštis Laisve tur būt dėlto 
kantų asociacija. ir liko dienraščiu, kad savo skai

Samdytojų pastangos įvesti tytojus kasdieną įvairiais pra- 
48 valandų darbo savaitę, vie- simanymais penėjus. Dabar ji- 
loj dabartines 44 vai., pasibai- sai dedasi dideliausiu dąrbinin- 
ge tuo, kad 1,000 darbininkų Lkų užtarytoju. Bet visi žino, kad 
iš penkių dirbtuvių metė darbą pradžioj — metai kiti atgal — 
ir vyko į kitus miestus, kur už tas laikraštis savos pastovios po 
tikrinta pildyti unijos palvą r- zicijos neturėjo. Jisai blaškėsi 
kynipi. Dadbininikų spauda į „visas puses, žiurėjo kurion pu- 
perspėja samdytojus, kad “ap- sčn palinks minios, šita meš- 
leiskite Seaittle’ą” judėjimas kere jis gaudė ir dabar tebėgau 
bus smarkia i vedamas, jefigu jie do skaitytojus, ir jų dolerius sa 
nesiliaus vedę kovą su unijo- vo popieros fondui. Kamgi ne- 
inis. žinoma, kad ginčuose su L. S. S.

Jei bus reikalas, tai bus pa- organu Laisvės redaktoriai Ko-1 prezidentus”, 
samdyta speciali traukiniai, ku vos adresu siųsdavo įvairių pr^ 
rie gabens darbininkus į kitus pdmanymų ir dagi labai nepado 
miestus. Tą pareiškimą padarė rių koliojamų žodžių. Bet kada 
J. W. Kelly, mašinistų Intcrna- Kova tapo uždaryta, Laisvei ki- 
cionalės Asociacijos organiza- tas vėjas papūtė. Ji pasidarė 
torius. dideliausia kovotoja. Ir čia ji

SaiiHici Goni|pcrs, Amerikos liko tokia tik todėl, kad prime- 
Darbu Federacijos prezidentas, džiojus naujų skaitytojų, kad 
remia tą judėjimą. Jis pasiun- patraukus skaitlingas minias są 
tė William Shorto adresu tele- jungiečių, kurie nebeteko savo 
gramą, kurioj nurodo, jog va- organo. O tatai padaryti buvo 
karinių valstijų miestuose nie- nesunku. Visapasaulinė suiru- 
chagikai ir mašinistai yra labai tė ir Rusijos bolševikų laimėji- 
reikalingi. Vadinasi, Seattle’o mas sužavėjo daugelį nepajie- 
darbiniukanis >nėra mažiausio giančių rimtai protauti žmonių, 
pamato bijoties apdeiati tą mic- Laisvė tuo naudojosi. Ji diena 
stą. iš dienos žavėjo savo skaityto-

Trumpai sakant, Seattle’o in- jus Rusijos rojų, ir minios ją 
d lis Iri j a turės pa k’t i, jeigu fa-1 sekė.

žada darbininkams rojų, kuo
met gi tikresnybei tai reiškia 
praradimą visų brangiausio žmo 
gui dalyko —.gyvybės. Tokio 
“rojaus” darbininkai nereika- 
ling-i. Jie pasirūpins įsigyti sau 

j tokį rojų, kuriuo jie ir jų dr;iu- 

gai galės džiaugties dar būdami 
gyvais. Tada, kai jie bus pa
kankamai stiprųs-susiorganiza- 
vę.

Laisve labai pyksta, kad Nau 
j ienos kai kada pakritikuoja Ru 
sijos bolševikus. Mat, jai rodo
si, kad bolševikai tai angelai, iš 
kažinkur nutupę ant Rusijos že 
mes. Tatai kritikuoti juos esąs 
griekas. Bet tai liudija tik tą, 
kad Laisvės redaktoriai yra la
bai naivus žmonės. Jie nė to 
nežino, kad patįs bolševikai pri
sipažįsta darę klaidų ir stengia
si jas pataisyti.

Iš visa to galima padaryti iš
vedimas, kad brooklyniškis “ko 
munistų” organas tarnauja vi
sam kam, tik ne darbininkų kle- 
sai.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvi* Gydytoja* ir Chfrnrfa* 
25 E. Wa*hingtoa SL 
Marahall Field Anaei 
isth fl. Ruimu 18S7 
Phon« C«rntra>l 8S61 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North We*tera Ava. 
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

K«Spinduliai. Phone Armltage MII 
Rezidencijos telefonas West $12$

/
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halated St. Chicaco, III

— žilvitis.
r "„r 1 ;■ *

Tai protelis!

^□DOVANA
Didelę, $1 vertės, 
artistiškų paveiks
lu knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILĘ 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meilė*, Šei
mynos, Dailė*, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25 

Pinigus siuskite money orderiu arba popierini 
doleri ir 25c štampu.

MEILE ir ŠEIMYNA 
2023 St. Fanl Ava, Chlcate. III.

n

K

“Laisves” 71-me num. ant ant 
ro puslapio štai kas pasakyta: 
“Socialistų Partija, per savo įga 
liotinį p. Karanerį, pasiuntė d. 
Debsui užkvietimą būti partijos 
kandidatu į Suvienytų Valstijų 

Toliaus: “Buda-
(mąs kalėjime, Debsas negalėjo 
žinoti, kas bėgiu pastarųjų me
tų įvyko Amerikos socialisti
niam judėjime”.

“Laisvės” redaktorius' apgai
lestauja, kad Debsas negavęs nė 
laikraščių skaityt, net nė tokio, 
kaip New York Call, ir tt.

Mat, jeigu Debsas butų skai
tęs per pastaruosius kelis meue 
sius ar pusmetį New York Call, 
arba anarchistišką “Laisvę”, tai 
jis butų iš jų “pasimokinęs” ir 
“susipratęs”, kad jam, taip kaip 
ir “L.” redaktoriui, socialistu 
būti visai neapsimoka, ir kad 
balsavimas, parlamentinės ii’ ki

Phonc Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue. 

WM. VORSATZ, Savininkas

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai f
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos. . '
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

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

Luomons; Lietuvių kalbos -— Koost, 
Augustinavičius; Matematikos — V 
M1SC1K <!•

Aušros Mokykla — sopiausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su Jo. 
pagelta galima butų pagerinti gy
venimą.

-----  -----„--------------- __ ___ Delei didesnės naudos sau ir pa- 
tokios reformos yra niekai; visi „""{‘HoSi’'vhi sykiu616" ,uo, 
idealai, jo įsiiiilduimai w sočia- 3001 South Halsted Street
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Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos 
Iždininko Apyskaita

Nuo Birželio 29,1917, iki Kovo 18,1920. -

Piliečių Kliubas, Birutės D-ja, Montello,Mass.,L.D.T. 16.50 
Sausio 14, 1919. Liet. U. P. Kliubas, Gary, Ind............... . 3.00
Vas. 20, 1919. Tėvynės Mylėtojų Dr-ja, 127 kp. L. D. T. 3.00 
Vas. 20, 1919. Amerikos Ūkėsų Kliubas L. D. T.............. 8.00
Vas. 20, 1919. L. D. L. D. 70ta kuopa, L. P. T..................... 1.50

Kapitalas ir
Perviršis ..

Banko Turtas
$750,000.00 Virš................, ' $6,000,000.00

AMERIKOS POLITINIAMS KALINIAMS dĘLPTI.

Liepos 28, 1917. Per Mariutės vestuves ..........   $9.50
Vasario 28, 1918. L. D. L. D. 70ta kp. E. Chicago, Ind.... 5.00
Kovo 12, 1918. Jaunimo Dailės Mylėtojų Draugijėlė,

Westville, III..........................................    x 21.65
Gegužio 14 ,1918. L. M. D. Aido Choras, Roseland, III.

per Bacevičiaus išleistuves .......................................... 41.60
Vasario 20, 1919. Per vestuves J. Karaliaus su A. šlikiute 7.60

Viso ..................................................... v.................. $85.25
RUSIJOS REVOLIUCIJOS REIKALAMS.
Ipaukoe: __
Vasario 20, 1918. Per “Naujienų” ofisą ..........................  $62.65
Vasario 28, 1918. Per Zdranausko vestuves.....................  12.00

Viso ......................................................................... $74.65

Viso įplaukų .............................................  $818.40
A. L. D. T. — Išlaidos:
Birž. 29, 1917. Iždininko rašoma knyga .......................... $1.00
Birž. 29, 1917. Už Meldažio svetainę ................................. 5.00
Birž. 29, 1917. p. Jurgelioniui, Reg. Pcace Conven.........  2.00
Birž. 29, 1917. Naujienoms, už 5000 Hand Bills .............. 8.50
Birž. 29, 1917. Childs, už laiškus ........................................ 8.00
Birželio, 29, 1917. p. Jurgelioniui, Rusų misiai pasitikti 10.00
Liepos 3, 1917. Naujienoms .................................................  16.65
Rugpj. 9, 1917. Naujienoms .................................................  8.5Q
Rūgs. 18, 1917. C. Gapshią, už adrisavimą laiškų ........... 1.15
Rūgs. 10, 1917. Naujienoms ..............................   6.00
Liepos 7, 1917. A. Lalis, Sekretoriaus išlaidos ................... 8.51
Kovo 11, 1918. Naujienoms .................................................  4.75
Kovo 15, 1918. p. Jurgelioniui už darbą ete...................... 40.90
Kovo 15, 1918. Naujienoms .................................................  86.00
Kovo, 15, Naujienoms, siuntiėjiimas “Lietuva Pavojuje”.... 5.00
Kovo 15, 1918. Sugrąžintas nėišmokėtas Kl. Jurgelioniu

čekis (suma surinkta už pildymą blankų)
“Marked Payment Stopped”......................................... 30.00

Geg. 20, 1918. Inkorporavimas A. L. D. T. užmokėta
Secretary of State. Springfield, III.............................  10.00

Geg. 20, 1918. Už tegalį darbą, inkorporavime A.L.D.T. 10.00
Birž. 19, 1918. Rekordavimas carterio A. L. D. T.............  1.20
Birž. 23, 1918. Telegramas į So. Bostoną ..........................  2.36
Gruodž. 24, 1918. Childs, 300 certifikatų ..........................  11.50

Kelias i Lietuva

$21.80 
.. 3.00 
... 3.00 
... 3.00 
. 12.00

Viso išlaidų .............................................  $227.02

Pinigų Parsiuntimui Jau Atsidarė
Siųskite per Didyjį Valstijinj Banką ant Bridgeporto.

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

y \
tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS! Nes Valstijiniai Bankai turi savo skyrius Euro

poje ir todėl užtikrina jūsų pinigus nuo pražuvimo.

EUROPOS LIET. POLIT. KALINIAMS ŠELPTI.

Vasario 20, 1918. Per “Naujienų” ofisą ....................... $187.89

Viso.............................  ••.............................  $137.89
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ IŽDAS, 
įplaukos: 
Birželio 29, 1917. Suaukauta Meldažio svetainėje .......
Rugp. 20, 1917. Lith. Citizens Comml. Club, Gary, Ind 
Rūgs. 14, 1917. S. L. A. 242 kp., Gary, Ind....................
Spalio 2, 1917. Dr-stė Lietuvių Brolių Mokslo ...».........
Spalio 22, 1917. Rockford’o A. L. D. T..........................
Spalio 29, 1917. Vyrų ir Moterų Apšveitos Dr-ja,

Cicero, III. . . ................................................................ 9.00
Lapkr. 2, 1917. L. D. T. kuopelė, Universal, Ind.....................30
Lapkr. 2, 1917. East Chicagos L. D. T. kuopos.................... 9.00
Sausio 25, 1918. L. D. T. kuopos, Courtney, Pa. ............... 4.50
Sausio 26, 1918. Chicago, North Side, per p. Galskį .......  15.00
Sausio 26, 1918. Waukegan, III., L. D. T..... ....................... 16.50
Kovo 1, 1918. Surinkta per K.P.Gugį už pildymą blankų $72.40 
Kovo 1, 1918. Surinkta per Kl. Jurgelionj už pildymą bl. 30.00 
Kovo 1, 1918. Surinkta per Dr. Montvidą už pildymą bl. 28.65 
Kovo 2, 1918. Surinkta per K. Vali už pildymą blankų 21.25 
Kovo 2, 1918. Surinkta per A. Lalj už pildymą blankų. .. 7.50 
Kovo 26, 1918. L.S.S. 228 kp. Harvey, III. L. D. T............ 3.00
Kovo 16, 1918. L. D. L. D. 19ta kp........................................  3.00
Bal. 1, 1918. Jaunų Lietuvių Kliu>as, Chicago, L. D. T. 3.00 
Bal. 3, 1918. Lietuvos Mylėtojų Draugystė L. D. T............ Ą.OO
Geg. 15, 1918. S. L. A. 27 kp. Auburn ,111. L. D. T............3.00
Birž. 12, 1918. S. L. A. 220 kp. Universal, Ind. L. D. T.... 1.50
Gruod. 22, 1918. Chicagos Liet. Savitarpinės Paš.

