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Trus transintion filed with the post-master at Chicago, 111. April 9, 1920 
hs reųuired by the act of Oct. 6,1917

Talkininkai priešinasi Franci
jos okupacijai

studentus.
Municipalitetas iškabino pas

kelbimus, prašančius žmones už
silaikyti ramiai. <

Saugumo policija, kuri buvo 
suimta Frankforte, šiandie bus 
traukiniu išvesta iš okupuotos 
teritorijos.

DIDELI STREIKAI ITALIJOJE

7 darbininkai užmušti susirėmi
me su policija.

RYMAS, bal. 8; — 7 darbinin
kai liko užmušti susirėmime po
licijos su slreikieriais Bologno-

Dideli streikai Italijoje

Jugo-Slavai atidavė Fiume Italijai

True transintion filecl witii the post- 
master at Chicago, III. April 9, 1920 
ns reąuired by the net of Oct. 6,1917

VOKIETIJOS SOCIALISTAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ FRAN- 

(UOS OKUPACIJA.

Streikas prasiplėtė i Liverno, 
Modena ir Spezia.

Generalis streikas paskelbtus 
Florencijoje.

Daug rusų žuvo mušyj su japonais

TALKININKAI PRIEŠINASI
FRANCUOS PASIGRIEBIMUI

VOKIETIJOS MIESTŲ.

Talkininkai atsisako remti oku
paciją ir sako, kad padėtis yra 

labai opi.

prezidentas Wilsonas notoje vy 
riausiai talkininkų tarybai nu
rodo, kad Francijos “ginkluoto 
kumščio” pasielgimas labai ne
gerai atsilieps ant visos Euro
pos situacijos ir ant iki šiol bu
vusios vienybės talkininku 

veikime.
Prezidento AVilsono nota pri-LONDONAS, bal. 8. — Po il

gos konferencijos, kurią turėjo 
Francijos ambasadorius Paul 
Cambon su premieru Lloyd Ge
orge ir po kabineto tarybos pil
no apsvarstymo Francijos-Vokie 
t i jos incidento, kuriame Franci
jos nuomonės buvo pilnai išaiš
kinta Anglijos ministeriams, ta
po išleistas autoritetingas prane
šimas, kad Francija nutardama 
užimti Vokietijos miestus, veikė 
vien savo iniciatyva; kad Angli
ja, Jungt. Valstijos, Italija ir|

Belgija buvo priešingos tam plia-. Tri)(. trMudsttan fli^'i wim ihe post 
nui ir kad Francijos žingsnis. masi

pagimdė labai opią situaciją.
Dalykas yra svarstomas Angli 

jos ir Francijos valdžių ir išreiš
kiama viltis, kad padėtis gal pa
gerės.

Pranešimas prisimena įvairius 
pasiulymus pagerinimui Ruhr 
padėties, jų tarpe pasiimtimą 

talkininkų oficieriains prižiūrėt 
vokiečių pasitraukimą. Kita arte 
rnatyva buvo palikti nuosprendį 
Vokietijos valdžiai su sąlyga, 
kad butų paliktas pirmesnis sto
vis, nes kitaip patįs talkininkai 
užims Vokietijos vietas, kad pri
vertus išpildyti reikalavimus. 
Pranešimas toliau sako:

“Išrodo, kad Vokietijos vald
žia veikė perdaug greitai ir Fra
ncija atsiliepė priėmimu priemo-' zų ir vokiečių batalionų į šiau- 
nės, kuri turėjo būti kaipo pas- rę nuo Hamburgo.
kučiausia, ir tai dalyku visų tai- oficierius liko sužeistas. Žinia 
kininkų, o ne vienos šalies”. nėra patvirtinta.

Anglija, Jungt. Valstijos, Ita-1 Mayence žinia sako, kad dar 
lija ir Belgija jaučia, kad vyki- j daugiau vokiečių kareivių va- 
nimas tvarkos yra darbu pačios : žiuoja į Ruhr klonį. Kaslink 
Vokietijos ir nebesant kitokio išė pirmesnio atgabenimo vokiečių 
jimo, talkininkams priimti poli- kareivių. Temps sako: 
ei jos pareigas.

Sakoma, kad Anglijos valdžia reichsvvehro į uždraustąjį zoną 
šiąnakt pasiuntė protestą Fran- pasidarė delei militaristų par- 
cijos valdžiai.

Liepia vokiečiams išsikraustyti.

Evening News sako, kad Vo- nvms Ruhr apygardoj”, 
kieti jai duota dar savaitė laiko 
ištraukti savo kareivius iš neu- 
tralio zono.

Dvi žinių agentūros sako, kad ! 000 pabėgėlių iŠ Ruhr sukilėlių 
Anglija ir kitos valdžios visą! spėkų atvyko į Anglijos okupa- 

laiką buvo priešingos Francijos ■ cijos zoną.
okupacijai Vokietijos miestų ir | Frankforte, sako Temps, fran- 
kad Francija darė savo iniciaty- euzų genefblas iškabino prokla- 
va. i maciją, kad žinios apie menamą

 ištraukimą franeuzų kareivių y-
i ra neteisingos. Municipaliteto 

(.ai Belgija pasiųs kareivius j jeiegacįja įteikė generolui pro-
BRUSSELS, bal. 8 — Kara- ‘ testą prieš okupaciją miesto, 

liūs Albertas šiandie pirminn- Patruliavimas Frankforte gat- 
kavo kabineto tarybą, kurioj vių ginkluotais automobiliais te
tapo nutarta išreiškimui draug- Į besitęsia.
iškumo Francijai ir solidarumo Mayence žinia sako, kad atvy- 
talkininkams, kad Belgija butų kę į Frankfortą pabėgėliai prane 
pasirengusi pasiųsti pulką karei Ša apie žiaurias represijas reich-

' swehro spėkų Ruhr baseine. Pa- 
i bėgėliai matė sušaudymus visų 
; westphaliečių, kurie sudėjo savo 
I ginklus.

BERLINAS, bal. 8. — Soci
aldemokratinė unijų partija iš

leido viešą dekleraciją, kad ji 
kuoenergiškiausiai remia valdžią 
prieŠinimesi “nelegalei Francijos 
okupacijai Frankforto ir kitų 
vietų”.

Berlino nepriklausomųjų soci
alistų unijų partijos komisarai 
priėmė kitaip išreikštą deklera
ciją, kuri tečiaus smarkiai pas
merkia Francijos žingsnį, kaipo 
“prievartos maišymąsi Į viduri
nius reikalus”.

GENERALIS STREIKAS 
FIUME.

TRIESTE, bal. 8. — šįryt Fiu
me tapo paskelbtus generalis 
streikas. Miestas yra be van

dens ir šviesos.
Darbininkai reikalauja page

rinimo maisto padėties, n u pigi* 
nitno kainų ir 
vertybes, kad j
nią perkamąją vertybę.

įkėlimo pinigų 
turėtų pirmes-

JŪREIVIŲ STREIKAS FRAN- 
CIJOJE.

vių j Ruhr distriktą.

VVilsonas protestuoja
PARYŽIUS, bal. 8. — Žinia 

apie prezidentą Wilsono protes
tą prieš Francijos įsiveržimą

nkui Vokietijos prie Italijos at- 
sinešinio i Adriatiko klausimą.

Amerikietis pasitraukė iš 
komisijos.

HAMBURG, bal. 8. — Ilamb- 
urger Fremdenblatt gavo žinią 
iš Frankforto, kad Jungt. Vals
tijų atstovai po susižinojimui I 
su YVashingtonu rezignavo iš 

Reino komisijos.

PABYŽIUS, bal. 8. — Jūrei-Frue tronslMinn filed with the poM- 
master at Chicago, III. April 9, 1920 
h k reųturcd hy thr act of Oct. 6, 1917 
RUSAI PASIDAVĖ JAPONAMS , kas jau prasidėjo Marseflies

Daug rusų žuvo mūšyje 
Charharovske.

WASHINGT()N, bal. 8.
Japonijos ambasadai praneša- 

' ma, kad mušis tarp japonu ir ru 
1 sų spėką Chaibarovske užsibai- 

c rransirmrm iuen wnn jne posr. .u.,,.,,tt«viotn Vnroivinmv _ ;tcr at Chicago, III. April 9, 1920 uUi įlinkę, SOM( tų kai< iv įams 
I »s reaiiired by Ihr ari of Oct. 6. 1917 j pasidavus.
FRANCIJA NORI SIŲSTI DAR

DAUGIAU KAREIVIŲ

Gyventojai bėga iš Ruhr distrik 
to, ten siaučiant baisiam 

terrorui.

PARYŽIUS, bal. 8. — Temps 
rašo šiandie, kad Francijos 

spėkos, kurios užėmė Frank- 
fort ir kitus Vokietijos miestus, 
bus sustiprintos.

Jau nuo nedėlios stovi pulkas 
Mulhouse sustiprinimui fran- 

euzų Reino garnizonų. Pirmas 
batalionas išeis petnyčios ryte.

Iš Coblenz pranešama, kad 
buvo susirėmimas tarp francu-

Vokiečių

Yra tikru, kad Įsiveržimas

tijos spaudimo į Berlino valdžią. 
I Komisijonierius Scvering tai 
aiškiai pasakė niekuriems žmo-

Vokiečių teroras.
Mayence žinia sako, kad 10,-

Mayence žinia sako, kad atvy-

MAYENCE, bal. 8. — Pilniau-
Vokietijon, vėl atnaujinama. H aia tvarka įvykinto Frankforte 
Copenhageno atėjo žinia, kad ir valdžiai pasisekė nuramintiir valdžiai pasisekė nuraminti

Geležinkeliečių strei 
kas rustėja

Plečiasi po visą šalį. Tūkstančiai 
streikuoja kituose miestuose.