Dr-ja, L. D. T...................................................................  18.00
Sausio 9, 1919. šv. Roko Pagelbinė Dr-stė, Lietuvių

Laivakortes $6S
PER VANDENĮ

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

Parūpiname PASPORTUS.
Siunčiame PINIGUS.

Lltbuanian Amarlcan Information Bureau
3114 So. Halsted St., Chicago, 111.

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Atskaita Biznio pabaigoje Vasario 28 d. 1920, išduota Illinois Valstijos 
Viešųjų Atskaitų Prižiūrėtojui.

VERSMES
Paskolos ir įskaitos $1,270,695.97. 
Overdraftai    ............. 438.26
U. S. Bondai ir paliudiji

mai  .....................  185,381.00
Karės Taupos Stampos.... 1,700.39 
Miestų ir Korpor. Bond. 687,936.50 
Baldai ir Rakandai    4,488,19 
Nejudomas Turtas ........... 935.05
Revenue Stampos ....... J...... 267.36
Gryni Pinigai ir ateinanti

iŠ bankų ......   413,522.89

Visa versmių .... $2,565,366.44

SKOLINGUMAI
Kapitalas įmokėtas .... $200,000.00
Užaugis ........................... 10,000.00
Neišdalintas uždarbis .... 39,216.93 
Neišmokėtas uždarbis ....... 55.00
Reserva taksoms ........... 7,190.14
Depositų......................  2,308,904.37

Visa Skolingumų $2,565,366.44

Sausio 2, 1918 Depositų ........................... $1,112,666.48
Vasario 28, 1920 Depositų ........................... $2,308,904.37

Tikrasis Laimėjimas Depositų ....... $1,196,237.89
VIRŠININKAI

ASA WIERSEMA. Prezidentas N1CHOLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FBEDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandt Asą Wiersema
Herman L. Baruos Gairinęs DcHaan
Theophihis flchmid Nicholąs W. Wiersema
George Dalenberg Chas. E. Reading Frcderick J.Więrsenia

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarč

Mokiname pagal naujausios 
mados ii petrinų Ir desalnl 
kirpti ir siūti vyriškus aprėdą- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galimo 
greičiau išmokti gerigųsl ir 

lengviausi amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

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

ypatiškai. Valandos nuo 9 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLĘv GAR i fNTl 

PBACTICAL DESIGNINO 
SCHOOL

3103 So. Halsted BL, Chlcage.

Lieka A. L. D. T. Ižde..................................
LIETUVOS LAISVfeS FONDAS.
įplaukos:
Kovo 19, 1918 Per p. Grigaičio prakalbas. Rockford .... $28.72
Kovo 26, 1918. Lith. Imp. & Benofit Club, Roseland......  7.00
Geg. 7, 1918. Juozo Vilio vestuvės, Chicagoje ........?..... 14.15
Birž. 13, 1918. Anthony Coniff ......................................... 2.00
Birž. 13, 1918. D. L. K. Gedemino Dr-stė, Roseland .... 24.75
Birž. 14, 1918. Lietuvos Sūnų Dr-stė, Waterbury, Conn. 57.00
Birž. 18, 1918. Juozas Kazakevičius, Chicago ................. 2.00
Birž. 18, 1918. Liet. Darb. Dr-stė, Courtney, Pa............. 4.50
Birž. 20, 1918. Liet. Mylėtojų Brolių ir Seseių Dr-stė

Roseland ......................................................................... 32.20
Birž. 20, 1918. A. P. L. A. 15 kp., Woodlawn, Pa.......... 31.25
Birž. 30, 1918. Chicagos Darb. Tarybos, per Danilevičių 74.40 
Liep. 2, 1918. Liet. Laisvamanių prakalbos, Chicagoje 37.23 
Liep. 14, 1918. Naujienų prakalbose, per Monkevičių .... 8.85
Rugpj. 1, 1918. Terre Hautę, Ind., per Vasiliauską ........ 12.78
Rugpj. 1, 1918. Nuo S. L. A. Seimo, per Paukštį ............  8.50
Rugpj. 1, 1918. Franė KerŠiutė .......................................... 5.00
Rugpj. 5, 1918. Aukos surinktos Naujienų piknike   19.26 
Rugpj. 5, 1918. J. Kūgis, Brighton, Mass................................. 50
Rugpj. 5, 1918. Povylas Pranevičius, Bethlehem, Pa. 2.50
Rugpj. 5, 1918. Liet. Brolių Draugija, Waterbury, Conn. 3.50
Rugpj. 18, 1918. Liet. Jaunimo Lavinimosi Ratelis,

Cleveland, O..................................................................... 10.00
Rugpj. 18. 1918. Sus. Liet. Kanadoje .................................. 7.65
Rūgs. 6, 1918. Žaliulio su Balčiūnaite vestuvės, Roseland 15.85 
Rūgs. 20, 1918. Chicago Heights, Steger ir Harvey D-jos 71.57 
Rūgs. 28, 1918. K. J. Ratušinsko, Milvvaukee, Wis.......... 7.00
Spal. 24, 1918. L. M. P. S. 9ta kuopa, Chicago ............... 25.00
Lapkr. 25, 1918. F. Benkio vestuvėse, Chicago ............... 9.10
Lapkr. 8, 1918. Castle Shannon, Pa, per pp. Bagužų

krikštynas .......................   6.00
Lapkr. 8, 1918. L. M. P. S. 25ta kuopa, Roseland, III......78.86
Gruod. 7, 1918. Lawrence, Pa., M. Juozaičio surinkta .... 30.00 
Gruod. 7, 1918. S. L. A. 100 kuopa, Racine, Wis.............  25.00
Gruod. 8, 1918. Surinkta Mildos svetainėje, per Grigaičio 1

prakalbas, Gruod. 3, 1918............................................
Gruod. 11, 1918. Surinkta Liberty svetainėje, per

Gugio, Žymonto prakalbas ...„•..................................... 68.00
Gruod. 12, 1918. Sumkta Malinausko svetainėje, per

Montvido-Žymonto prakalbas ...................................... 33.65
Gruod. 15, 1918. Surinkta Aušros sv., delegatų susirink. 73.65 
Gruod. 22, 1918. S. L. A. 181 kuopa, Cliford, III..............  44.00
Gruod. 22, 1918. Surinkta Cliford, III., per St. Ausą .... 33.30
Gruod. 22, 1918. Pranas Krasauskas, Waukegan, III..........  5.50
Gruod. 22, 1918. Ona Krasauskaitė, \Vaukegan, III..............>3.00
Gruod. 22, 1918. Jonas Krasauskas, Waukegan, III.......... 5.00
Gruod. 24, 1918. L. S. S. 81 kuopa, Chicago .......   ,H5.00
Gruod. 28, 1918. Trijų draugijų ir atskirų žmonių surinktų.; 4

pep J. Buransk^iPana, 111: v..........................  112.43
Gruod. 30, 1918. Pranas Butkus, Phoenxville, Pa.............. 5.00
Sausio 8, 1919. George Tumose, Foxcroft, Mainą  ........ 1.00
Sausio 13, 1919. Jaunų Lietuvių Kliubas, Chicago k.........25.00
Sausio 13, 1919. Surinkta per North Sidės Draugijų

Sąryšio vakarą, Gruod. 29, 1918.................................  61.00
Sausio 14, 1919. Lietuvių Ukėsų Kliubas, Gary, Ind...... 10.00
Sausio 15, 1919. Surinkta Benton, III................................. 37.75
Sausio 16, 1919. Surinkta Medlažio svet. per Gugio-

Žymonto prakalbas .............................................     40.80
Sausio 20, 1919. Surinkta Westville, III., per Jurgelionio

prakalbas .     20.69
Sausio 22, 1919. Surinksta Blandford, Ind., per Kuvpeikio .

prakalbas ........................................................ 35.50
Vas. 13, 1919. S. L. A. 18 kuopa, Westville, III................. 5.00
Vas. 28, 1919. Liet. Neprig. Kliubas, 4tas Lib. Bond .... 50.00
Kovo 5, 1919. Surinkta Naujienų vakare ......................... 75.16
Kovo 5, 1919. Liet. Neprig. Kliubas, per Stanulį .......... 21.00
Kovo 6, 1919. Surinkta Kazimiero Luko varduvėse .........  9.00
Kovo 18, 1919. Tautiška Dr-stė Mylėtojų Brolių ir

Seserų, Chicago, III......................................................... 60.00
Liepos 7, 1919. S. L. A. 251 kp., (A. J. Masger, Ižd.) .... 10.00 
Kovo 3, 1920. Chicago Liet. Darb. Taryba ................... 275.00
Kovo 3, 1920. Grigaitis sugražino (pinigai buvo duoti ke

lionės lėšoms į rytus) .............................................. 100.00
Kovo 3, 1920. Jonas Kurtinis, Cle Elum, Wash.................  5.00
Kovo 5, 1920. Juozas Bukauskas, Chicago ....................... 25.00
Kovo 6, 1920. A. Intas Chicago .......................................... 5.00
Kovo 6, 1920. K. Valys, Chicago ...................................... 10.00
Kovo 7, 1920. Izidorius Lietuvninkas, Chicago ............... 5.00
Kovo 7, 1920. Petras Kikilas, Chicago ............................  11.50
Kovo 8, 1920. V. Giedraitis, Chicago .................................. 5.00
Kovo 8, 1920. Jurgis Bakutis, Chicago .......................  10.00
Kovo 9, 1920. Jonas Grikšas, Chicago .............................. 10.00
Kovo 9, 1920. Pranas Butkus, Chicago ..............................  10.00
Kovo 10, 1920. Valerijonas Biskupaitis, Chicago ........ 10.00
Kovo 10, 1920. S. L. A. 232 kuopa, Thomas, W. Va.....  11.10
Kovo 11, 1920. J. Biliūnas, Sioux City, Iowa, surinkta.... 48.00 
Kovo 11, 1920. S. Gavrilovicz, Benton Harbor, Ind.......... 5.00
Kovo 11, 1920. G. Palekevičia, Hamtramck, Mich., sur. 7.00 
Kovo 11, 1920. Anthony Gudaitis, Clarence, Pa.............. 14.25
Kovo 12, 1920. Juozapas Rastutis, Chicago ................... 10.00
Kovo 12, 1920. J. Vaivada, Philadelphia, Pa...................... 5.00
Kovo 14, 1920. Surinkta L. S. S. 81 kp. prakalbose .... 100.00 
Kovo 14, 1920. Surinkta per J. Stalega, Virden, III.......«... 30.00
Kovo 14, 1920. Jonas Piniks, Chicago .............................. 5.00
Kovo 15, 1920. Liet. Polit. ir Pašelp. Kl. Kensington .... 28.65 
Kovo 16, 1920. Chicagos Liet. D-ja Sav. PaŠelpos ....... 164.21
Kovo 16, 1920. Liet. Janitorių Vyrų ir Mot. Pašelpinis

Kliubas, Chicago .......   35.00
Kovo 16, 1920. Per M. Karchauską, Chicago ................ 17.00
Kovo 16, 1920. J. J. Jankevičius, Kitzmiller, Md............ 5.00
Kovo 16, 1920. Pranas Mačiulis, Chicago ............................ 1.00
Kovo 16, 1920. Kazimieras Norkus, Philadelphia, Pa........... 5.00
Kovo 16, 1920. J. Kazakevičius, Chicago ........................... 5.00
Kovo 16, 1920. T. Kerge, Westville, III................................  5.00
Kovo 17, 1920. T. M. D. No. 2, Pullman, III....................... 10.50
Kovo 18, 1920. F. Didžiulis, Bicknell, Ind.......................... 17.50
Kovo 18, 1920. Surinkta per Grigaičio prakalbas, L.S.S.