Milwaukee socialistų 
laimėjimai

Milwaukee socialistai užkarta* 
ir miesto tarybą, kiti virši

ninkai irgi socialistai.
vo

Mušis tęsėsi 10 valandų ir ja- ( 
me krito 260 japonų. Iš rusų pu
sės 408 liko užmušti ir 1,500 pa- 
imiti belaisvėn karti! su 7 kanuo- 
lėmis.

True trnnslation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 9, 1920 

re(|nii*v(l by Ine act of Ocl. G. 1917
JUGO SLAVAI ATIDUODA 

FIUME.

Adriatiko klausimas jau 
išrištas.

esąs

GENEVA, bal. 8. — Lugane 
gauta iš Trieste telegrama sako, 
kad Italijos ir Jngo-Slavijos ko
misija, kuri tarėsi apie Adriatiko 
klausimo išrišimą, pasiekė su

sitarimą apie Adriatiko uos
tus. Italija betgi gaus Fiume. 
Jugo-slavai gaus Susak, Baros, 
Scutaria ir kitus uostus. Italija 
gi be Fuime gaus ir Abbazia

D’Annunzio esą priešinasi ši
tokiam susitaikimui. Tą propo
zicija išdirbo premieras Lloyd 
George be pasitarimo su prezi
dentu VVilsonon.

True transintion filed wlth the post- 
master at Chicago, III. April 9, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G.1917
RUSIJA KOLONIZUOS VOKIE 

TIJOS KOMUNISTUS

Pavedė jiems didelį plotą žemės 
Saratovo gub., kur galės apsgy- 

venti 60,000 vokiečių.

[Federuotos spaudos žinia]
BERLINAS. — Londoniškio 

Daily News korespondentas Ber- 
line patyrė, kad Rusijos sovie
tų valdžia padarė sutartį su Vo
kietijos komunistų vadovais apie 
kolonizaciją milžiniškoje skalė
je. Didelis plotas žemės tarp Sa
ratovo ir Tūlos tapo paskirtas 
Vokietijos komunistams. Tame 
plote esą gali apsigyventi 60,000 
žmonių. Tai kolonizacijai agen
tūros esančios atidarytos Berli
no ir Leipzige. Jau daug žmonių 
visų klesų, ypač iš Saksonijos, 
jau padavė prašymus juos kolo
nizuoti. Vokietijos komunistų 
komisija išvažiuoja prirengti at
vykimui kolonistų į Rusiją. Ta 
didelė emigracija galbūt prasi
dės gegužės mėn.

Trio čranslahon fi!e«i w1th the post- 
master at Chicago, 111. April 9, 1920 

reųuired by the act of Oct. G, 1917

Visa Pabaltija 
taikosi su

Rusija

H 5

CHICAGO. — Pirm kelių die
nų čia prasidėjęs nedidelis svič- 
menų streikas už pakėlimą al
gos, plečiasi po visą šalį ir pama
ži virsta nacionaliu streiku. Svič- 
menų brolija, kuri tam streikui 
pasipriešino ir prigrasino sulau
žyti streiką atsigabendama strei 
laužiu, tūkstančiais kasdie ne
tenka narių ir jai gręsia galuti
nas pakrikimas, kuomet naujai 
susitvėrusi Yardmenų asociacija 
auga ir bujoja. Ta asociacija ir 
veda dabartinį streiką. Brolijos 
nebežinodamos ką daryti, šaukia 
visų valdybų suvažiavimą, kad 
pasitarus kaip kovoti su kalan
čiu darbininkų tarpe pasiprieši
nimu atgaleiviškoms brolijoms.

Vakar prie streiko prisidėjo 
dar tūkstančiai svičmenų įvai-' pravesti tinkamų parėdimų. Da

bar socialistui jau turės didžiu
mą vietų ir atgaleiviai nebega
lės daugiau jiems trukdyti.

5 išrinkti Wausau.
Penki socialistai tapo išrinkti 

į VVasau, Wis. miesto tarybą 
Bet mayoru turbūt yra ištrinktus 
fuzionistas.

MILWAUKEE, Wis. — Mil- 
vvaukee socialistai aplaikė piJrui 
pergalę. Netik socialistas Daniel 

Hoan tapo išnaujo išrinktas 
miesto mayoru didele didžiuma 
balsų, bet taipgi išrinkti ir kili 
socialistai miesto viršininkais. 
Tarp išrinktųjų yra Ernil Seidel 
iždininku ir AVilliam Colornan, 
miesto kontrolierių.

Socialistai taipgi užkariavo ir 
miesto tarybą. Jie laimėjo joje 
16 vietų. Kapitalistinės partijos 
tad turės tik 9 vietas.

Socialistai tad dabar galės 
veikti netrukdomais. Ikišiol so
cialistai • neturėjo didžiumos 
miesto taryboje ir tas kibai truk
dė jų veikimą, nes negalėdavo

Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos 
taikos tarybos su Rusija prasi
dės už kelių dienų. Tik su Fin- 

landi ja tebekariaujama.

riuose miestuose. Kaip praneša
ma, sekamuose miestuose svičme 
nai ir yardų darbininkai streikuo

LONDONAS, — Maskvos bc- 
vielinė žinia sako, kad Lilvijos 
taikos delegacija išvažiuos i Ma
skvą balandžio 10 dieną.

Estonijos valdžia pranešė so
vietų valdžiai, kad ji su džiaug
smu priims Rusijos ir Lenki
jos taikos delegacijas Estonijoj. 
Lenkija irgi priėmė sovietų pa
siūlymą laikyti Rusijos-Lenki
jos taikos tarybas Estonijos 
mieste.

Lietuvos užrubežinių reikalų 
ministerLs pasiuntė laikos pas
iutimą sovietų valdžiai ir Geo- 
rgi čičerin, bolševikų užrube-

suose l'rancijos uostuose. Strei- I Chicago — 8,000 streikuoja, 
i ir 40,000 skerdyklų darbininkų ne

dirba.
Buffalo, N. Y. — 2,700 strei

kuoja, embargo ant siuntinių.
Kansas City — 500 streikuo

ja, embargo ant siuntinių.
Los Angeles — 1,200 streikuo-

Dur.kirk.

APKALTINO 14 UNIJOS 
VIRŠININKŲ

KALTINA 56 DAKTARUS

savo valdžios sutiko pripažinti 
Lietuvos rubežius, sudarančius 
buvusios Kauno, Vilniaus, Gar
dino (Grodno) ir Suvalkų gub
ernijas, su Vilnium, kaipo sos
tine (Uetuvos taikos tarybos 
su Rusija prasidės balandžio 15

CHICAGO. — Vakar grand 
jury apkaltino konspiracijoje 

mušti ir dėti bombas prie strei
klaužių ir neunijistų namų, 14 
viršininkų ir narių Upholsterers kuoja, dar 500 mes darbą, 
and Trimmers International U- 
nion. 'tarp apkaltintųjų yra li
nijos prezidentas, vice-preziden- 
tas, 5 nariai pildomojo komite
to, biznio agentas ir šiaip nariai. 
Vienas apkaltintųjų prisapaži- 
nęs, kad jis su kitais užpuldine- 
davęs neunijistus darbininkus ir

Toledo, O.
Detroit, Mich. — 1,000 strei-

600 streikuoja.

•’riic frnnsjntinn fjied wtfh the pnst 
mastei* at Chicago, III. April 9, 1920 
is reąuired by Iho act of Oct. 6.1917

MILITARISTŲ SUOKALBIS 
BAVARIJOJE.

Norėjo paskelbti Ludendorffą 
Bavarijos* diktatorių

Gary, Ind. — 40 metė darbą. 
Kast St. Louis. 111. — 200 strei 

kuoja; 5,000 mes darbą šiandie.
Joliet, III. — 50 streikuoja.
Springfield, III. — B. & O. dar

bininkai streikuoja.
Decatur, III. —- 107 streikuo

ja.
Cleveland, O. — 

menų streikuoja.
Colton, Cal.
Pittsburgh. — 2,000 nutarė 

streikuoti. •
San Francisco — 20 metė dar

bą.
Geležinkeliečiai Ehnira ir Me- 

mphis, Tex. irgi nutarė streikuo
ti.

CHICAGO. - Paskilbusis 
maj. Dairymple -kaltina, kad 56 
Chicagos daktarai ir 46 aptiekos 
be reikalo užrašinėja ir pardavi
nėja degtinę. Jis rekomendavo 
Washingtonui ,kad tiems dak
tarams ir aptiekoms butų už
drausta visai užrašinėti ir par
davinėti degtinę.

Tarp apkaltintųjų lietuvių y- 
ra Dr. A. J. Karalius ir aptieko- 
rius W. F. Slulpin, 618 W. 18

1,500 svič- < St.

Kariavimas dar tebesitęsia 
tarp Finlandijos ir sovietų, ka
dangi čičerinas negalėjo sulik
ti evakouti Perengus miestą ir 
leisti Finlandijos armijai jį 
užimti dar neprasidėjus tary- 
boins*

Išteisino.

50 streikuoja.

BERLINAS, bal. 7. — Didelis 
militaristų suokalbis, kuris yra 
panašus į Berlino kontr-revoliu- 
ciją, tapo susektas Muniche, Ba
varijoje.

Dalimi pieno buvo, pastatyti 
gen. Ludendorffą Bacarijos dik
tatorių, o Bavarijos separatistų 
vadovą Dr. Heim paskirti civiliu 
ar ekonominiu diktatorių.

NORI IŠTIKIMOS MILICIJOS

(Federuotos Spaudos žinia]

DENVER, Colo. — Colorados 
milijonierius gubernatorius Sh-
oup išleido paliepimą reorga- j0 paikumą.

nizuoti valstijos miliciją. Nuo 
šio laiko visus milicijos narius

2 ŽUVO GAISRE.

SEATTLE, Wash., bal. 7. — 
Du žmonės užsimušė ir G susi- 
žėeidč Šokdami per langą, kada 
kįlo gaisras Lincoln viešbuty].

Atgabens užmuštuosius 
amerikiečius.