137tos kuopos, Roseland, III....... .................................  67.50
Kovo 18, 1920, Antanas Varpučenskas, Cicero, Iii......... 10.00
Kovo 18, 1920. Pranas Bitautas, Cicero, 111......................  10.00
Kovo 18, 1920. J. Kavaliauskas, Cicero, 111....................... 10.00
Kovo 18, 1920. Jonas Žerdeckis, Cicero, 111.......................... 2.00

Viso įplaukų .......................................... $2868.03
Lietuvos Laisvės Fondo Išlaidos:
Gruodžio 9, 1918. Mainymas dviejų čekių ....................... $0.20
Gruodžio 9, 1918. Telegramų į Švediją, per Grigaitį .... 28.70
Vasario 28, 1919. Pakeitimas 4to Liberty Bond į pinigus

(nuostolis) ......     3.50 t
Kovo 14, 1919. Duota Grigaičiui kelionei į rytus ....... 100.00
Sausio 21, 1920. Draftas išsiųstas Lietuvon Stepo Kairio

vardu ......................................................................  500.00
Kovo 3, 1920. Grigaičiui išmokėta išlaidos surištos su

kelione į rytus ................................................................. 8.00
Kovo 3, 1920. Pasiųsta cublegramu į Berlyną, Požėlos

Kovo 8, 1920. Kablegrama į Kauną, Kairiui ................... 6.65

Kovo 18, 1920.
Chicago

$91.38

Viso išlaidų .............................................. $2144.49

Lieka Lietuvos Laisvės Fondo Ižde...........$723.54
X r .-.A l »•

Am. Liet Darb. Tarybos Iždin.
K. P. GUGIS,

CENTRAL Bankas turi speciali skyrių dėl pinigų siuntimo į Lietuvą. Skyrių šilą 

veda JONAS ČAIKAUSKAS lietuvis, KURIS turi per daug metų patyrimą siuntime pi
nigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. Jis stengsis palamauti Lietu
viams kuogeriausiai. Visokie patarimai suteikiama veltui.

Pinigų siuntimo ir taupymo skyriai yra atdari tris vakarus j savaitę sekančiai

PANEDĖLIAIS, 
SEREDOMIS IR 

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

UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDALIOMIS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VALANDAI.

Central Manufactnring District Bank
A STATE BANK 

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

Rekordai lietuviški. Edisono ir 
Columbia mašinos. Galvos skaudė
jimas gydoma stiklais. Akis Egza-

DR. F. O. CARTER,
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 Sd. State gat. 2 lubos ant

Phone Canal 5838

PETER A. MILLER
Diamonds, Watches and Up To Date Jewelry 

GRADUATE OPTICIANS
Jcwelry and Watches. 2128 W. 22nd Street.

Branch Ofice: 4906 W. 14th St., Cicero, Iii.

Naujausios kalbamos ma
šinos ir Rekordai.

minuojama Dykai. 'Kawkankinasi’ 
dėl Rheumatizmo, Išbėrimo ir Pra- 
sišaldymo tegul ateina pas mane, o 
suteiksiu patarimą.. Aš esu išradęs 
liekarstą.

P. A. MILLER.

Didelis Velykinis
IŠPARDAVIMAS

Deimantų, aukso žiedų, auk
sinių laikrodėlių, lenciūgėlių, 
špilgų, kulionikų, lakotų ir 
visokių cidabro daiktų.

Musų sankrova perpildyta 
naujausios mados tavorais 
ir kainos mažesnės, negu ki
tur.

P K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.
Phone: Drover 9687.

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE 

CICERO, ILLINOIS.
Čapilhl, Šurpiius & Ūndivided Profits .. 885,000.00
Resources .. .................... .............. $1,000,000.00

_BAJ^K()S VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo D ryto iki i vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į seną Tėvynę.

.■ ■ ........................ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;

Norim Pirkti Namų
Kas turite namus apie Brighton Park, Gar- 

field Boulevard, Rockwell Street, Western Ay., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

LIBERTY REALTY COMPANY 
3116 South Wallace Street, Chicago, III.

r Skauda Galva
Galvos skaudėji

mas gali paeiti nuo 
Didelio žiūrėjimo 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokią Nosies ar 
Gerklės kliūtį, ko
kia kliūtis nebutu, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
pru$alinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio neguli 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės, šimtai laimingų, dčkin 
gų pacientų posakį jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tą pr i parodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim. (Žiūrėk 
adreso Žemiau).

ros durįs nuo Fair sankrovos I 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bilę vieno kiše- 

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

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

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

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
vai. vakare. Subatoniis iki 10 va), 
vakaro. Nedaliomis iki 6 v. vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halaled St., Chicago, III.

SKAUTfKIT IR PLATINK1T
“NAUJIENAS”



N A U J I E N OS. ChlOgII I Subata, Balandžio 3, 1920,

TAUPYK 
KLEIN 
BROS. 
ŠTAMPAS

KLEIN BROS.
HALSTED S 20th STS

Sankrova 
Atidarą 
iki 5:30 
vai. vak.

Dideli Socialistų 
laimėjimai.

- s-m.; ,a -

VYRŲ VILNONI PAVASARIO SIUTAI $35.00

VYRŲ IR JAUNIKAIČIŲ
Vienų vilnų siutai; vienlypio ar dvilypio se

gimo; pilnai mėlyno, rudo ar žalios spalvos ir 
labai gražiai atausti, tūli šilko pamušo; kiti 
mohair pamušo; labai puikus Velykų siutai už

$35
Siutai pirkti čia prūnijama ir pataisoma per 

ištisus metus.
Vaikiukų Norfolk Siutai su Extra 
Kelnaitėmis.............................$10.75

Gražus Minkštas Vilnų Audeklas, naujausių 
dalų ir stylių; ar lygiai nudažytas ar margin
tai ataustas; visi gražiai padaryti, dydžiai 8 
iki 16 metų; pilnai pamušuotos kel- S4A.75 
naitės už ......................................... ■ “

DYKAI.
Pora extra kelnaičių vertės $1.50 ir $2.00 

savo pasirinkimo su kiekvienu šių siutų

Povelykinis Išpardavimas Apsiaustų 
Siutų, Dresių.

KAIPO PASEKMĖ Didelio Velykinio Biznio Istorijoje Musų Gata
vų Rūbų Departamente vosad pas mus atlieka daugybė nepilnų latų 
ir išeinančių iš mados, todėl nužemintom kainom norime tai visa 
išparduoti.

2,140 Moeriškų ir Mergaičių Apsiaustų, Siutų ir Dresių labai nu
mažintam kainom.

22.50 Klėtkuoti Sporto Apsiaustai; mergaitėms
ir jaunosioms ............................................. $16.50

27.50 Mergaičių Vienų vilnų Polo Drobes Ap
siaustai; Sporto Styliaus........................  $16.50

22.50 Moterų ir Mergaičių šilko Poplin Dresės;
spalvuotos........................................................ $16.50

22.50 Box Plaited, Naujoviniai Klėt- $4 g.50 
kuoti Sijonai, numažinta iki ............... ■ ”

Moteriškų ir Mergaičių vilnų Poplin Apsiaustai; 
numušta iki ................................................. $23.50

Vienų Vilnų Serge Apsiaustai dėl Moterių ir 
Mergaičių ...................................  $23.50

šilko Taffeta Dresės; tunikos ar palaido sty
liaus ................................................................. $23.50

Francuzų Serge Dresės; Kvalduoto $O*J.50 
styliaus ..................................................... t V

į Į,    ■ Į, - - II , I l|. III ■ I  1    • I. M ■ . m

$37 ir $40 Francuziško Serge Siutai numažin
ta iki ....................................................  $28.50

39.75 Francužiško Serge; šilko pynelėmis iš
vadžioti ......................................... ............ ;.... $28.50

37.50 Rankom Išsiuvinėtos Satino Dresės $28.50
$35 šilko Taffetta Dresės; išsiuvinėto styliaus, 

numažinta iki .................................................  $28.50
$40 Extra Dydžio Vilnų Poplin Ap- 00-^0 

siaustai; numušta iki .............................. fciw
$45 Vienu šilku Pamušuoti Silvertone Apsiaus

tai; Sporto modęliai; numušta iki ............... 33.50
$40 Vienų Vilnų Poplin Apsiaustai; 48 colių il

gio; paprasti ir extra dydžio ....................... $33.50
$42.50 Francuziško Serge Dresės; pasiutų mo

delių ................................................................. $33.50
$45 Tricotine Dresės; išsiuvinėti mo- $00.50

.........................................................

Kaip kapitalistinė spauda sle
pia žinias, kurios jos viešpa
čiams nemalonios, parodo kad ir 
įvykusioj i kovo 23 dienų įvai
riuose miestuose nominaviinai 
kandidatų į įvairias administra
cijos įstaigas. Kur tik socialis
tai turėjo pasisekimų, kapitalis
tų kontroliuojamieji laikraščiai 
nepadavė savo skaitytojams nė 
menkiausios apie tai žinutes. 
Neskelbė jie žinių nei iš MĮ1- 
waukee» kame socialistai sum i- 
šė visų kapitalistinių partijų ya 
lytuosius kandidatus ne tik/nt- 
skirai, bet ir visus daiktan /paė
mus.

Milwaukee*s yra taip vadina
mi “nonpartisan” rinkimai, kaip 
kad dabar įvesta ir Chicagoj. Ir 
štai koki ten buvo paskutinių
jų balsavimų rezultatai:

Kandidatai į miesto majoro 
vietų gavo: socialistas Hoan 27- 
790 balsų; jo republikoniški, de 
mokratiški ir kitoki oponentai 
gavo: Clifton Williams 17,453 
balsus; J. M. Callahan 6,785; P. 
Esser 1,914 balsų. Taigi soci
alistas Hoan gavo 1,638 balsus 
daugiau negu visi jo oponentai 
daiktan paėmus.

Emil Seidel, buvęs socialistu 
majoras, o dabar aldermanas, 
statė kandidatūrą į miesto kasi 
ninkus. Balsavimuose jis gav< 
26,590 balsų, arba 293 balsiu 
daugiau už savo opomentų J. L 
Drew, kurs gavo 26,197 balsus

William Coleman, socialist 
kandidatas į miesto kontrolie 
rius, gavo tik truputį mažiai 
balsų už savo oponentų L. M 
Kosteckį, kurs jau daug meti 
kaip ta kontrolieriaus vieta už 
ima.

Į aldermanus taipjau dange 
lyj wardų laimėjo socialistui.

Socialistų kandidatas į teisė
jus, George R. HampeL irgi lai
mėjo visuose warduose, gavęt 
viso 32,000 balsų.

M

150 Gramafonu

Pirma

turi būti išparduota per 30 dienų. Gramofonai geriausių išdirbisčių 
Columbijos Viktoro ir Richtono, grajina visokius rekordus. Guaran- 
tuota ant 10 metų Kaina nuo $25 iki $400. Taipgi parduodam ant 
lengvų išmokėjimų.

Grafonola C.kaip ant 
paveikslo su gerais 
dubeltavais spring 
sais, motoru; iš
duoda skambų ir 
gražų balsą. Kaina 
$50.00. Labai pa
ranki į Lietuvą par 

. sivežti.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME

Per ilgų 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 bepar 
veiksiu.