BREST, bal. 6.—Jungt. Val
stijų transportas Mercury iš
plauks iš čia į Jungt. Valstijas1 
su 315 užmuštų Francijoj Ame-j jv* federalės kalinės—
rikos kareivių lavonais. Juana Gougales ir Margarita

Brungas, kurios bus deportuo
tos. Jas araštuota keletą, mėne
sių atgal kaipo “negeistinas”.PINIGŲ KURSAS.

Vakar, bal. 7 d., užsienio pinigu 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.98
Austrijos, 100 kronų............... 0.60
Belgijos už $1 ...........frankų 14.10
Danijos 100 kronų ............... $18.75
Finų 100 markių ............... $ 5.40
Francijos, už $1 ....... frankų 15.17
Italijos, už $1 ............... lyrų 22.50
Lietuvos 100 auksinu ....... $ 1.82

(Lietuvos auksinai tai Vokieči' 
ostmarkiai; km.an ė 
kaip Vokietijos markių)

Lenkų 100 markių .. 
Norvegų 100 kronų .. 
Olandų 100 guldenų 
švedų 100 kronų ...

Daugiau to, tas komedijantas 
Dairymple kalbėdamas viena

me kliube pasakė, kad jis areš
tuosiąs nemažiau kaip 30, 40 ar 
50 daktarų į dieną ir taip jais 
prikimšiąs kalėjimus, kad jų 

kojos net per langus lįs. lr jis 
tame neklausys niekieno nuro
dymų, ne paliepimų.

Bot čiaį pat jis prisipažino, 
kad kada jis atvažiavo į Chica
go, jis pažinojo tik 3 žmones, o 
dabar pažįstąs du milionu, bet 
kartu daugiau negu tiek įsigijo 
priešų. Mat niekas nepakenčia

HAMPTON, Va., bal. 7. — Jo
ry šiandie išteisino Mrs. M it tie 
Jester Cumming, “10 minučių 
nuotaką,” kuri nesenai užmušė

rių Cumming, su kuriuo ji per
siskyrė. už 10 min. po apsivedi
mui. Jis ją suviliojęs ir kada gi
mė kūdikis, jis sutiko ją vesti, 
bet su sąlyga, kad ji persiskirs 
už 10 inin. po apsivedimui. Ji tą 
padarė, bet jis jai duodavęs už
laikymui tik $5 savaitėj, delei ko

Smarkusis maj. Darlymple
turi užgirti pirklybos kameros fiavo dar vieną “atsižymėjimą 
ir žymiausieji kiekvieno distri- 
kto biznieriai. Tuo tikimasi 
atsiekti to, kad Colorados mil
icija bus pilnai ištikima kapi
talistams ir kad kilus streikui 
ar kitokiam reikalui, galima 
bus pilnai (pasitikčti, kad ji at
liks darbą taip, kaip to norės 
kapitalistai.

už jo “gerus” pasitarnavimus. 
Vakar Washmgtonas uždraudė 
jam daryti daugiau kratas saliu 
nuošė ar namuose, bet paliepė 
vien tik prižiurinėti daktarus ir 
aptiekus. Reiškia jo sparnai ta
po apkarpyti.

maldavimai nieko negelbėjo ir 
ji net buvo už tą areštuota. Tad 
ji sykį susibarusi gatvėje ir nu
šovė , paleisdama penkis šūvius, 
iš kurių 3 pataikė.

Išnešu^ išteisinimo verdiktą 
teisme kįlo didelė užuojautos 

demonstracija. Mayoras, kuris 
gelbėjo advokatui, tapo sumš- 
tas.vakarykščiuose rinkimuose.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

STOCKHOLM. — Estonijos 
valdžia neturėdama ką kitą pa
daryti su Judeničiaus paliktais 
pinigais, suvirino juos ir padare 
baltą popierą, kuri yra daug 
brangesnė už tuos “pinigus.”

Deportuos dvi moteris

[Federoeteu apaudot* žinia]

CANON CITY, Colo. — Vieti- 
• nianie valstijos kalėjime yra

Hughes gins angliakasius

NEW YORK, bal. 7. — Anglia
kasių unijos prezidentas Lewis 
paskelbė, kad Charles E. Hughes 
tapo pasamdytas ginti apkaltin
tuosius 43 angliakasių unijos vir- 

auksinal tai Vokiečiu ninkus konspriracijoje pakelti 
; Jų kūną, ftngj.ų kainag

ORAS.
Giedra ir gal biskį šilčiau šian 

“ l.g2 die ir ryto.

Pinigą Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
•galima

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St, Chicago, BĮ.
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LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
BIURAS PRIE AMERIKOS R. 

KRYŽIAUS.

! Balandžis-April 110. jE 1920

Mačiukevičiaus Svetainėj
1036 East 98rd St, kampu **NMl . 

Uiitide, 1*.

Svetainė atsidarys • vai. po plato• 
Programas prasidės 6:30 vai. tuk.

Inžanga 35c. ir iOo.

Scenoj stato

“Mulkinę ir Mulkitojai”
Dviejų veiksnių komedija

Gerbiamieji Draugai ir Draugės: — 
Malonėkite atsilankyti ant šio puikaus ir 
iškilmingo perstatymo, kur bus puikiau
sia muzika-Orchestra.

Kviečia KOMITETAS.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■u.

ĘSt. Charles Darbininkų:
Ė Vartatojų Bendrove j

Rengia Labai Puikų

BALIU
Ė Subatoj, Balandžio 10,’20:
■ IRWIN0 SVETAINĖJE Ė
5 W. Main Gatvė, St. Charles, UI. ■

Pradžia 7:30 vai. vakare. j
■ Inžanga Vyrams 50c., Moterims 25c. ■
'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■■■D

Prieš karę, nesunku buvo ir 
musų žmonėms, lietuviams, ver 
stis, nes niekas jų nejudino. 
Karei prasidėjus ir pastaraisiais 
laikais, lietuviai, kaip ir kiti 
ateiviai, nebėra taip liuosi, kaip 
kadaise buvę. Dabar iš jų rei
kalaujama visokių privalumų, 
kurių pirmiau nesirado, k. t., 
mokėjimo taksų nuo uždarbių 
c te.

Atsiranda daugelis “agentų” 
ir kitų, kurie, tyčiomis ir ne
tyčiomis, išnaudoja nežinan
čius žmones. Saugoti ateivius 
nuo tokių išnaudojimų, pagel
bėt jiems, ar tai patarimais, ar 
patarnavimais, yra tikslas “Fo- 
reign Language Information 
Sarvics4’ (seniau buvusi valdiš
ka įstaiga prie “Committee on 
Public Information,” o dabar 
Civilinės Pašalpos Skyrius prie 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus).

Lietuviai gali kreiptis į šį 
Biurų visokiais rcinalais, pav.- 
del įvairių Amerikos lietuvius 
paliečiančių sentikių su Ame
rikos valdžia, kaip tai dcl pi
lietybės, apsaugos, išvažiavimo 
iš šios šalies, ir panašiais rei
kalais, o mes duosime pilną ir 
teisingą patarimą ir patarnavi
mą veltui. Visi raštai laikomi 
slaptybėj.

Ypatingai Biuras užsiima 
taksų reikalais. Jei žmonės 
permolka, pagclbesime atgauti 
permokėtus pinigus, o jeigu tu 
rėjo mokėti taksus antrą kar
tą, taippat-gi atitaisysime. Lie
tuviai jau yra gavę geriausio 
patarnavimo iš šio Biuro, pav„ 
su pagelba Biuro, per vienus 
metus lietuviams buvo sugrą
žinta suvirs $15,000 jų permo
kėtų pinigų.

Su visokiais reikalais lai 
žmones kreipiasi šiuo adresu:

Lithuanian Dįvision, 
American Red Cross, 
124 East 28th Street, 

New York City.

SALIN DEGTINfi
Visa Amerika tapo sau 
sa, bet neprivalai nusi
minti, todėl nusiramink 
Mes gaminame tam tik 
rą extraktą, iš kurio 
gali pasidaryti sveiką 
gėrimą, kuris, mes už
tikriname, užganėdins 
kiekvieną. Jeigu nori 
išsigerti prieš pusry
čius, po darbui, vestu
vėse, krikštynose arba 
šokiuose, tai gali atsiek 
ti labai pigiai pats pa
darydamas keletą ga

lionų. Pakelis, iš kurio gali pasi
daryti 6 galionus, tik $2.00. Tai tik
rai apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi
nigus šiandien.
WALTER NOVELTY CO., Dept. 444, 
1117 N. Paulina St., Chicago, III.

Daugiausia
Lietuvos Aksinu už 
Amerikos Dolerius

VISUOMET galite pasiųsti 
Lietuvon siųsdami tiktai per 
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO 
SKYRIŲ, kur j įsteigė Naujienos 
apsaugojimui savo draugų nuo 
išnaudojimo.
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky= 
rius išmaino dolerius į ostmar
kes arba auksinus PAGAL 
DIENOS KURSO ir paskaito 
tik kelioliką punktų už riziką, 
persiuntimą ir Kauno banko 
patarpinjnkavimą.

Taip išmainyti ir pasiųsti mar
kių arba auksinų negalėsite 
niekur kitur, kaip tik NAUJIE
NŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKY
RIUJE

Iš Brighton Parko Keistučio Pašelpos 
Kliubas Rengia

Puiku Teatrą ir Šokius
Įvyks

Nedėlioję, Balandžio litą dieną, 1920
M. Meldažio Svetainėje

2242 W. 23rd Plaee.
Durįs 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
mų atsilankiusiem dailės srityj. Todėl ir šitame vakare busite užganėdinti, nes 
Keistučio Kliubas jau senai rengiasi prie šito vakaro, kaipo užbaięimo šito se
zono. Pertai bus ir jaunuomenė užganėdinta su smagiai šokiais ir puikia 
muzika. Visus kviečia KEISTUČIO KLIUBO KOMITETAS.

Naujienos to atsiekia, kadangi* ne jieško iš pinigų siuntimo 
ypatingų pelnų, ir antra, kadangi tūkstančiai Naujienų draugų 
yra pasirišę siųsti ir jau siunčia pinigus per Naujienas, kas duo
da progos gauti iš bankų truputį žemesnį kursų, negu siunčiant 
mažomis sumomis.

Siųsdami pinigus persiuntimui Lietuvon, aiškiai surašykite 
savo vardų, pavardę ir adresų, o taipgi vardų, pavardę ir adresų 
to, kam pinigai turi būti pasiųsti Lietuvon. Money orderius rašy
kite ant vardo “Naujienos”. Laiškus adresuokite:

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
CHICAGIEČIŲ ŽINIAI:

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių atidaras KASDIEN per visų 
dienų, o taipgi vakarais iki 9 vai.: utarninkais, ketvergais, suba- 
tomis ir nedėlios dienų nuo 10 vai. iki 2 vai. po piet.

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbiiuo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLEHI
“ Draugą Reikalo”

Šeimynos, kurios karty dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiau® be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paltį-Ezpeilerlb ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbatenkliu

4a -A.2STOIIOR, (Įlcaras)
Jeigu ant pokelio nėra vatzbaženklio ikaro, tai jie nėra tikra* k jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 85c. ir 706. Taipgi galima gauti išdirbėjus :
F» AD. RICHtER A CO., <26.330 Broadway, New York

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

DR. A. A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drovor 0693

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

-----r- n. -r ..r ------L-:'

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT 
“NAUJIENAS”

Tel. Humboldt 4589

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, III.

Gydo visokius ligas, kaip vyrų 
laip ir motorų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet atsilankykit pas mane.

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

DATRIJ0T1ZMAS 
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Pervirši*— 

$120,000.00.
& E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts. 
8IOUX CITY, U.
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Su tvirtumu ir išmintingu ap 
svarstymu galima eiti bile kur, 
bile ką sutikti ir niekur nepra
laimėti. Tvirtumas, arba ge
riau sakant drąsa be apsisvar- 
stymo gali bile vieną nuvesti į 
pavojų ir negeistiną atsitikimą. 
Apsvarstymas be drąsos, gal
būt, kad sulaikys nuo nelaimės, 
bet nesuteiks vardo tokio žmo
gaus, kurs pereia per ugnį ir 
vandenį ir atsidūręs antroje pu
sėje yra sveikas ir sausas. O kad 
tapti tokiu žmogumi, reikalinga 
tos dvi ypatybės — drąsa ir iš
mintingas apsisvastymas.

Jaunas bulius išvydęs pirmu 
kart lokomotyvą, pasiryžo ne
duoti jam pirmybės. Atstatęs 
ragus atsistojo vidurkely ir ma
nė nuverstus nuok rėlio lokomo
tyvą. Kas atsitiko, tai skaity
tojai gali atspėti. Jis turėjo 
gana drąsos, bet neturėjo apsi- 
svarstymo.

šiuomi straipsneliu norime 
atkreiti skaitytoj aus domą į 
du svarbiu veiksniu musų kas
dieniniam gyvenime, su kurių 
pagalba galima eiti taip toli, 
kaip toli musų mintys gali mus 
nunešti. Visur ir visuomet mes 
atrandam gyvenime du veiks
niu, kuriuodu veikia vienas 
prieš kitą. Kiek žmogus savo

^.'DOVANA
v/ .n Didelę, $1 vertes.

' artistišką paveike-
J 1V knygą duodame

P dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILĘ 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meilės, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juoką Žur
nalą ir prisiąs $1.25

Pinigus ■ivakite money orderiu arba popierini 
doleri ir 25c etampy. 

MEILE, ir SHMYNA
3023 St. Aru. CM——. Ilk

gyvenime turi smaguino, tai pa
žvelgus iŠ antros pusės tiek tu
ri nesmagumo ir susikrimtimų. 
Kiek pagyrimų, nuopelnų, pa- 
augštinimų, tiek persekiojimų, 
apšmeižimų ir pažeminimų. 
Kiek pailsio, tiek ir nuovargio. 
Taip, kad paėmus domon ir ar
čiau prisižiūrėjus, pamatai, jog 

šiuodu veiksniu lygiai balan
suojasi vienas su kitu. Gal kas 
pasakys, kad tai netiesa. Dar
bininkas žmogus niekuomet tiek 
laimės neturėjo, kad atsvertų 
visus nesmagumus, kokį jam 
prisieina perkentėti per visą 
amžių. O turtuoliai, gyvenanti 
pertekliuje, neturi jokių nesma
gumų, arba kad ir turi, tai pa
lyginamai tik mažmožis prieš 
tuos nesmagumus, kokius sutin
ka darbininkas žmogus. Nors 
paviršutiniai žiūrint mums taip 
išrodo, bet jeigu mes galėtu
mėm įsigilinti į tų dviejų, viena 
kitai priešingų kliasų žmonių 
jausmus, tai atrastuinėm, kad 
jų gyvenime smagumai ir ne
smagumai, kaip kartas balan
suojasi. Ir štai delko: Darbo 
žmonės iš-pat mažens pripratę 
dangum prie sunkaus padėjimo, 
prie vargo, tad kuomet gauna 
bent trumputę valandėlę smagu 
mo, tai jis tą valandėlę brangi
na ir savo atminty laiko — net 
ir datas atmena, kad ten tada 
ir tada buvo keno tai radynos, 
krikštynos, vestuvės ar išleistu
vės; kad jis ten susitiko su drau 
gu iki sočiai pasikalbėjo ir dar 
po vieną, antrą ištraukė.

O turtuoliai išauklėti, išlepin
ti, jų kasdieninis gyvenimas — 
žaislės, gardumynai, augštas pa
gerbimas, gražios drapanos, 
minkštos sėdynės ir lovos; švel
ni muzika ir viskas pritaikyta

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
CHICAGOS LIET. VYRŲ CHORAS

Rengia

Draugišką Vakarą
BALANDŽIO (APRIL) 10 DIENĄ, 1920.

LIBERTY SVETAINĖJE, 
3000 So. Union Avenue.

Prasidės 8 vai. vak, atsisveikinimui Frank Janulionio, ku
ris išvažiuoja į Lietuvą nedėlioj 10 vai. ryto, balandžio 11 d., ta
tai prašome visų chorų dalyvauti šiame vakare, pertai, kad drg. 
Frank Janulionis buvęs praėjusių metų L. S. S. D. A. raštininku, 
nors privalumas visų chorų tas darbas atlikti, bet nebūvant lai
ko, tai paėmė visą tai Ch. L. V. Choras. Programas susidės iš 
dainų. Dailyvaus artistė ir dainininkė p-lė Unė Babickaitė ir 
kiti. Bus duetų, kvartetų ir pavieniai chorai. Tad prašome, 
kurie mylite išgirsti daug gražių dainų atsilankyti. Bus viso
kios lietuviškos žaismės. CH. L V. CHORAS.

^oncertaS
Rengia

Jewish Socialist Workmen’s Circle Schools

Nedelioj, Balandžio 18,’2O
ASHLAND (CARMEN’S) AUDITORIUM 

So. Ashland Blvd. and W. Van Buren St.

Pradžia 7:30 vai. vakare

Inžanga $1.00 ir $1.50. Galima gauti Jewish Daily Forward, 
1128 Blue įsi and Avė., arba Workmen’s Circle Schools; Le Moyno 
and Talman Avė., Albany and 12 St., 1006 So. Ashland Blvd.

Chicagos darbininkai pirmu sykiu turės progą išgirsti puikią ru
sų dainininkę MINĄ TARASOVĄ.

Ji dainuos paskutiniu sykiu Chicagoje, nes ji važiuoja Rusijon. 
Apart jos dar bus gabus muzikantai — solistai.

Ateikit visi
JEWISH SOCIALIST WORKMEN’S CIRCLE SCHOOLS.

___________________________________ J

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta
is verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte 
iŠ" «<UeS nuW 4 J. G. SACKHEIM & CO 
Utarninkais, Ketvergais 1835 MILWAUKEE AVĖ.
h* Subatomi* 9—9 tarp Paulina ir Woo4 St*.

prie pertekliuj gyvenančių žmo
nių narių. Tai kuomet jiems 
pasitaiko kokis nors, kad ir ma
žiausias nesmagumas, tai tokie 
žmonės jaučia savo sieloje ilgai, 
ilgai. Tiesa, mes, vargo žmonės 
pamatę kaip tokis išlepintas 
gaivalas truputį užgautas šoki
nėja, tarsi proto netekęs, daro
me sau juokus iš to. Bet jeigu 
įteitumėm į tokio žmogaus sie
lą, ką jis jaučia panašiam atsi
tikime, tai pamatytumėm, kad 
jo gyvenimo smagumas balan- 
suajasi su nesmagumais musų. 
Tvirtas, drąsus žmogus užside
gi šoka prieš bile kokią priešin
gą spėką, kuri ištiesų yra daug 
tvirtesnė. Mat drąsumas jam sa
ko, eik ir paimk, pergalėk, pri
versk tą spėką tau pasiduoti. 
Bet jeigu neapsisvarstė rimtai, 
ar tas galima ir kaip galima, tai 
vietoje išlaimėti pralaimi. To
kius pralaimėjimus mes randa
me įvairiausiose gyvenimo sri
tyse: pramonėje, susirėmimuo
se darbininkų su kapitalu, poli
tikoje, šeimyniškame sugyveni
me, meilėj, pagalinus kas gali 
viską išskaitliuoti, kas atsitinka 
kasdieną. O gerai apsisvarstan- 
tis žmogus visuomet bus išlai- 
mėtoju, nes jis nesigriebs už to
kių dalykų, kurių negali apga
lėti. Visuomet suras tokią sau 
priešingą spėką, kuri balansuo
jasi su jo spėka ir tik tuomet 
mėgins ją įveikti ir savo nau
dai pajungti.