Mane kankino viduriu ne- 
dirbiinas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutino, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du S A LUTES STOMACH 
BITTER1S ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tuksiančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dCkavoja jo Gcradčjystei.

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

Pavasario Dresės

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal
vą ! _ libandtiau visokius mazgojimus, 
trinkimui, muilą cimus — ir viskas tas 
nieko nepaaelbijo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi !” I

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, ivelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUPFLESI”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!l RUF
FLES yra tai paprasčiausis

čebaty Išpardavimas.
Moterišku Angliš

ki Vaikščiojimui Ox- 
fordai; padaryti ge
ros rųsies Havana 
rudos ožkienos; že
mos kulnįs; naujovi- 
nės čiurnės ir ilgi 
auteliai, lankstus pa
dai; visokio dydžio; 
pora $0.00
už ............... ■

Vaikiukų čebatai 
Padaryti iš Mahago- 
ny rusvos veršienos;

Angliško arba kojos formos kur
palio; tvirtos skuros padai ir kul
nįs; visokio dydžio iki 5 H $0.50 

■ pora už

Racine, Wis., socialistai taip
jau pasirodė žymiai sustiprėję 
Praeitos savaitės utarninko bal 
ravimais jie laimėjo 1200 balsų 
kuomet užpernai jie buvo surin 
kę vos apie 700 balsų.

Mergaičių Gingham 
arba Chambray Dre
sės; su apykaklėmis, 
mankietais ir atima
mu diržu; lygių spal 
vų arba klėtkuotos; 
dydis 6 iki 14 $ 4 .59 
metų ...........
Mergaičių Gingham 

Lininės ar Chambry 
Dresės; klėtkuotos 
ar Vienodų spalvų; 
su apykaklėmis, ki
šenėmis ir diržais; 
papuoštos guzikais; 
6 iki 14 me- $0.49 
tų ................... V

Iš Įvairių Sričių
Rašo ŠERNAS.

NAUJI PAŠTO ŽENKLELIAI.

, . .... . .. plaukų ir odos sustiprintojis, I
kuris pngelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal J 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal out I 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

K »
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos j 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 4 I 

j Nusipirktc šiąnakt RUFFLES botikutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 2 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai I 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

F. AD. RICHTER CO.. 326-330 Broadway, New York

J. G. SACKHEIM & CO.
HM MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina Ir Wood Sta

tfes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- 
la verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 
Ktneškite arba atsiųskite i 
Mdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertais 
*r Subatomls S—9

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

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

Drover 6369.

Niekados iki šiol ant žemės 
neišleista tiek naujų pašto ženk 
lėlių, kiek jų išleista pernai. Ži
noma, daugiausiai jų išleido 
naujai sutvertos ar susitvėru
sios valstybės valstybėlės. At
skirai imant, daugiausiai tokių 
ženklelių išleido labiausiai mėg 
stantįs visokius pasirodymui 
blizgučius lenkai, kadangi svar 
biais darbais jie pasirodyti ne
gali, nes tokių nuveikti nemo
ka. Vokiečių Vorwaerts laikraš 
čio surink tomis žiniomis, pe
reitais metais ant viso žemės 
paviršiu išleista net 2060 nau
jų pašto ženklelių, kuomet 
1914 metais tokių ženklelių iš
leista 1256. Kaip minėta, dau
giausiai tų ženklelių išleido nau 
jai įsikūrusios tautos, o iš jų 
daugiausiai patiekė lenkai. Nuo 
karės pasiliovimo lenkai davė 
svietui net 4(X) naujų pašto 
ženklelių. Antrų vietų užima 
Ukraina, kuri parūpino 75 nau 
jus pašto ženklelius. Čekai-Slo- 
vakai ir Jugo-Slavai drauge da
vė 150 naujų ženklelių; mažy
lė italų su jugo-slavais besivar
žoma Fiumės respublika apdo
vanojo pasaulį irgi 75 naujais 
pašto ženkleliais. Kiti kraštai 
davė vidutiniškai po 30-50 nau
jų ženklelių. Mažiausiai jų iš- 

do Kaukazo Gruzijos respub 
lika, nes visa tik 4 naujus ženk 
lėlius. Be pašto ženklelių iš
leista taipjau karės ženklelių, 
kurie yra vien pinigų rinkimui 
ir pasirodymui. Tokių ženklelių 
išleido visų eilę viena mažiau
siųjų Europos kunigaikštijų, 
būtent Monako kunigaikštija. 
Italija savo paštui suteikė nau
ją IR eentesimų laiškams ženk-

Dabar
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), tąipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainą: 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 Salntes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tupj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

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

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

25 tūkstančiai rekordų, dubeltavų po 85c vienas 
Niekuriuos paminėjame čionai.

Pasakyk mano mylimas krašte, Butėnas.
Kunigas ir Girtuoklis ir Stebuklai. Dialogas.
Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas.
Spragilų daina ir Strazdelis. Petrauskas.
Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą.
Atėjo Žiemelė ir Kad aš išjojau.
Važiavau dieną ir Nesigraudink mergele.

— -»-k • • ru •

Sukruskime Broliai ir Eina garsas nuo rubežiaus.
Medžiotojai, Monologas.
Mylimojo Polka ir Vestuvių Valcas.
Dėdukas, Polka ir Saldus Bučkis, Valcas.
Ant Dunojaus Bangų ir Kregždutė, Valcas.
Kariškas Maršas ir Kalnų augštumas.

4362
4475
4474
4272
2358
3841

E 3906 ____________
3190 Gegužine Daina ir Tris Berneliai.
E
E

E 
E 
E 
E

E

3317
4180
4416
3314
2530
2582 _____________ . _
2705 Visur Linksma ir Šok į Ratą.
2396 Našlys ir Lapunele.

3998 Kadrilius.
3417 Padcspanas ir Mazurka.
4165 Laisvos Rusijos Maršas.
E 4060 Kadetų Kursas ir Albinos Polka.
A 2844 Amerikoniška 1920 orkestrą.

Mažiau kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame. Už prisiuntimą 
mes apmokame; katalogą kožnam pasiunČiame dykai . Krautuvė ati
darą nedėliomis.

Didžiausia Gramafonu krautuvė Chicagoje: Knygų ir auksinių 
daiktų.

E 
E 
E 
E

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

LAIVAKORTES
■

Ant Visokių Linijų
Jeigu nogite per, Vokietiją, Francuziją, Angliją, Švediją, Belgiją, 

Olandiją, Daniją, ar per kitas šalis važiuoti į Lietuvą. Bile kaip norėsi, 
patarnausiu jums geriausiai.

SIUNČIU PINIGUS
100 auksinu

500
1000 
2000 
3000

” J
M

... $2.00
10.00 

. 20.00 
.. 40.00 
. 60.00

4000
6000
9000

12000

auksinų $80.00
100.00
150.00
200.00

3256

A. M. MACARUS
(ADOMAS M. MAKARAS) 

Buvusis Suvienytų Valstijų Valdžios Raštininkas
So. Wallace St. kampas 33-čios. Chicago

Drover 4525. Tik 4 trumpi blokai nuo Halsted St.
Valandos: nuo 9 iki 9 vakare. Nedėliomis: 10 iki 5 po pietų.

Severoy Gyduoles užlaiko
9 e i m y g o į y i »t.

Tel. Humboldt 4589

Dr. W. Yuszkiewicz
Pavasariniai 
išbėrimai

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di
deliu nepaeidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išvalyk 
kraują, vartodamas

Severa’s
Blood Purifier

(Severos Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisylo- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.26 ir 6c mokesčių.

1407 Milvvaukee Avė., Chicago, III.
Gydo visokias ligas, kaip vyrų 

taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet atsilankyki! pas mane.

Valandos: Nuo 9 iki 10 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 6 po pietų.

DAKTARAS NAMUOSE

W. F. SEVĖ.TA CO.
CEDAR RAPinS, «0WA

eliį, (kokio iki šiol neturėjo. Da- 
'S pašto ženklelių pasauliui ir 
sietuva, ir tai taipjau kelerio- 
'os rųsies. Bet daugelio tų nau 
ai įkurtų valstybių pašto ženk 
'Imi, tarp jų ir Lietuvos, ne vi 

sur dar pripažinti.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny 
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios valstiŠkos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir it., nuo ko 
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir iv 
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin 
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

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

Chicago, III. March 2nd, 1920 
Maloninga Tamista:

Per keturiolika metų aš kankinau
si delei kūno nušašėjimo, lyg tas Jo
bas. Aš dėjau visas mano pastangai 
ir visą mano turtą atidaviau vaistiny- 
čioms už gyduoles be jokios sau nau
dos. Mano padėtis buvo baisi, daug 
sykių norėjosi man nusižudyti. Visas 
naktis per 14 metų aš praleidau sėdė
damas kedėje, manydamas apie nusi
žudymą. Bet kaip aš pradėjau vartoti 
jūsų Aiglee Ointment ir Muilą per 30 
dienų, tai visai pasveikau. Dieve, lai
mink jumis už geradarystę žmonijai.

Jums labai dėkingas 
ANDRIUS FASOIS, 

739 So. Halsted St.
Aš VARTOJU

Aiglee Medicated muilą beveik du me
tai; per tą laika gelbsti mano plauku 
augimui ir užlaiko juos švariais. Todėl 
aš nuoširdžiai patariu kiekvienai mo- 
terei, merginai ir vyrui vartoti Aiglee 
Medicated Muilą kurie nori turėti 
gražius plaukus. Jis taipgi užlaiko 
minkštą galvos odą, apsaugoja nuo 
pučkų, niežėjimo galvos, nuvargusių 
kojų, suskirdusių rankų ir kitų odos 
ligų Aiglee Ointment “the mirade 
ointment” tikraf pagelbės nuo1 etehe- 
ma, suskirdusios galvos, pučku, alope- 
cia, puliojimo nudegimų, vabalų įkan
dimų, užgijime ronų ir Kitų odos ligų. 
Kas nori daugiau žinių, lai pasikalba 
su manim. Pastų orderiai irgi priima
mi. Ointmento kaina $1.00. Muilo 
šmotukas 25c. — plius karės taksus.

MINNIE KANTOWT & CO., Not Ine.
Distributor AIGLEE Ointment and AIGLEE Medicated Soap. 

2133 W. Roosevelt Road, , I’hone Canal 4867. CHICAGO.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be 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, »r gydosi visai 
nuo kitokios ligos; dcltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodou, tartum kas 
į gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei- 
u'a pus mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

l'arp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Dvasia

1

8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborlng 

atarnauju, laidotuvėse kuopt 
Jausią. Reikale meldžiu atsi 
nokti, o mano darbu busite ni 

/anėdinti. .
M14 W 23 Place, Chieago. iki 

Tel. Canal 2199.

Sankrova {vairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, 

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

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

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



NKtTJIENOS, Chleir^ IIL

iatuviu
BRIDGEl’ORT

IŠKILME
Tylw—ramu.

jięins sekasi. Kuopa didėja. Be 
triukšmo, be skambių frazių— 
vis dėlto, ketvirtosios nariai 
žengia priekin, — Sąjungietis.

sidarys pavasario gelių paroda. 
Ji tęsis iki balandžio 15 d. La n 
kytoįjaihis pąroda bus atdara 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 10 
vai. vakąro. Didžiausia parodoj

NAUJAS SKANDALAS

Ir mirusieji balsavę

KLAUSYKIT

Aktores Unes
BABICKAITES
Antras Spektaklis

bus Nedėlioję

Balandžio 11,1920
Central Music Hali 

62 E. Van Buren St. 
(ten kur buvo pirmas 

spektaklis)

Prasidės 8:15 vai. vakare.

Scenoj statoma

MIRGA”
istoriška keturveiksmė 
drama, iš laikų Didžio 
Lietuvos Kunigaikščio

Vytauto.

Vaidins išimtinai

žymus Chicagos vaidylos.

A. ŽYMONTAS, 
Kunigaikščio Vytauto rolėj,

M. KUKUTIENĖ, 
Onos rolėj,

UNĖ BABICKAITfi, 
Mirgos rolėj.