Man prisimena viena trumpa 
pasakaitė, arba geriau sakant 
istoriškas faktas, iš musų Ame
rikiečių lietuvių gyvenimo. Kuo
met mes čion atkeliavę pradėjo
me kurti savo gyvenimą, tai su- 
tvėrėm įvairias organizacijas, 
kalbindami vienas kitą prie jų 
prisidėti. šiandien viena stip
riausiai stovinčių Amerikos lie
tuvių organizacijų yra Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje, 
šios organizacijos įkūrėjai turė
jo tas abidvi ypatybi — drąsą’ 
ir gerą apsisvarstymą ir dėlto 
pasekmingai plėtojosi ir dabar 
jau ant tvirtų pamatų stovi ši 
organizacija. Įkūrėjai turėjo 
drąsą pasakyti musų žmonėms, 
,kad mes lietuviai ,buti ly
gus kitų tautų žmonėms ir ga
lini turėti savo organizacijas, 
nepriklausančias nei airiams nei 
lenkams, nei žydamas, nei ki
tiems kokiems svetimiems žmo
nėms. Taip pat turėpo ir gerą 
apsisvarstymą, kaip ir kokiu bu 
du musų žmonės gali išlaikyti 
konkurenciją. - Iškarto buvo da 
lykai taip sutvarkyti, kad rei
kalavimai buvo mažutėliai, o vė
liau augant platinanties, bu jo
jant, ir stiprėjant organizacijai 
ir todėl dabar organizasija įga
vo didelę spėką. Dabar ta spė
ka yra tokia stipri, kad sutikusi 
kitą priešingą, kad ir stiprią spė 
ką, nesibijo jos, nes ji jau gali 
atlaikyti lygsvarą. Ir kas iš lie
tuvių šiandie nežino apie Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje? 
Nėra lietuvių kolonijos, kur ne
būtų SLA. kuopos. Po teisy- 
sybei yra dar daugelis tokių lie
tuvių, kurie žino, kad yra tokia 
organizacija ,bet jie nežino nuo
dugniai jos tikslų, todėl mes ve
lijame kiekvienam lietuviui 
kreiptis prie vietinės kuopos vir 
šininkų: pirmininko, sekreto
riaus, o ypatingai organizato=- 
riaus, o jie jums gyvu žodžiu 
pasakys šios organizacijos tiks
lus ir jos spėką. Jeigu gi kokiu 
budu nebūtų galima jums suži
noti vietinės kuopos viršininkų 
vardų ar adresų, tai kreiptės tie 
šiai į Centrą žemiau nurodytų 
adresu, o gausite pilnas infor
macijas nuo centro sekretoriaus. 
Butų labai pageidaujama susi-' 
žinoti su tokiais žmonėmis ir iš I 
tokių vietų, kur dar SLA. kuo-| 
pų nėra. Centras tokiose vieto
se norėtų turėt savo atstovus, 
kurie galėtų informuoti lietu
vius apie SLA. Dėlto malonė
kite atsišaukti į Centrą. Kurie 
pirmieji atsišauks, tie bus įga
lioti būti Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje reprezentantais to
kiose vietose, kur dar tolcių re
prezentantų nėra. Adresuokit: i
Lithuanian AUiance of America

307 We«t SOth Str
New York, N. Y.

Tįijeriai pabrango 25%, bet mes turime daug 
jų stake, kuriuos mes pirkome senomis kainomis, 
todėl mes galime atiduoti juos senąja kaina, jei pirk 
aite nuo musų. Mes galime absoliučiai gvarantuoti 
sutaupyme jums pinigų.

Jeigu Jus nenorite turėti nesmagumų su taje 
riais šią vasarą, pirkit naujus gerai padarytus ir su 
taupykit pinigų ilgu važinėjimu.

TŪLI PIGUMAI
32x3% Cord Tires — $25 kiekvienas. Su kiek 

vienu Pensilvania Tire meą due 
dame Veltui naują gvarantuotą dūdą (tubej.

Ateiki ir apžiūrėki musų staką ir pasirink kas jums rei
kalinga. Mes turime viską, kas jums reikalinga. Neužilgo 
bus labai sunku gauti tajerių, todėl naudokis i pirk Dabar.

SOUTHWEST TIRE COMPANY, INC.
35th St. & Archer Avė.
Phone McKinley 149-873 

Vienatinė Lietuvių Tire Kompanija Chicagoje”. 
Pirkite pas savus žmones.

DR KLIAUGA 
Dentistaa.

NAUJIENŲ NAMB 
1739 So. Halated St, Chicago, I1L 
Valandos: B — 12 ryto ir 3 — 9 

vakare Phoaa Caaal U7

Dr. A. R. Blument ai

Phone Canal 5838.

Naujausios Kalbamos Mašinos ir 
Rekordai.

Rekordai lietuviški, Edisono ir Columbia 
mašinos. Galvos skaudėjimas gydoma stik
lais. Akjs Egzaminuojama DYKAI.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akla 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. kamp.47 at.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Dcimontai, Laikrodžiai ir Auksybė.
DIPLOMUOTAS OPTIKAS 

Auksybe ir Laikrodžiai.
2128 W. 22nd Street. Cicero, III.
Brandi Ofice: 4906 W. 14th St., Cicero, III

Kas kankinasi dėl Rheumatizmo. Išbėrimo 
ir Prasišaldymo tegul ateina pas mane, o su
teiksiu patarimą. Aš esu išradęs liekarstą dėl 

} kaulų ir strėnų gėlimo. /
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GOOD YEAR, 
fliService Stdtion

Dr. Charles Senai
Persikėlė { savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Arianti Avė Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va- 

i kare. Specialistas džiovos Ir 
moterų ligų.

Tel. DrexeJ 2880.

DR. M. HERZMAN

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

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervą ii 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame 
rikoj ir už rubeŽių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo va’yta 
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu 
mutizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurią rėžimas 
išnyko po užmušimui visą ligų Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistą 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėna*.

1707 So. Halsted St. Telephone Canal 6417

Salutaras:

Prof.
Chicago,

I

ERA spauda 
erą naudą nešą.

Gera spauda yra brangi, 
bet naudingesnė ir 
pigesnė už prastą.

Tą supranta Chicagos 
lietuviai ir todėl savo 
geruosius spaudos 
darbus duoda Naujienų 
Spaustuvei padaryti.

O mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti.

Naujienų Spaustuvė
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

sa 
pa 
ge
to .

Iii

Gerai lietuviams žinomas per 22 ma
tų kaipo patyręs srydytojas, chirurgas 
ir akufieris.

Gydo aštrias Ir chroniškai. ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir I^baratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

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

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

0 SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką. 

^Jgaipgi Cfcmpiškij i-tįu
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 BIEtIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telefonas Pnllmaa 896.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvi* Dentinu* 
10657 Michigan Avė, Roselaai 

Valandos: 9 iki 9 vakar*. 
f 

.................... ■—.............. . —,

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morga/i st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 ikij^ vakare.

z— 
DR.
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 
Roselande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai. Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvertu vakarais nuo 5:30 
-7 Tel.. Yards 723.

E. MAKARAS

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytoja* ir Chirurgas 

Ofisas: 1757 W. 47 St.
Tel. Boulevard 168

Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 
po pietų; 6:30 Iki 8:30 vak

Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel McKinley 363

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island Avenue. 

WM. VORSATZ, Savininkas

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ51 St. kampJHarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1197



f

UE LITHUANIAN DAILY NEW8

Published Daily aacept Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co„ Ine.

Kditor P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription Ra tęs:
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Chicagoje — paštą:
Metams .................................
Pusei metų .........................
Trims menesiams ..............
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoje — per nešiotojas:
Viena kopija ........................
Savaitei ............................... .
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicago],
paštu:

Metams ................................. $5.oo
Pusei metų............................. 3.00
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiams ............. 1.25
Vienam mėnesiui .............. 65

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ................
Pusei metų..........
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

$7.00
4.00
2.00

Parama Lietuvos 
darbininkams.

Nors suirutė, įvykusi pe
reitaisiais metais Amerikos 
lietuvių darbininkų judėji
me, žymiai susilpnino jo pa- 
jiegas, bet vis dėlto jisai dar 
parodo savo gyvumą.

Kada atėjo iš Lietuvos ži
nia, kad musų draugams te
nai reikia pagelbos, tai švie 
sesnioji amerikiečių dalis 
tuoj sukruto veikti. Jų 

. aukos ėmė plaukti į Lietu
vos Laisvės Fondą, įsteigtą 
prie Amerikos Lietuvių Dar 
bininkų Tarybos, ir į Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos Rėmimo Fondą, įsteigtą 
prie L. S. S.

Lietuvos Laisvės Fondas iš 
tų aukų jau išsiuntė 289,000 
markių Lietuvon. . Tai bus 
gera parama Lietuvos dar
bininkams kovoje už laisvę.

Mes norime tečiaus primin 
ti susipratusiems darbinin
kams, kad paramos Lietuvos 
draugams reikės ir toliaus. 
Steigiamais Seimas bus ne- 
užilgio išrinktas, bet tuo dar 
anaiptol nepasibaigs kova 
Liteuvoje. Ji tada prasidės 
tiktai naujose pozicijose. Ši 
tą dalyką reikia aiškiai su-

skirtumas tarpe nuosakiai 
protaujančiųjų darbininkų 
iš vienos pusės ir tarpe de
šiniųjų patrijų bei “komuni
stiškų” elementų iš antros 
pusės. Dešiniosios partijos 
pataria žmonėms dėti visas 
savo viltis ant valdžios. Pa
čių žmonių veikimą jos pri
pažįsta tiktai tiek geru, kiek 
jisai sutinka su valdžios no
rais. Valdžios kritiką, o y- 
patingai pasipriešinimą vai 
džiai, jos laiko už nusidėji
mą. Todėl ir į Seimą jos žiu 
ri savotiškai. Kada žmo
nės išrinks Seimo atstovus,, 
tai, pagal tų partijų supra
timą, visi žmoniti rūpesčiai 
pasibaigs. Žmonių likimas

galvoja a-

H

liaus, negu mokslinio socializmo 
programas, kurį sutvėrė Mark
sas. Taigi aišku, kad šito pro- 
gramo principai negalėjo būt pa
imti iš Darvvino teorijos.

Ir Šito dalyko negali sumušti 
nei tas faktas, kad Darvvinas gi-

pie valdžią panašiai, kaip de 
šiniosios pat/ijos. Jie, ži
noma, nori kitokios val
džios, bet jie taip-pat įsivaiz 
dina, kad valdžia gali kone 
viską padaryt. Jeigu val
džia jiems netinka, tai jie Ikeliais metais anksčiaus už 
mano, kad jokio gerumo ne- Marksu nei tas faktas, kad Dar 
gali būt žmonėms, kol ji ne wi,ni“JT •.kT°s 
bus sugriauta; o jeigu atsi-Įįšleidęs keletą raštų, kuriuose 
randa tokia valdžia, kokios jau randasi medžiagos jo vė- 
jie nori," tai jiems rodosi, (liaus padarytai teorijai, 
kad ji gali padaryt žmones 
laimingais, nežiūrint koks 
butų ekonominis šalies išsi
plėtė) jimas, apšvietos ir dar
bininkų susipratimo laips
nis.

Bet susipratę darbininkai 
protauja kitaip. Jie žino, 
kad valdžia nėra visagalin- 
ga, ir kad tobulos valdžios 
nesti, yaldžia yra tiktai 
vienas iš įrankių visuome
nės gyvenimui tvarkyti. Ne 
žmonės turi tąrnaut val
džiai, o valdžia žmonėms; ir 
ji tarnauja žmonėms juo ge 
riaus, juo žmonės moka tin- 
kamiaus ją suorganizuot ir 
kontroliuot jos veikimą.

Iš to išeina, kad žmonių 
pastangos geriaus sutvar
kyt savo šalį ffepasibaigia 
valdžios paskyrimu. Ir ta
da, kada valdžia jau yra pa 
skirta, žmonės turi steng- 
ties, kad dalykai valstybėje 
eitų pagal jų valią.

Bea ypač tatai yra svar
bu darbininkams, nes paty
rimas rodo, jogei išnaudoto
jų klesos visuomet stengiasi 
pavartot valdžios jiegas 
prieš darbininkus. Jeigu dar 
bininkai įsivaizdintų, kad ki 
štieš į valstybės reikalus yra 
ne jų dalykas, o valdžios, 
tai visa valdžios mašinerija 
pakliūtų į rankas išnaudoto
jų ir butų atkeipta prieš 
juos.

Lietuvos darbininkai, pa

Kiek- 
I vienas nusimanąs apie mokslą 
žmogus supras, kad Marksas ne 
galėjo sutverti Darwino teoriją 
iš tos medžiagos pirma, negu 
įstengė ją sutverti pats Darwi- 
nas. Darwiho surinktoji me
džiaga juk paimta iŠ tokios sri
ties, su kuria Marksas buvo ap- 

| sipažinęs ne daugiaus, kaip kiek 
vienas apšviestas jo gadynės 
žmogus. Jisai buvo didelis ži
novas filosofijos, o vėliaus ir po
litines ekonomijos, bet gamtos 
moksluose jisai niekuomet nesi- 
specializavo. Tad kaip gi ji
sai nestudijavęs tos mokslo ša
kos, kurioje Darvvinas buvo su
rinkęs medžiagą, butų galėjęs iš 
jos išvesti visą teoriją, pralenk
damas net patį D r\viną, didžiau 
sį tuomet tos mokslo šakos spe- 
ciulistą visame pasaulyje?

“Draugo” redaktorius nuro
do Haeckel’į, kuris vienais me
rais anksčiaus už patį Darvviną 
padare iŠ Darvvino teorijos iš
vedimą, jogei žmogus “yra ne 
Dievo sutvertas, lik iš beždžio
nes atsiradęs/’ Ir sako:

• Iš to matyt, kad Darvvi-

dūšią. Jeigu socializmas bu
tų mokėjęs pasitenkinti vie
na kapitalizmo kritika, tai 
tarptautinis darbininkų susi
vienijimas nebūtų du<syk iš- 

I iręs
Čia yra išreikštos keturios 

mintįs, ir visos jos yra netei
singos.

Viena, netiesa* kad darwiniz- 
mas tvirtino, buk nesu skirtumo 
tarp gyvulio ir žmogaus. Kaip 
tik atbulai: darwinizmas ne tik 
tai matė milžinišką skirtumą 
tarp gyvulio ir žmogaus, o 
pirmas davė rimtą išaiškinimą 
to skirtumo. Darwinizmas pa
rodė, kad žmogus yra begalo il
go gyvūnų plėtojimosi vaisius, 
ir kad todėl nuo paprastųjų gy
vūnų iki žmogaus yra milionų 
metų progreso tarpas.

Žinoma, šita mintis yra grie-

čios mokslui, kuris sako, kad 
žmogus susyk išėjęs iš Dievo 
rankų, kaipo tobulas sutvėri
mas. Bet šitas mokslas, ne tik 
kad nebegali šiandie patenkin
ti nei vieno protaujančio žmo
gaus, o dagi skelbia, kad juo 
ilginus žmogus gyveno ant že
mės, tuo labiaus jisai tolinosi 
nuo pradinės! savo tobulybės, 
tuo labiaus puolė, tuo labiaus ar 
tinosi prie gyvuliškumo. Pagal 
tą mokslą, gamtoje ir visuome
nėje “nuo pasaulio sutvėrimo” 
iki dabar ėjo ne progresas, o 
regresas, vis didesne ir didesne

r
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“Kewpie
Kandies”
Box 15c.
Dirbtos iŠ Mie
žių cukraus; ty
riausios cuker- 
kos, kokias jus 
galite duoti sa
vo vaikams Spo 
cialiai Subatoje 
dėžė 15c. rfyStsHalsted
Vyrų Dvigubo AmžiausS iutai

Su dviem porom kelnių $35.00

Keli metai atgal musų sųkrova sumanė gaminti poros kelnių siu
tus. Suprantama mes stengiamos! palaikyti pastovumą vertės, 
sunkiai viršyjama arba sulyginama. Tai yra priežastis dclko mes 
juos parduodame už $35.00. Vieni siutai yra verti žios kainos be 
extra poros kelnių? .
Vyrui, kuriam reikia būtinai įsigyti drapanas geras ir pigiai, la
bai musų rekomenduoja
ma apžiūrėti musų staką 
dviejų porų kelnhj siutus 
Suimtoje.

Moteriškos dilkų 
pančekos, pora 
už $1.19
Sulyg mados ge
riausios rųžies 
šilko. Siūlė už
pakalyje; dvily
pe pėda, čiumės 
ir kulnis; viršus 
platus, tjstąs, dvi 
gubas. Vidn juo
dos. Antrininkės 
tos pačios rųšies 
kainoja 
daugiau 
kainos

du syk 
musų

tytojai darydavo išvadų, ku
rias vėliaus pripažindavo ir 
jis pats.
Šitas pasakymus yra absur

das. Nes Haeckclis buvo ne 
bent koks “skaitytojas,” o di
dis gamtininkas, specialistas to
je pačioje mokslo šakoje, ku
rią tyrinėjo Darvvinas. Nėra nie 
ko nuostabaus, kad jisai, tyrinę 
damas tą pačią mokslo šaką, ką 
ir Darvvinas, galėjo vienam ar 
kitam punkte pralenkti jį.

Be to, tą mintį, kad žmogus 
kilęs iš žemesnės gyvūnų rųr 
sies (panašios į beždžiones),

siuntę savo atstovus į Sei-1 Haedkelis išreiškė tiktai tada, 
mą, nepaliaus veikę. Prie-| kada Darwinas jau buvo 
šingai, jie dar labiaus stip
rins savo eiles, kad darbi
ninkų priešai Seime jaustų, 
jogei darbininkų atstovus 
remia spėka. Tiktai tada 
atžagareiviai Seime nedrįs 
rašyti įstatymų, kenksmin
gų darbininkams, arba skir 
ti tokius ministerins, kurie 
skriaustų darbininkus.

Susirinkus Seimui, darbi
ninkų kova Lietuvoje eis 
dar smarkiaus, negu dabar. 
Todėl mes privalome remti 
juos ir toliaus.

j Apžvalga
DRAUGO” REDAKTO
RIAUS IŠSISUKINĖ

JIMAI.

Išsišokęs su savo pasakomis 
apie tai, kad Marksas buk paė
męs principus savo teorijai iš 
Darvvino, “Draugo” redaktorius 
dabar gavo atskleist enciklcype- 
diją ir pažiūrėt, kas tenaif yra 
pasakyta apie tuodu mdkšlinin- 
ku. Tenai jisai surado žinių a- 
pie Markso ir Darvvino gyveni
mus ir apie parašytuosius veika 
lūs, ir iš jų sulipdė straipsnį.

Tai yra gerai. Pačiam “Drau 
go” redaktoriui bus naudinga 
apsipažinti su dalykais, ku
riuos jisai mėgina “kritikuot”, 
ir jo skaitytojai galės daugiaus 
pasimokinti iš jo raštų, kada ji
sai žinos apie ką rašo.

Bet “Draugo” redaktorius be

sis užslėpti lą klaidų, kurią ji
sai padarė pereitą kartą, išvers
damas Markso principus iš dar- 
winizmo. Jisai dabar jaudino, 
kad tas Darwino veikalas, ku
riame buvo išdėstyta jo teori
ja, pasirodė spaudoje daug vė-

pa- 
skelbęs savo teoriją apie gyvū
nų plėtojimąsi: ta mintis buvo 
tiktai Darwino teorijos pritai
kymas prie žmogaus. “Draugo” 
redaktorius sako netiesą, buk 
Haeckelio išvada buvusi pada
ryta vien iš Darwino paskelb
tos medžiagos.