S. VALANČAUSKAS, 
Gimbučio rolėj,

J. SANKUNAS.
Bilgeno rolėj,

A. RUDINSKAS
J. LENGVINAS 

žmogžudžiai,

J. BAGDONAS
XXX kareiviai.

Šioje buvusioje Cbieago-s lie
tuvių “sostinėje” dabar tau

rumu. Pirma čia “sparčiai vei
kė” vadinami “tautos šulai.” Su 
sirinkimai, aukos; aukos, susi
rinkimai—'tai būdavo papras
čiausias dalykas. Dabar ta na
cionalizmo banga niksi ugo. 
“Tautos šulai” visa tai puikiai 
šuninio, ir susirinkimų bei aukų 
“Lietuvos tėvynės labui” nebe- 
renka. Nusimano, kad žmones 
galų-gale suprato, jogei jų au
kotieji doleriai nuėjo ne tais ke 
liais kur reikia... Ir “tautos šu 
lai” tyli, tik retkarčiais vienas- 
kitas piktai prašneka apie so
cialistus. Tai visa.

Nuslūgo ir kita banga—lietu
viško “’k.omunizmo.” Tie buvu 
šieji musų draugai, dabay di
džia ils i socializmo priešai, jau 
“spakainųs.” Mat, prieš Nau

jienas, Graigaitį ir Halstcd stry- 
čio Štabų jie ganėtinai parė
kavo. Ilgainiui minioms įgriso 
klausyties vis tų pačių “argu
mentų,” ir jos nuėjo savais ke
liais. Gi nepermaldaujamieji 
“kovotojai,” neparodei tįsio jo
kio gabumo ir dagi noro orga
nizuoti ir šviesti minias savo 
draugų darbininkų, dabar gė
dingai postringauja, kad “žmo
nės musų nesupranta”..

Gi socialistai? Jie apardytą 
savo organizacijos kuopą jau 
a įsiteigė. Bet siau tumioj f musų 
organizacijoj suirutė ir čia pa
liko tūlų pėdsakų. Tūli musų 
draugai vis dar apstingi. Ne
kartą tenka išgirsti pasiskundi
mo: “Dirbome, stiprinome savo 
organizaciją, bet dabar—'visu 

tuo pasinaudojo musų priešai.”..
Vis dėlto, yra draugų, kurie 

daro visa, kad ketvirtoji kuopa

CICERO

Pas mus dabar dideliu lis ias 
sujudimas. Tai xk4—saliunų. 
Vietos liet, Įnarapljos klebonas 
raginąs “vesti griežtą l^ovą” su 
jais. Tą patį daro ir -tirtas lietu
vių laikraštis. K<xlel? Juk da
bar “drai”... Aiškiai betgi ne
pasakoma k(xlc.l reikėtų vesti 
tą “griežtą kovą.” Tai turbūt 
naujas laiko praleidimui spor
tas. — K. P. D.

vai.
gMių
tai Velykų lelijų, įvairių almai 
nų ir dažų hydrangojų, taipjau 
Danvino tulpių, narcizų, sena- 
vadų, liepsmidių, pavitaargių, 
rožių, alyvų, gelderinių rožių, 
spirejų ir auksažiedžių.

SKERDYKLŲ DARBININKŲ 
STREIKAS UŽSIBAIGĖ.

Tikietai parsiduoda:

Naujienų ofise, 
Draugo ofise, 
Universal State Banke, 
Dr. Graičiuno ofise 
ir pas vaidylas.

Visi iš anksto bukime prisi
rengę į šį puikų spektaklį.

— Komitetas.

! Reumatizmas Sausgėla.
Nesikankyklte savęs skaus- 

i mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
T Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
■ — raumenų sukimu; nes skau-
♦ dėjimai naikina kūno gyvybę 
fi ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
R stis lengvai prašalina viršmi-
♦ nėtas ligas; mums Šiandie dau- 
R gybė žmonių siunčia padėka- 
X vonės pasveikę. Prekė 50c per 
A pačta 55c arba dvi už $1.05.

i Justin Kulis
| 3259 S. Nilstid St., Chlcago, III. 

Knyga ^ŠALTINIS 8VEIKA- 
£ TOS”, augalais gydyties, kal- 
X na 50c.

JUST KIDS

WEST SIDE

LSS. 22 kuopos narių domai.

Ryto, balandžio 4, pripuola 
mėnesinis kuopos susirinkimas, 
kadangi nuo praeitojo susirin-

Algų klausimas pavesta
Masiniame susirinkime Colum 

bia Hali svetainėje streikuojan- 
tįs skerdyklų darbininkai — gy 
vulių iškrovėjai ir valytojai — 
užvakar nutarė grįžt darban, o 
algų padidinimo klausimų pave 
sti specialiai arbilracijos komi 
sijai.

Tatai, sakoma, padaryta to
dėl, kad internacionalis Arnalga 
mated Meat Cutters and But- 
chers’ unijos sekretorius, Den- 
nis Lane, atsisakęs šaukti minė 
tos unijos narius streikan, kad

kinio liko daug svarbių reika- padėjus streikuojantiems kro- 
ų, tai butų geistina, kad šia- vėjams laimėti kovų. Gi strėl
inė susirinkime dalyvautų visi kininkai gavę žinių, kad sanidy 
kuopos nariai. Keikės pasitarti j tojai tariasi padvigubinti gyvu
lei kai kurių svarbių musų or-. lių mušimo darbų kituose mies- 
lanizacijos ir pačios kuopos rei tuose, kaip Omahoj, St. Louis’e 
kalų. Susirinkimas prasidės ir kitur.
kaip 10:30 v. ryto p. Mcldažio
svetainėje. Dranga/ prašomi ne jų streiko keliolika tūkstančių 
uvėluoti. — Organizatorius. Į skerdyklose dirbančių darbinin- 

----------- • ■ kų jau buvo netekę darbo.

Delei kilusio gyvulių iškrovė-

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684

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

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

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

Te!. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halstcd St.. Chicago/

By Ad CarterThe La d y He Loveš.
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Turime 
Grand džiur

naujų skandalų.
i praliejo tardymų

delei suktybių, kurių pridaryta 
praeitais rinkimais. Mat sužino 
ta, kad kai kuriuose warduoe 
“balsavo” dagi ir mirusieji. Du 
vietos didlapiai, Daily News ir 
Tribūne, delei to labiausiai kai 
tina majoro Thompsono sekė
jus. Girdi, tai thompsonkstai 
pridūrę didžiausių suktybių. 
Bet nė vienam nepaslaptis, kad 
tų suktybių darė ir 'Pliornipsono 
oponentai, būtent, demokratai.

Tie tardymai gal iškels aik
štėn neviena ir republikoniškų

Nenubaudė vyrų—paliko 
teisėjui vaikų.

tu—šeimynos reikalų kortas 
ri naujo “baderio.” Užvakar 
kprtan atėjo “šauni asirietė,” 
|M>nia Sheeren Benjamin, ir pa 
reikalavo, kad teisėjas nubau
stų jos nepalankų vyrų. Girdi, 
jis nenorįs duoti jai pinigų. Vy
rais pasiteisino, kad poniutė ne
norinti su juo gyventi ir kad ji 
palikusi pas jį tris kūdikius, o 
su ketvirtuoju iškeliavusi sa
vais keliais. Teisėjas nuspren
dė, kad “šaunioji asirietė” ali- 
monijos nereikalInga.

Asirietė išeidama teismo ko
ridoriuj paliko paskutinį

“Aš vartojau Trinerio Ame
rikoniškąjį Elixirą Karčiojo Vy 
no ir Trinerio Angelica Kartųjį 
Toniką savo šeimynoje nuolat ir 
nuolat; kada visokios kitos gy
duoles nieko negelbėdavo, Šie 
vaistai duodavo geriauses pasek 
mes”. — Labai Dėkinga Jums: 
Poni M. Thier. — šis laiškas bu 
vo rašytas Nazareth, Texas; ko
vo 8 d. 1920. Tai nereikalauja 
jokių paaiškinimų. Jeigu kenčia
te dėl pilvo nesveikumo — Tri
nerio Amerikoniškasis Elixiras 
Karčiojo Vyno esti tas vaistas, 
kurio jus reikalaujate, o atgavi
mui gyvumo ir visiško pasveiki
mo iš kokios nors ligos — jus 
privalote būtinai turėti savo na
muose geriausio vaisto Trinerio 
Angelica Karčiojo Toniko. Atsi
tikime prasišaldymo ar kosėji
mo mėgink Trinerio Cough Se- 
dative’as, o dėl reumatizmo, ne- 
uralgiškų skausmų, strėnų die
gimo, nikstelėjimo ir t. p. įsi
gyk Trinerio Linementą. Jūsų 
vaistininkas ar vertelka vaistais 
turi visus Trinerio vaistus. Jo- 
seph Triner Company, 1333-43 
So. Ashland Avė., Chicago, III.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU mergaitės ar našlės, 

kuri norėtų ištekėti už manęs. Esu su- 
grjžęs iŠ Suv. Valstijų kariuomenes ir 
norėčiau tuoj apsivesti. Teiksies at
siliepti adresu:

J. DOBILAS, 
3249 So. Morgan St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Juozapo Balsio 
iš Telšių apskričio, sodžiaus Rudapio; 
10 metų atgal gyveno Chicago, III. 
Turiu svarbu reikalą. Kas žinote, 
malonėkite man pranešti.

AGOTA TRILIKAUSKIENfi, 
Box 337, Blanford, Ind.

PAJIEŠKAU Petro Deksnio iš Ro
kiškio apskričio, sodžiaus Vaidlanų. 
Meldžiu atsišaukti kuogreičiausiai, 
turiu kelis laiškas jums iš Lietuvos.

F. ŠARKAUSKAS,
3140 S. Lowe Avė., Chicago, 111.

JIESKO PARTNERIŲ ~
REIKALINGAS partneris kepyklos 

bizniui. Pažeidžiau savo ranką; ne
begaliu vienas pats aprėpti viso biz
nio. Darau gerą biznį. Esu vienin
telis lietuvis duonkepis Spring Valley 
mieste. Kreipties

JOS M. AŽŪRAS,
114 E. Dakota St. Spring Valley, III.

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ

savo

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

REIKIA šviesaus kambario vienam 
jaunam vyrui padorioj, švarioj šeimy
noj su ar be valgo; Bridgeporto ar 
North Sidės apielinkėje. Pranešti 

C. P., 
1739 So. Halsted St.

RErKIA~DARBININKŲ=
~ MOTERŲ

Muzikas S. Šimkus išvažiuoja 
Lietuvon.

'.ikai kelia didžia dailės puotą. 
Tų dieną rengiama iškilmingas 
koncertas Stasį Šimkų išlei- 
Ižiant Lietuvon.

Dalyvauja šie dainininkai: 
(eile sulyg alfabeto) N. Gugie- 
iž, M. Janušauskienė, B. Jaka
is, M. Norkaitč, J. Kudirka, O. 
Pocienė, A. Pocius, M. Rakau-

SUSIVAIDIJO DEL “BILLY 
SUNDAY’O”. 
Eina teisman.

Paskilbusio šios šalies sorki- 
ninko-pryčerio “Billy Sunday” 
himno komponuotojas, Charlie 
Gabriel, ir jo spausdintojas, C. 
Wiesenberg, aulais pradėję gin- 
Čyties dėl to “velnių vaikytojo”. 
Pasekmėje to, jiedu išsikolioję 
“mulkiais”, “vagimis” ir kitais 
parinktiniais žodeliais. Dabar 
jų “keisas” atsidūrė teisme.

Pikta sesutė.
Pranešimai

REIKIA MERGAIČIŲ ir Moterių 
darbui dešrų departamente. 35 centai 
į valandą ir 1756 cento bonus.

ARNOLD BROS.
G60 W. Randolph St.

L liūtė, P. Slogi* | ipį■|pdtsai> jįšva- 
piuojantis, S. Šimkus.

“Birutės’’ chorą šiame kon
certe p. Šimkus turės savo rai> 
koše paskutinį kartų. — X.

GĖLIŲ PARODA.