“Draugo“ redaktoriaus duo- 
tasai pavyzdys su Haeekeliu 
ne tiktai nepatvirtina jo spėji
mo, kad Marksas paėmęs savo 
principus iš Darsvino, o priešių 
gai — sumuša jį. Nes pasirodo, 
kad net didis gamtininkas Ilac- 
ckelis galėjo tik vienais melais 
anksčiaus už Darwiną padaryti 
vieną išvadą iš jo teorijos, kuo
met jau ji buvo gatavai sufor
muluota ir paskelbta; o “Drau
go” redaktorius mėgina įtikin
ti mus, kad Marksas, kuris nie
kuomet nebuvo specialistas 
gamtos moksluose, atspėjo dvy 
liką metų anksčiaus už patį 
Danviną, kokia bus jo teorija, 
pasiremdamas Dar\vino surin
ktąją medžiaga!

Ažuot bandęs nevykusiu 
du išsisukinėti kun. Bueys 
riaus prisipažintų, kad jisai
turėjo jokio supra'timo nei apie 
darwinizm'ą nei pie marksiz
mą, kada jisai ėmė “kritikuo
ti” juodu. Ir, ažuot toliaus klai
dinęs savo skaitytojus ignoran- 
fiškomi? pasakomis apie Mark
so mokslą, jisai gerinus paimtų 
į ranką jo veikalus ir pasliiclK 
uolų juos. Tik žiūrėkite, kokių 
nesąmonių jisai dar vėl pasa
koja apie tą dalyką:

Darwinizmas tvirtino, buk 
nesą skirtumo tarp gyvulio ir 
žirtogaus. Marksizmas arba 
socializmas tą tvirtinimą kai 
te kalė į galvas visiems, ku
riuos tiktai priėjo, 
limo darbininkams 
kokios naudos, bet 
nuostolis, nes prie
negali prisidėti visi tie, kurie 
jaučiasi turį savyje amžiną

bu- 
gc- 
ne-

nėra nei 
yra dar 
socialistų

Kuomet darvviniznias sako, 
kad žmogaus praeitis buvo, 
nors ilgas, bet nuolatinis žengi
mas iš tamsos į šviesą iš gyvu
liškumo į kultūrą, ir imi rodo, 
kaip augštai žmogus yra šian
die pakilęs, — tai katalikų baž
nyčia piešia žmogaus praeitį, 
kaipo nuolatinį toliu imąsi nuo 
šviesos, nuolatinį smukimą į 
gyvuliškumą. Darwinizmas iš- 
augština žmogų ir suteikia jam 
viltį geresnės ateities; o katali
kų bažnyčios mokslas pažemi
na jį ir atima jam viltį ir pa
sitikėjimą savim.

Suprantamas dalykas, kad 
Markso pasekėjai pritaria pir- 
mamjam, o ne an trūnijant mok 
slui: juk jie tiki į žmonijos 
progresą ir mato savo idealą ne 
praeityje, o ateityje. Bet “Drau 
go” redaktorius rašo netiesą, 
buk Markso pasekėjai “kala ir 
kala” į darbininkų galvas dar
vinizmą. Nė vienam socialistų 
programa, parašytam Markso 
laiku arba vėliaus, nėra jokios 
kalbos apie “žmogaus atsiradi
mą iš beždžionės”; nė iš vieno 
darbininko, stojančio į socialis
tų organizaciją, nėra reikalauja 
ma, kad jie priimtų Darwino 
teoriją. Jeigu kuiriis darbinio 
kas jaučiasi, kad jisai turi “am
žiną dūšią”, lai socialistai ne
draudžia jam į lai tikėli.

Ir netiesa, kad tikėjimas į 
“amžiną dūšią” sulaiko darbi
ninkus nuo vienijimosi su sočia 
listais. Yra laktas, kad sociali
stų organizacijose randasi ne
mažas skaičius tikinčių žmo
nių, ir yra tai]) pat faktas, kad 
milionai darbininkų, kurie re
ligijos klausime yra visai indi
ferentiški, nesideda prie socia
listų. Tik paimkite tas milžiniš
kas Amerikos darbininkų mi
nias, kurios iki šiol balsuodavo 
už demokratus arba rcpubliko- 
nus: ar dėl savo “amžinos dū
šios” išganymo jos taip daryda
vo?

Netiesa ir nesąmonė, paga
lios, yra ir tas “Draugo” tvirti
nimas, kad religija turėjusi ką 
nors bendra su pirmojo arba 
antrojo Internacionalų suirimu. 
Visas svietas žino, kad to prie- 
žaslįs buvo visai kitokios.

“Draugm’Į, redaktorius, pasa
kodamas, kad socialistų “bedie- 
viįkumas” a t stumdąs nuo jų 
darbininkus, apgaudinėja savo 
skaitytojus. Tikroji priežastis 
to, dėl ko jisai ir kili “krikščio- 
nįs demokratai” stengiasi ati
traukti darbininkus nuo socia
listų yra kaip tik toje kapitaliz
mo kritikoje, kuriai “Draugo” 
redalk torius neva pritaria. 
“Krikščionių demokratų” vadų, 

t. y. kunigijos, reikalai, mat,

Vyrų Skrybėles 
Primto Styliaus 

$1.95
Minkštos Skrybėlės, pa
darytos iš vilnij maišytų 
spalvų rudų, pilkų, žalių, 
mėlinų ir šviesių ir juo
dų spalvų. Kaip tik ant 
paveikslo. Viršus ir bry
liai prisiųti. Tūlos turi 
skuros lankos, kitos dra
bužio. Labai nepapras
tos kainos fl* "i QE 
Subatoj hvU

yra vienodi su darbininkų pris
paudėjų ir išnaudotojų reika
lais. Kunigai šiandie visur o vi- 
,sur eina išvien su despotais ir 
kapitalistais; jie visur stengias; 
apginti ponų viešpatavimą 
(nors, žinoma, kartais jie re
mia'vienus ponus prieš Hiftts). 
Todėl jie neapkenčia socialistų. 
Su buržuaziškais laisvamaniais 
jie susitaiko gana gererf (pay. su 
Šliupu), bet su socialistais jie 
kovoja ant žuDbut, nes žino, 
kad socialistų pergalė reikš ga
lą išnaudojimo sistemai.

L.S. Sąjungoje
LSS. Kuopų Sekretorių Domai.

Visi LSS. sekretoriai malonė
kite ne vilkindami priduoti man 
savo adresus. Adresuokite: 25 
Van Corlear PI., New York, N.Y

C. A. Herman,
LSS. La ik. Adui in išira torius- 

Iždlininkas.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuote 

taip ir civiliškuose teismuose, Daro 
visokius dokumentus irpopierasi

Namų Ofisas:
3828$. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

ARTISTIŠKŲ
Paveikslų Knyga

352 puslapių.
352 paveikslai.

Niekur nėra taip pui
kiai atvaizdinama gra
žiosios Joties Klynas kų 
nas, kiup kad Šitoje 
knygoje..

Šita didele knyga, 11
X 8 colius, yra atspau
sdinta ant labai puikios 
popieros ir apdaryta 
gražiais, tvirtais aude
klo apdarais.

Jos kaina tiktai $4-00! Kodėl taip pigiai? Todėl, kad Šitų knygų 
tapo atspausdinta keli milijonai kopijų ir jos yra parduodamos visuo
se pasaulio kraštuose.

Tai yra vienintelė taip didelė ir graži'DAILĖS knyga pasaulyje!
AL. MARGERIS, 2023 St. Paul Avė., Chicago, III

Pinigus siųskite: money orderiu ar popierinius dolerius laiške.
Visados aiškiai užrašykite adresą.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.

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

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, 1LL.
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Rusiškos ir

Miesto Ofisas f

117 N. Bearbom St. 
1111-18 UnIlyBMg.

Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

UetnvlR Gydytojau Ir Chlratfraa 
25 E. WMhin«ftęn SU 
Marahall Field Annebt 

l«th fl. Rahna»1897 
Phona Central 3862 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

REAL ESTATE - INSURANCE 

European American 8ureau 
Siunčia Pinigus Parduoda l.aivokortaa 

N OT A MI .J <J tŠ A fei
3249 So. Halsicd Street, Chicago, Illinois 

Trt_rPHONE Boulevaro 6’<

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

K-SpinduliaL Phone Armitage 2016 
Bezidencijos telefonas \Vest 6126

; j JOHN KUCHINSKAS ' 
L a w y e v

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

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

» perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius

į J>egališkus 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 Sti'eet.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552. .

Vi , ■■■■I ... |» ■! I i I r

L .U - - -H • -----
K H

Telephone Drovėr 5052

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
8261 So. Halsted St. Chicago, ut

I I II ..........................................

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

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

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

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted SU Chicago, IU.

B- D. LA€HAWICZ
Lietuvys Graboritu 

patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi- 
šaukti, o mano darbu busite ui-» 
ganėdinti.
2814 W. 28 Placet Chieaga, |D 

) Tel. Canal 2169.
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Tų žmonių drąsa.
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Jaunų Lietuvių Am. Tautiško kliu- 
bo 10 metų vakaras įvyks nedalioje, 
balandžio (April) 11 d., 1920, Pilsen 
Auditorium, 18 ir Blue Island Avė. 
16^5 Komitetas

lr įdomiau 
knyga akai 
ti. 210 pusla
pių, 20 pavei
kslų. Kaina 
$1.00. Reika
laukite pas:

A. Margeris, 
2023 St. Pail Avt. 1/ 
Chicap, III. UI
Pinigus siųs-E . 

kitę: dolerį* 
laiške, ar tno*K| 
uey order į. H

Lietuviu Rateliuose

i.

s .

£

K

R!

tev

skelbti vardus tų žmonių, ku
rie, dėl vienos ar kitos priežąs-

Klerikalų “vienybininkai” 
atžagareivių tautininkų padeda 
m i, įsikūrė “Wcstsides L. L. 
Bonų pardavimo komisiją”.