Velykų dienų, balandžio 4, 
Garf leido parko oranžerijoj at-

COMMERCIAL REALTY
BUREAU

4547 So. Hermitage Avė. 
CHICAGO, ILL.

SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUVĄ

Per vienintelę teisingiausią Lietu
vos Valdžios Įstaigą. 1000 auksinų 
pagal dienos kursą.

Taipgi siunčiame tavoims j LIETU
VĄ ir kitur, parūpiname pasportus 
važiuojantiems į LIETUVĄ darome 
visus legališkus dokumentus į LIE
TUVĄ ir AMERIKOJ.

Virš 50 mūrinių namų turime par
duoti į trumpą laiką ant lengvų iš
mokėjimų.

Viešais reikalais kreipkitės pas
J. J. ZOLP A. M. BARČUS

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU

4547 So. Hermitage Avė., 
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 145

ATSISAKO PANAIKINT 
KOMŲNĮ^TŲ BYLĄ.

Teisėjas Oscar Hebei dar kftr- 
tą atsisakė panai/kinti kaltiur
mų prieš 38 komunistų darbo 
partijos narius, jų tarpe ir ko
miui is t ą-4 n i 1 iom iler i ų Wi 11 ia m 

Bross Lloydų, kurie buvo areš
tuoti ir apkaltinti delei “sumok 
slo nuversti valdžių.”

Kaltinamųjų byla prasidėsim) 
t i panctlėly, ba landžio 5.

Kelia kainas laikraščiams.
Hearsto laikraščio Herald- 

Examiner administracija paskel 
be, kad dabar naktinė to 
laikraščio laida kainuosianti vie 
nu centu daugiau — tris centus 
už kopijų.

Vaigšto gandai, kad nedėldie 
nio laidoms taip jau busiu pa
didinta kainos — po 10 centų 
kopijai.

Negauna receptų — krausto 
vaistines.

Kad valdžia ima nagan dakta 
rus, kurie perdaug receptų rašo 
degtinei, tai ištroškusieji jos 
pradeda kraustyti vaistines. Bė
giu pastarųjų dviejų dienų “vis- 
kės banditai” užpuolė visų eilę 
vaistinių ir nemažai laimėjo. Di 
džiausio pasisekimo banditai tu
rėję Sosson and White vaisti
nėj, 1356 So. Racine gatvėje. Iš 
ten jie išsinešė devyniasdešimts 
penkias dėžės degtinės ir trįsde-
šimts galionų alkoholimis

LITTIE JULIUS SMEEZER
DID you 
SAV YOU 
WE*e- A
POETf

w 11 i**

SURč-OKlLy T 
CANT TH(NK OF 
THE LAŠT TWO 
-------------- 1 l-ineS’

Henry Hasselbrink, 3338 Clif 
ton g-ve, trylikos melų kava
lierius turi begalo piktų sesutę 
Gracę keturiolikos metų. Va
kar naktį jiedu vienu du liko 
bute. Tėvai išėjo teaitran. Grace 
pasiėmė lošti1 šeimininkes, o 
Henry—šeimininko roles. Hen
ry užsimanė pakamanduoti. Pa
sekmėje to—sesute Grace smo
gė jam žirklėmis, “šeiminin
kas” nugabcnita ligoninėn. Pa- 
sveiksKjvs.

• ... ..į--:-”- " i
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Pasiuntė du sukčių į
Leavenworth’ų.

Te išėjo Eva n Evanso paliepi
mu vakar tapo pasiųsta į Lca- 
vemvorth’o kalėjimą du vertei
vos, tūlas M. Schumacher ir J. 
Varonsky. Abudu misibankru- 
tiję tuo tikslu, kad pasisavinus 
žmonių sudėtus pinigus.

pasėdėti apie pusantrųros 
tų.

Tu- 
mc-

Užpuolė mergelę.
Trįis nepaž>įsiami piktadariai 

vakar užpuolė Neuberger kom-

n ta OLson. Atėmė 821 dolerį ir 
pabėgo.

Kaliniai valys gatves.
Viešųjų darbų komisionierius 

Charles Francis vakar kreipėsi į 
pataisos namų superintendentų 
Siman’ų reikalavimu duoti kali
nių valyftnii miesto gatvių. Pa
taisos namų superintendentas 
sutiko. Taigi šiandie ar panedė- 
ly kaliniai pradėsiu valyti gal
vos.

Surinko 250,000 dolerius.
Vakar naktį puošniajame 

Sherman viešbuty buvo žydų biz 
nierių bankietas. Surinkta ,250 
tūkstančių dolerių atsteigimui 
“nepriklausomos žydų karalys-

T HWC IT! THEY <- 
layephimin ms 6ifRr~ 
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Meilės ir šeimynos, vienintelio pas 
lietuvius Meilės, šeimynos, Mokslo, 
Dailės ir Juokų mėnesinio žurnalo, j 
naujas numeris jau išėjo. Reikalauki
te pažiūrėjimui, prisiųsdami 10c. Ad
resuokite: Meilė ir šeimyna, 2023 St. 
Paul Avė., Chicago, III.

North Side. — North Sidės Draugi
jų Sąryšio vedamas vaikų draugijėlės 
lavinimosi susirinkimas nedėlioj, ba
landžio 4, neįvyks. Tai dėl Velykų 
Šventės. Lavinimosi susirinkimas tuo 
budu nukeliama j ketvertą, balandžio 
8, toje pat vietoje ir laiku. Valdyba.

Roseland — SLA. 139 kp. mėnesi
nis susirinkimas bus subatoje balan
džio 3 d., kaip 7:30 vai. vakare. 11100 

*So. Michlgan Avė. ILtdS' Wardos soci
alistų svetainėje. Visi draugai ir drau
gės atsilankykite, taipgi ir naujų na
rių atsiveskite. — K. Kalnietis, rašt.

Bridgeporto Lietuvių Namų Savinin
kų susiv. mitingas bus panedėlyj, ba
landžio 5 d. Woodmano svet., 33-čia ir 
Lime gatvių kaip 7:30 vai. vakare.

—A. Booben, rašt.

L. S. J. L. 1-mos kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks subotoj, balandžio 3, 
Aušros svet., 3001 So. Halsted St. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi anriai malo
nėkite susirinkti paskirtu laiku, nes 
yra daug reikahj aptarti. — Valdyba

West Pullman. S. L. A. 55 kp. su
sirinkimas tampa perkeltas iš 3 d. į 
10 d. balandžio ir bus paprastoj sve
tainėj ir paprastu laiku. —A. Statkus.

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks subatoje 3 d. ba
landžio 1920 m. 7:30 vai. vakare, J. 
Mazelausko svetainėj, 3259 So. Union 
Avo. Visi nariai malonėkit susirinkt 
nes bus renkami darbininkai dėl ba
liaus ir taip svarbių dalykų apkalbė
jimui. Nut. Rašt. G. šarkaitis.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas Vely
kų dieną, balandžio 4, neįvyks. Susi
rinkimas perkeliamas į balandžio 11 
dieną — paprastoj vietoj ir laiku.

— Valdyba.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Meldžiama draugų ar pažįstamų 

Tamošiaus Kupsto, kuris gyveno Phi- 
ladelphia, Pa. ir yra jau miręs, kad 
oraneštų žemiau sekamu antrašu, ar 
Tamošius Kupstas buvo vedęs ir ka
me galima rasti jo mirimo metrikai.

JONAS MIKNEVIČIUS,
944 W. 35th PI., Chicago, 111.

TUEV LAVED IN 
HiS

REIKIA 
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ

ne senesniu 45 metų;
įvairiems darbams gumos
dirbykloje West Sideje.
Gera mokestis ir 
geros sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO.,
2639 W. Grand Avė.

REIKIA mergaičių lengviam dirby- 
kios darbui. $12 pradžiai; patyrusioms 
mokama $20 ir daugiau.

WM. FREUND & SONS
16-20 Randolph St. Chicago, III.

REIKIA patyrusių 2 veiterių Gera 
mokestis.

W. JUCIUS, 
3305 So. Halsted St.

REIKIA dviejų vidutinio amžiaus 
moterų lengvam dirbtuvės darbui. 
Gera alga.

VIVIANO BROS., 
2148 Canalport Avė.

REIKIA — 20 moteriškų sortavi- 
mui popieros atmatų. Augsta moke
stis. Nuolat darbas.

REPUBLIC WASTE PAPER CO., 
626 West Taylor St. 

kampas Desplaines St.

REIKALINGA stenografė lietu
vaitė. Atsišaukite ypatiškai 

UNIVERSAL STATE BANK, 
3252 So. Halsted St.

RElKIAJVIoteriškų darbui dirbyklo
je rėmų paveikslams; lengvas ir šva
rus darbas; patyrimo nereikia; gera 
proga pakilti.

THE JOSEPH KLICKA COMPANY, 
20th Street ir California Avė.

MERGAIČIŲ darbui assembling e- 
lectrical goods. 47% vai. darbo; $15 
pradžiai. $25 bonus kas 3 mėnesiai.

AID MFG. CO.
2631 Stewart Avė. •
(26th St. karas; šeši blokai į rytus nuo 
Halsted.)
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REIKIA DARBININKUMOTERŲ

DARB1NINKŲ.

Mums reikia musų naujon apsiaus
tų siuvyklon patyrusių:

First Kasteriu
Second Kasteriu
Arm hole Bastei ių 
Finisherių ir of prescrių

ku- 
rios gali ranka siūti, kad mokinties 
arm hole basting ir finisaing Gera 
mokestis laike mokiniinosi

Tuip-gi mergaičių ir moterių,

Hart Schaffner

Van Buren & Throop St.

KEIKIA

i05 W. 21 St, Chicago

NAUJIENOS Subata
REIKIA DARBININKŲ ! REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-žEMk NAMAI-žEMe

gVYRŲ VYRŲ VYRŲ
REIKIA 500 DARBININKŲ PRIE

šeimynos ir pavieniai dabar 
via laikas užsirašyti.

i Ar norite gyventi ant ūkės vasarą 
| Michigane ir uždirbti gerus pinigus? 
| Mes mokėsime jums gerai apinoka- 
| mus darbus žiemos metu musų dirby- 
I klose. Mes duosime dykai gyventi na
mą, daržą ir pravažiavimą. Taipgi 

l mes apmokėsime visas lėšas, pasida- 
' riusias prie perkraustynio jūsų baldu 
i ir rakandų. .Mes išvažiuojamo spe
cialiu traukiniu.

Kreipkitės kiekvieną dieną nuo 8 
ryto iki 8 vai. vakaro, 
niais. Chicagoje ofisas

i Avė. Room 6, tlatas 2,

KRANK l'Al.l A,

Ir nedėldie- 
757 W. North 
ir 1569 North

COLUMB1A SUGAR CO., 
Bay City, Michigan. 

Telefonas Diversev 9191.

REIKIA 4 jaunų vyru nuo 16 iki 
20 metų amžiaus, lengvam dirbtuves

Upholsteriu
REIKIA 
taisy mui 
rakandu 

GLABMAN BROS. 
>—836 \V. Monroe St.

' tie
REIKIA DARBININKŲ. Kreip- 
s i Wells Bros Const t uction Co.

IUTING FOUNPRY
EųiJII’MENT (’().,

H ARVI-: Y, III

Vyniojit 
muilo, £ 
v i nėję s 
N uolat

REIKIA MERGAIČIŲ

mui ir pakavimui prausomojo 
švarus, lengvas darbas naujo 
siūlės apšviestoj dirbykloj.
darbas; pusė dienos Subatoj.

ES C. KIRK & CO. 
1232 W. North Avė. 
Arti North Avė tilto

REIKIA Mergaičių leibeliav imui l>u 
tolius ir dėstymui talcum po\vder. 
Nuolat darbas. Gera mokestis.

Kreipties:
MEL( HIOR SLPP1.Y COMPANY 

366 W. Madison St.

REIKLI merginų lengvam dirbtu- 
s darbui . Gera mokestis ir darbo

ACM E DIE & STAMP1N
503 Chartiers Avė., 3 aui 

McKees Rocks, Pa.

KEIKIA DARBININKU
VYKŲ IK MOTERŲ

KELMŲ SIUVYKLAI 
DABBININKŲ-IŲ

šimMums reikia tuoj keletos 
tu darbininku kelnių siuvyklai t c 4

siu ojirratoriu, luorgaiteui.1 
prie mašinų ir kitokių lengviu 
gerų darbų.

1922 So. II ilsimi Street

REIKIA operatorių prie moterų 
drapanų. Gera mokestis. 
Mokiname nemokančius.

MADWELL GARMENT CO., 
4817 W. Roosevelt Road.

Inėjimaa iŠ 48 to Courto

reikia v yru ir Moteriškų leng
viems dirbyklos darbams. Nuolat dar 
bas. Gera mokestis. Bonus.

\VESTERN FE LT W0RKS . 
4115 Ogden Avė.

REIKIA DARBININKŲ
V'YRU

REIKIA Kukoriaus (virėjo), kuris 
moka atsakančiai virti gardžius val
gius. Gera mokestis.

1947 So. Halsted St.

REIKIA leibe.rių į musų Warehou.se 
Gera mokestis.. Patyrmo nereikia.

SHAVINGS and SAVVDUST CO 
23rd ir Western Avenue.

LEIBERIŲ 
Vidaus darbui; trucking, šluoti ir

tarnybos kompanija inšiurina.
ALBAUCH DOVER CO.

2100 Marshall Blvd.

REIKIA VYRŲ darbui į packing 
mokest is. Nuo- |

660 \V. Randolph St.

Vyra.- lietuvis apėmimui Sales Mane- 
(Ižeriaus vietos. Gera mokestis ir la- 

' bai patraukiantis darb 
( kilimą ir gražia ateitį.

, žadantis pa-

Room 4.
1809-11 So. I.oomis St.
rštije General Furnitūra Co.

REIK1A vyru 
cemento kokles. 
ma uždirbti nuo

Kreipties:

mokinties dirbti 
l’ž.davu dirbant gali

FE D E R AL CEMENT TILE CO.
Marble St. ir State Line 

llammond, Ind.

REIKIA
Vyrų ledui traukti ir leiberių 

ledo dirbyklai.
Kreipties tuoj.

Gera mokestis.
UNITED STATE UOLD STORAGE 

COMPANY,
2101 W. 39th St.

REIKIA Vytų darbui dirbykloje 
remti paveikslams; lengvas ir šva 
darbas, patyrimo nereikia, 
Gera proga pakilti.

i THE JOSEPH KLICK/V COMPANY 
20th Street ir California Avė.

REIKIA 
MECHANIKŲ IR LEIBERIŲ. 

NUOLAT DARBAS.
GERA MOKESTIS 

Assembling ir darbui prie benčiaus; 
Mašinų operatorių darbui prie gasoli- 
ninių indžinų; taipgi vyrų į kalvę ir 
foundrę.

LEIBERIŲ 
Viduje ir lauke dirbti. Matyti Mr. 

Hermanson, Briggs House, kampas 
p<> šešių mėnesių I Randolph ir Wells Sts. Chicagoje, kio- 

i kvieną šios savaitės dieną ir nedelioj, 
įBal. 11 d. arba rašyti ar pašaukti 
' Emplbvment Office

BUDA COMPANY, 
Harvey, III.

Chicagos priemiestis.

REIKALINGAS geras li- 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są
lygos. Kreipties tuojaus j

DARBININKAI
Jeigu norite tureli nuolatinį 

darbų už $1.50 ir $5.00 j dienų,

900 \V. I8lh SI.
NATIONAL LEAl) CO.

REIKIA TRUCKMENŲ IR 
DARBININKŲ
Vyru vidaus darbui į Warehouse.
Nuolat darbas. 50c i valandą.
GUMBINSKY BROS. COMPANY, 

Cor. Union ir Lumber Sts.
on C. B. & C. R. R. Tracks.

REIKIA 2 geru, patyrusiu vyrų į 
junkšapj. Gera mokestis mokama.

GINSBU RG A- ALTE R, 
2707 W. Roosevelt Road.

darbams
dirbimui (iręs ir įvairiems 
Jirbvklo je. Pat vrimo nerei-

nui su darbininkais. Kasyk ar 
atvvk tuoj.

RAGINE RUBBER CO.,
Asylum Avė., Racine,

REIKIA Porterio i Drug Store.
’.olat darbas. mokestis.
MEYER DRUG & TRUSS CO 

811 W. I2th St.

KEIKIA

ASSEMBLEIUŲ

OPERATORIŲ 
\VOOD WORKER1Ų

Gera mokestis; nuolat darbas.

Ieulton sa\v \\orks,

REIKIA
VYRŲ PAKAVIMUI TAVORŲ 
WAREHOUSEJE. NUOLAT DAR
BAS. 50c į valandą pradžiai.
CHICAGOSTORAGE
& TRANSFER CO.,

5865 West 65th St.

DARBININK Ų
1 gray iron (ouiidry. Dienos at
ūždavo darbas. Augšta mokestis. 
Nuolat darbius. Kas savaitę moka
ma. Nėra darbininkų nesusiprati
mu. Darbas Chicagoje.

Employment Dept.
68 W. Ilarrison St.

REIKIA , 
LATIIE OPERATORIŲ
P. J. Operatorių

Inspektorių
I .eiberių
Gera proga išsidirbti šiuose 
darbuose.

8 iki 10 vai. ryto. 
ALBAUCH DOVER , 

2100 Marshall Blvd.

REIKIA
VYRŲ DIRBYKLOJE

ir paprastų darbininkų prie 
gumos išdirbynejimo West

MECHANICAL RUBBER CO., 
2639 W. Grand Avė.

VYRŲ REIKIA 
dirbyklos darbams; $4.50 j 
diena; 10 vai. dienojo.

CHICAGO STARCH CO, 
2710 So. Throop St

REIKIA

dar-Ledui traukti ir ledo dirbyklai 
bininkų.

Gera mokestis.
Kreipties tuoj: 

UNITEI) STATE COLI) STORAGE 
CO.

2101 W. 39th St.
Vakar, bal. I d., užsienio pinigų

REIKIA pirmarankio duonos ke 
pėjo .atsišaukite po numeriu 

12001 Indiana Avė. 
Phone Pullman 5444.

PARDAVIKŲ ėmimui orderių pa
siūtiems sulyg mieros siutams. Algos 
$25 į savaitę ir komišinas.

LEVY SANG CLOTHING CO., 
184 W. Washington St. Room 301

REIKIA patyrusiu apreitorių prie 
siuvimo žiurstų spėka varoma maši
nomis. Gera mokestis; 44 vai. į sa
vaite. Ateikit tuoj.

IMPERIAL APRON CO.
I 121 N. Ashland Avė.

PARSIDUODA — groserne ir bu- 
černė. Lietuviui apgyventa vieta. 
Biznis išdirbtas nuo seniai. Parduo
siu pigiai.

F A KM U PIRKĖJAI.
J ji J

AUTOMOBILIAI

191 s

AUTOMOBILIŲ 
BARGENAI.

arba ant išmokėjimo
PARSIDUODA:’

Oakland

PARSIDUODA NAMAS SU BIZNIU 
Iš priežasties netikėtų ligų ir sunkių 
operacijų esmu priverstas parduoti 
savo namą su “REAL ES'I'A'I’E, 
INSURANCE ir SAFETY BOX 
VAULT.S” bizniu.

Tas namas parsiduoda labai pigiai 
ir lengvomis išlygomis.

Del tolesnių informacijų kreipkitės 
pas A. J. LE.MON'I', 4847 W. l lth St., 
Cicero, III.

Pirmiau negu 
gaukite, 
I Jotuvių 
kolonija 
Lietuvių
eini apsigyvens

Bendrovės, 
Wisconsine, 

gyvena ir 
nes

Lietuvių 
jau daug 
tukstan-

Phono Boulevard I 101.

PARDAVIMUI 
augštos rūšies, 
Parduodama pigi 

755 W 
I • mus

: Dvi Smuiki, labai 
geram smuikininkui.
ii. Kreipties:
. 32nd St.
augštas.

PARDAVIMUI 
kla, 3 kėdės ir 
Lis — savininkas 
f įduoda labai pie 
Įima matyti Inkai 

\V M.
3355 S. Morgan

Barzda; kuty- 
pool-table Priežas- 
turi kita biznį Par- 
iai Savininkas .ga
lą.
GLOBAS.
St., ( hieago, III.

1 inka- I’ARDAVIMUI: Namas 3 pagyve
nimų po 4 kambarius; elektriku mau
dynes, gazas drauge su tuščiu lotu 
už $7.000. Parduodama pigiai; savinin
kas 
4121

pirkaite FARMĄ 
paaiškinimus iš 

apie 
kur 
dar

ten žeme labai 
gera ant kurios viskas labai gerai 
auga nepaisant kokie metai nebūtų. 
Dauguma musų pirkėjų buvo išvaži 
nėję po daugel valstijų, bet
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap 
linkui miestelį kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar proga ke
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu 
davojama keletas dirbtuvių. Dar da 
bar žemė labai pigi suliginant. su ki 
tų komapniju prekem 
denrove parduoda per 
Gražios leikos, ežerai,
apielinkę, visur geri keliai, 
bloginusiame ore visur galima išva
žiuoti. žodžiu sakant visi paranka
mai dėl farmeriu yra ant vietos, vi- 
sur Lietuviškai kalbama, šokama ir' 
dainuojama, taip tenai gyvenantiejie i 
jaučiasi kaip kad jausdavosi Lietu
voje.

5 passenger
> passenger 

passengerNash
Studebacke*- 5 ar 7 pas 
Empire — 5 passenger 
Speed.ster — 2 passenger, 

Automobiliai via geram padėjime 
Galima matyti nuo I iki 5.

P. V1ZGARD,

1917
1916

-irnger

RAKANDAI
UŽLAIKYMO KAINA

tai musų 
pus pigiau, 
dabina visą 

kad ir

Sacramento Avė., Chicago.

TLMYK, KOKS GERAS BARGAIN 
ANT WEST SI DĖS.

BARGENAS,
PARSIDUODA automobilius “Ma- 

rion Handley” 1919. Mažai vartotas. 
6 cilinderių; 7 pasažieriu. Kas nori 
mainysiu ant mažesnio ir pigesnio.

Piione MeKinley

PARSIDUODA naujas automobilius 
arba padėvėtas, už labai nužeminta 
kainą. Reikalaudamas mašinos nepra
leiskite tos progos, po adresu:

VILIJA GARAGE

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moderniš
kiausių trijų šmotų parloro rakandų.

Taipgi mes turime 35 fonografus.

Šiandieninės mados; groja visų iš
dirbiniu rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

(■varantiiojiur.e dešiinčiai metų.
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikit tuojaus.

Šou t h M 'ėst Sample Furn. Storage 
2102 West 351 h St..

Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Nor- 
<lč‘!<lieniiiis nuo 10 ryto iki 4 po piet.

F:Myki r i
35 šmotai labai gražiu naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktu sto-

PARDAVIMUI du automobiliai; vie 
nas \Vliite kompanijos, o kitas Mar- 
mon kompanijos. Priežastis parda
vimo — pirkau biznį.

(JA RAČE

PARDAVIMUI Automobilis Da- 
; 1918. Continantal (i edinderių

res. Parsiduoda pigiai, važiuoju Lie
tuvon

502 W.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijamus, 

inahogany 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-

duodama už $33u.Q0 
CAKL ANDEBSON 
36 So. Slale Si.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI Cigarų, cigaretų, 
eukierkų ir groserio štoras. Parsi- 
duos pigiai.

1044 West 51st St.

PARDAVIMUI labai pigiai saldai
nių krautuvė, labai gražioj vietoj, prie 
pat lietuvių bažnyčios, ir Public mo
kyklos. Gera proga pirkti vasarai tokį 
bizni. Del platesnių žinių kreipties pas 
savininku.

A. ,1.
4614 So. VVood St

Kas norite platesnių paaiškinimų, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
plonu.

LIBERTY LAN!) & 1NVESTMENT 
COMPANY

3301 So. Halsted St., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS.
PARSIDUODA farma. Wisconsin 

Valstijoje. 130 akru, 35 akrai dirba-
t v<u-1 
liai, 
giai.

Prie Coulter St. tarpe Robey ir 
Hoyne Avė. Namas 3 augščių, muro 
beisrnentas, akmens pamatas, nuolai 
džiu stogu; 'l'uri 6 pagyvenimus po 4 
kambarius, visi šviesus, su visais įtai 
sais įvezdintais ir apmokėtai' .

Rendos į midus $780.00
Kaina tuoj perkant už $7250 00

Matyti FRA N K J’. KOSMACH

EM1L A. BACENER
2 H (i W. 22nd St.

DIDELIS BARGENAS parsiduoda 
ant South Side netoli Garfield Bld ant 
55 ir Carpenter St. 2 flat mūrinis na
mas po 6 kambarius, su Štimu šildo
mas namas, vertas $10,000, parsiduo 
duo už $7,.500 cash. Romios $90 ant 
menesio. Tai yra bargenas. At i- 
šaukit pas savininku.

GLEMENCE MIKUTAITIS, 
903 W. 33rd St., Chicago, III.

EXTRA
uiujas mūrinis narna:;

$

tie rakandai esti visiškai nauji ir 
j;varantuoti. Reikia matyti; kad 
apkninojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tui, nes bus parduoti už mažiau 

vieno trečdalio jų vertes. Mes taipgi 
parduosime pigiai keletą gertj pho- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

VVESTERN FURNITURE 
STOP. A G E, 

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

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

1511 So. Kedzie Avė.

PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

PARDAVIMUI Gražus, nauji 
vargonai.

817 W. 33rd St.,
2nd floor front

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip
naujas, 
už $12. 
ant 10

pigiai
Turime

Gvarantuotas 
metų. Taipgi 

kitų daiktų 
parduodamų, 
labai gražių

kandų seklyčia m s 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsai pristatoma; j kitus
miestus prisiunčiamo per (’. O. I). 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTEKN FURNITURE

STORAGE

iiidarai ir sekios. Parduosiu pi 
Nepraleiskite šios progos.

K. J ARUMBAVlčlA,
W. 22nd SI., Chicago, 111.

namai kibai geroj 
(’analport

Avė., taipgi prie 37-tos ir Halsted St, 
Savininkai išvažiuoja ant ūkės; par
duos labai pigiai.
SLAVIŲ SALE Až EXCL. SYSTEM 

1315 W. LSth St.

PARDAVIMUl 
biznio virtoj arti 20 tos

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

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

Atsišaukite pas
A. GRIGAS A ( O., 

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

Mstoviio DohmiS
NEBŪKITE ALGININKAIS VISA 

SAVO AMŽI.
Tikriausi:; kelias patapti neprigul- 

mingu tai jsigyti ūkę. Mes tai galime 
prigelbėti kiekvienam Lietuviui su 
$100 įsigyti 40 akečių ūkę Wisconsino 
Valstijoje, Lietuvių sėdyboje, kame 
jus galite turėti lietuviškas bažnyčias, 
draugijas ir mokyklas savo žmonių. 
Pasekmingi lietuviai ūkininkai jau u- 
kininkaujantįs nuo kelių metų bus 
jums kaimynais ir mielai prigelbės 
jums, jeigu jianorėsite prisidėti prie 
jų-
NEGYVENK VISA SAVO AMŽI 
SURŪGUSIOSE D1RBYKLOSE.

Eiki j laukus, kame turėsi daug 
ro oro, kame jūsų kūdikiai bus 
mingi ir kame jus patįs galite pasida
ryti pragyvenimą, patapti nepriklau- 
somingu, o senatvę užbaigti patenkin
tas ir užsiganėdinęs.

Eik i Vilas County, 
me galima dar jsigyti 
pinigu ir geriausiomis

Nesvyruliuok, bet šiandien pat pa
rašyk dėl platesnių informacijų. Tai 
jums nieko nepakenks, bet jus .sužino
site visą apie Lietuvių Ūkininkų 
lioniją.

SANBOURN & COMPANY, 
Owners

ty

VVisconsin, ka 
ūkę su mažu 
išlygomis.

PARDAVIMUI — duonkepykla; 2 
arkliai, minkymo mašina ir kili bal 
dai. Biznis senas ir geras. Esu pri
verstas parduoti pigiai. Lietuviu ir 
lenku apgyventa vieta. Kreipkitės:

P. MALIŠAUSKAS,
59 Limerick St., Gardner, Mass.

PARSIDUODA hučenie ir groser- 
ne cash biznis ir išdirbta per daug 
metų; apgyventa lietuviais ir lenkais. 
Esu priverstas parduoti pigiai, nes e- 
su amerikonas ir nesusikalbu sveti 
momis kalbomis.

C. Tewskbury,
622 W. 119tli St.

BARGENAI PHONOGRAPHU IR 
P1JANŲ.

Čia yra gera jums proga pirkties 
plionographus tiesiog iš pat dirbyklos 
išdirbystės kainomis. Puikus 52 co
lių cabinet už $75 gvarantuotas. I 
Victor Cabinet už $35. I Flemish 
Cabinet už $30 1 Maynart Pijantis
$175. Yra taipgi 88 gaidos player- 
pijanui už bargain. Pijano Rolles su 
žodžiai po 35c rollė. Ateik dienomis 
ar vakarais. Atdara nedėliomis.

RAPPS STORAGE HOUSE, 
5130 So. Ashland Avė.

VIENAS ratlankis naujas 32x3’/2 
ir intertubas to paties didumo visai 
nevartotas, atiduosiu pigiai, bet man

D. K.,
319 W. 51st Place.

PROGA kas norėtų eiti j 
biznį, parduodu visai mažai 
fornišius, kėdės kilnojamos, 
išina. barbor pol sukama ant 

Atsišaukite greitai laišku

barberio 
vartotus 
intisaž m 
springso.
ar ypatiškai.

M R. CHAS STONIS,
10759 S. Micliigan Av., Roseland, III.

PARŠIUKAI Veislei. Mes turime 
gyvų, gražių paršiukų pardavimui, 
sveria nuo 11 iki 15 svarų. Viską ėda 
Parsiduoda už $6 •— $7.

PEOPLES CASH MARKEI’, 
Halsted ir 19th Place., 
Tek Ganai 3605.

PARDAVIMUI Vargonėliai jau var
toti, bet dar visai gori. Parsiduoda pi
giai. Reikalas išvažiuoti j kitą miestą.

Kreipties:
KAZ. MULIOLIS, 

3233 So. Halsted St., Chicago, III.

2810 W. Ilarrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakari1.
s’edeliomis nuo K) iki I po piel.

PARSIDUODA rakandai pusnauji 
ir labai pigiai, kam reikalinga pama- 
tykit ani kada, sykiu arba atskirai 
parduosiu

319 \V.

NAMALŽEME

1 augštų muri- 
i.š fronto. Yra 
ečiais apšildo-

PARDAVIMUI 2 
niai namai; krantinė 
12 flatų ir krautuve, 
ma. Ant raudos nuo I d. gegužio — 
$184.00 mėnesiui. r

461 
Bargenas - 
krautuvėje.

463 \V. 31 st St. 
$1 (>,500. Savininkas

DVIEJŲ pagyvenimų medinis 4 4 
ir 5 kambarių namelis. Gatves ištai
sytos. Gerame stovyje. 'I'uoj perkant 
už $2200. įmokėti $1200.

5(13 W. 4oth Place.

DIDELIS BARGENAS.
I šsik rnustyi lamas parduosiu 

giai, 3 augštų mūrinį namą, 4-6 kam
barių, augštas skiepas, didelis augš-

loni joj.
WM. DZIEDŽIU, 
2051 W. 22nd St.

Pi-

Ko- ;

Wisconsm.

BENGKIS PAVASARIUI

G B A 7. IA U SIA M F I) ESPL AIN ES 
arti Dės Plaines upes ir Didžiojo 
Cook CouiiŲ Auginamojo miškyno. 
lik 35 minulės nuo pat vidurmies- 
čio, 51 traukiniai kas-dien.

$275

.. . $55(1

siais intaisymais ir geriausioj apielin 
kčj du blokai (2) iki parku ir vienas 
( 1 ) blokas iki Garfield Boulvardo.

Parsiduoda naujas mūrinis namas 
dvieju (2) pagyvi-nimų po (6) šešis 
kambarius su Elektrom, maudynėms 
ir kitais parauk ūmais.

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & Co..

Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas, ant 
dviejų augštų, gyvenimui dėl 4 šei
mynų; gražus skiepas. Cottage ir ga 
rodžius keturiems automobiliams.

JOSEPH LUKAS, 
2909 Union Avė.

PARDAVIMU) mūrinis namas, ant 
3 augštų, 8 šeimynų gyvenimui. Kai 
na $7,600. Tuojau noriu Parduoti. 
Rendos neša $74.00

JOHN FAJNOR, 
733 W. 21 PI.

80 akru farma, Michigano valstijoj, 
C mylios nuo miesto, su budinkais; 
50 akrų ariamos Parsiduoda pigiai, 
$30.50 už likerį. Savininkai serga.

KRAUSE,
Chicago, 111.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo bildu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
niato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomo> elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kaanicka, Vedėjas

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

VA LENU N E DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patlernų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
almokėjimais. Garantija už $1(1 
išmokinti siūti moteriškus rublis. 
Teh-f. Seeley 1613.

SARA PATEK, Pirmininkė.

■J

J
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MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbinio kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 323 74 W. Washington Street. 

Mikinnma dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
ishgos. Arli mokyklos, bažnyčios, 
sukrovus. Nusipirkt vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pals sau daržovių paslaugiu 
ii, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šcim\ną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bobeliui jau apsipilki) čia tikės ir 
greilu laiku pradės budavoli sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba j ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Plalesnių žinių delei ra- 

•, tolei nunokite arba ateikite. 
A. T. MclNTOSlI A CO. 
\V. IStli St. Chicago, 

Phone (kinai 6296

Vyrai! Mes išmokinsime jus Barbe- 
rystės greitai, atsakančiai, praktiš
kai. Dienomis ar vakarais. Buk pa
sekmingas skutyklos savininkas ai
di rbk pas kitus už gerą algą. Kreip
kis ar rašyk

MOLER TRADE SCHOOL 
105 So. Well St., Chicago, 111.

■-b

■1

medinis
$30 rendos j mėnesį. Parsi- 

pigiai; savininkas verčiamas ap- 
šią šąli. Kreipties

ANDRĖJ KOSZCZ
Normai Avė., Chicago, 111.

PARDAVIMUI 2 augščių 
namas 
duos 
leisti

3217

BARGENAS GRIGHTON PARKE,
2 flatų naujas mūrinis namas po 5 

kambarius; elektra, maudynės, augš
ta cementuota apačia. Tas namas ver
tas $7,500, parsduoda už 6,400. mažai 
reikia įmokėti.

2 fletų medinis namas, su maudynė
mis, gražioj vietoj; prie Bažnyčios; 
$3,500. Naujas namas. Atsišaukit grei
tai. pas.

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

110 1 UI. AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
#1

iĮ>

VERTAS $8000.00 už $6500.00 
PARSIDUODA mūrinis namas 4 

pagyvenimų I -4 kamb. 1 6 kamb.
2 po 4 kamb. su maudynėmis ir ki
tais gerais įtaisymais. Randos neša 
$75.00 į mėnesį.‘Prekė tik $6500. 
Randasi ant Bridgeporto.

J. SINKUS, 
3301 So. Halsted St.

Mokinama: angliškos ir lietuvi! 
kos kalbų, nritmetikos, knvgvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietyjįtės, dai
li arašy s

Mokinimo valandos: nuo 9 rvi« 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo d 
iki 10 valandai.
8106 80. HALSTED 8T„ CHICAGO

’i

Warehou.se