Toji komisija dabar išleido 
"atsišaukimų į lietuvius”.Be kitu 
atsišaukime sakoma; ; (

“Westsid5s L. L. Bonų par
davimo komisija ir pardavėjai 
nutarė padaryti nepapras-

TERPENTINAS DABAR 
MOSTIES FORMOJE.

Ar jus pamenate, kaip senose die
nose Terpentinas būdavo namuose nuo 
visokių ligų. Nors smarkiai smirdi 
ir degina, bet savą padarydavo.

Čia dabar yra senovės vaistas a- 
pent, tik geresnis. Aukso mostis va 
dinama Turpo. Tai terpetinas, iš ku 
rio išmeta deginimo ypatybė ir pri
dėta gero darančiųjų Mentholo ir 
Kamforo. Tai yra prašalinąs puvi
mą, gydąs ir prašalinąs sukepimą. 
Ingyk tai šiandien iš savo vaistinin
ko.

North Sidės Draugijų Sąryšio drau 
giška vaikų vakarienė, su programų, 
įvyks n e< lėlio j, balandžio 11 d., kaip 
5:30 vai. po pietų, Liuosybės svetai
nėj, 1822 VVabansia Avė. Progra
mą išpildys patįs vaikai. Be to dar 
kalbės M. Jurgelionienė. Kviečia

— Komitetas.

davime. Nuo balandžio 1 die
nos jie pradės lankyties po sta
bas pas kiekvieną lietuvį ir lie
tuvę... L. L. Bonų pardavėjai 
užrašinės vardus tų, kurie per
ka ir tų, kurie neperka L.L. Bo
nų. Kuomet pasibaigs L. L. Bo
nų pardavimo laikas, tuomet vi
sų vardai bus paskelbti laikraš
čiuose: ir tų, kurie pirko ir tų, 
kurie nepirko. Lai 
Laisvės priešai”.

Tikrai stebėtina tų žmonių 
drąsa! Kas jiems suteikė teisės

NUXATED IRON
RAGINANTI SPĖKA
UŽPAKALYJE AŠTRIŲ PASEK

MINGŲ VYRŲ IR MOTERŲ.
Kuomet jus manote apie pasekmingus vyrus 

arba moteris jys žinote — kad žmonės atlie
kanti didelius darbus — jus rasite, kad jie turi 
spėką, tvirtumą ir ener- 
giją, tokią, kuri tiktai 
pripildyta per virš, kuo
met kraujas yra pripil
dytas su geležimi. Nux- 
ated Iron pagerindama 
kraują ir sutverdama 
naujo raudonojo kraujo 
celes, sustiprina nervus, 
atitaiso nusijpnėjuaius 
audinius ir pagelbsti 
prailginti atnaujintą spė 
ką ir energiją visoje si
stemoje. Trjs milijonui
žmonių vartoja ia kas metas kaipo vaistą, su
stiprintoji; ir atitasytoją kraujo.

PADARYKITE šj BANDYMĄ. '
Patčmykilc kiek ilgai jąs galite dirbti arba 

kiek toli jus gtilitr nueiti b© nuovargio; paskui 
paimkite dvi penkių granų plėškeles N0Xatttl 
Iron tris syk dienoje po valgio per dvi savaiti. 
Tuokart vėl išmėginkite savo stiprumų ir pa
matysite kiek jus pagerėjote. Daug nervuo- 
|ij, suirusių žmonių, kurie visą laiką negaliavo 
stebėtinai padidino savo spėką ir pakantrumą > 
tiktai imdami geležį tikroje formoje.

NUXATED 
IPON

ri k ji

3?^-

z

Laboratories

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinu ir desainą
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi amatą pasaulyje, 
ues dabar siuvėjai lošia didele 
rolę pasaulyje.

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

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

PRACTICAL DESIGN1NG 
8CHOOL

3103 So. Halsted SL, Chfcage.

tokio (negudraus) tarimo nėra, 
dariusi. Aišku, tai yra pačių kle
rikalų “trasas”.

Dabar pažiūrėkime ką jisai 
reiškia. Sakysime, žmogus, tu
rįs didelę šeimyną ir gaunąs a- 
pie 25- 30 dolerių savaitėje, ka- 
dir norės, bet negales pirkti. 

Westsidčs klerikalai tuoj užra
šys jo vardų ir paskelbs laikraš
ty, kad jisai yra Lietuvos Lais
vės priešas! Maža to. Bus ir lo
kių, kurie nors ir galėdami, 
liet bonų nepirks. Nepirks ne 
lodei, kad jie butų laisvos demo
kratinės Lietuvos priešai, bet 
todėl, kad jie nenorės remti da
bartinę Smetonos - Galvanaus
ko valdžą, kuri reiškia ne Lie
tuvos demokratijos, ne jos dar
bo žmonių valią, bet aršiausių 
tos demokratijos 
reakcionierių
•liukų. Weslsidės klerikalai ir 
tuos žmones paskelbs esant Lie
tuvos laisves priešais.!

Didesnį begėdiškumą sunku į- 
uvaizdinti. Patentuotieji Lietu
vos atžagareivių sėbrai, žmonės, 
kurie iki šiol nė piršto nepaju
dino, kad padėjus Lietuvos de
mokratijai josios kovoj už ša- 
ies laisvę ir žmonių gerbūvį, 
labar tituluojasi save Lietuvos 
’aisvės draugais. O tikruosius 
Oš laisvės draugus jie žada pas
kelbti esant jos priešais!

Kažin, ar westsidieeiai nepa- 
odys jiems duris?

— Westsid ietis.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1 kp. (visos Chicagos) susirinkimas 
bus nedėlioi, bal. 11 d., 10 vai. ryte, 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23 Pi. 
Visi nariai būtinai atsilankykite.

— K. Baronas, sekr.

briends of Literature Society. — 
Prof. S. A. Hoffman and Mr. Henry 
George Greenberg will debate on 
“Edgar Allan Poe versus Robert 
Burna”, the former speaking on Ed-

1 gar Allan Poe and the latter on Ro- 
, bert Bures. This debate will take 
place Sunday, April llth, 1920, at 
3:15 P. M., under the auspices of the 
“Friends of Literature Society”, at 
the Auditorium Re c i tai Hali, Con- 

] gress and Franklin Streets. The mu- 
sical program will procede the de
bate. Ali welcome.

neprietelių- 
kunigų ir dvari-

Pastaba Cook apskri 
čio taksų mokė

tojams.
Apskričio Iždininkas prašo 

nūs duoti vietos sekamam pas
kelbimui:

Del pakeitimo įstatymų, ku
riais įsteigiama Taksų Komisi
ja Illinois valstijai, įvyko neiš
žengiamų sutrukdymų, o todėl

kas gaus gal dar tik į šio •niėnc- 
;io pabaigą. Del tos priežasties 
būtinai turės užsivilkti ir taksų 
bilos. Tcčiaus užtikriname vi- 
us taksų mokėtojus, kad taksų 

bilus bus jiems pasiųstos j na
mus gal būt dar prieš gegužės 1 
lieną, taip kad kiekvienas turė
tų progos užsimokėti savo tak
us, neužsitraukiant pabaudos

Mažesnius Maisto Lėšos Prietos Pačios Apšties

sto išlaidas, nemažinant reikalingo maisto. Pinigus, kokius*jus 
sutaupysite viename mėnesyje vartodami šį oleomargariną verta padū
moti.

Delio, kad esti labai aug-
štos rųšies npustas.'jųs busite nustebinti 
jo tyrumu, skoniu ir jo verte maitingu- 
mo. Tepama ant duonos, biscuitų, pini
gėlių ir t. p. Jis labai tinka prie karštų 
blynų, kepalaičių arba virtų daržovių. 
Vartoki kepimui, spirginimui ir dėti į vi
ralų. Nesigailėk duoti daug vaikams.

oleomargarinas yra pa- 
moderniškomis mašinomis, iš- 

oleomargarine 
tyriausių Val-

daromas
mėgintais budais Annouro 
dirbykloje ir iš gerinusių, 
stybės prižiūrimų riebalų.

Užsisakyk

ARMOURMCOMPANY
CHICAGO

oleomargari- 
nc šiandien pas savo groserninką.

1 % už kiekvieną menesį po ge
gužes 1.

Taksų mokėtojus prašytume 
taipjau savo taksus užsimokėti 
geriau savo apiclinkės taksų rin 
kimo ofise; tų 6‘fisų yra Chica- 
goj išviso 64, įvairiose wardose 
(miesto dalyse). Tų ofisų var
dai ir adresai yra surašyti tam 
tikrame pamflelėlyj, kurs siun
čiamas kartu su kiekviena tak
sų bitą. Jei kurie taksų mokėto-

balandžio 9, erdviame kalu, tapus atidėta kiek vėles- 
Ashland Auditoriuine (gatve- nįam laikui, 
karių darbininkų unijos svetai
nėj prie Ashland ir Van Buren 
gatvių). Be kilų kone visų vie
los didžiųjų unijų kalbėtojų, 
lame susirinkime, lur būt, kal
bės ir du pašalintieji asseinbly- 
inenai, būtent, August Claes- 
sens ir Louis Wakhnan.

Lietuviai darbininkai tegul 
nepamiršta dalyvauti.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Paš. bertaininis susirinkimas įvyks ne 
dėlioj, balandžio 11, Związko Polek 
svetainėj. Draugai susirinkit laiku. 
Tie nariai, kurie persikėlėt kiton vie 
ton, malonėkite būtinai priduot savo 
naują adresą. — X. Shaikus.

L. S. S. 4 kp. nepaprastas susirin
kimas įvyks nedėlioj, balandžio 11 
d., 10 vai. ryte, Fellovvship House, 
831 W. 33 PI. Visi nariai prašomi 
būtinai atsilankyti, nes yra daug svar 
bių rekalų. — Organizatorius.

Susivienijimo Amerikos lietuvių ka
reivių 2 kp. atsibus pamokos mankš- 
tinimosi balandžo 9 d., 1920 m., 7:30 
vai. vakare, Rašinskio svet., 731 W. 
18th St. Malonėsite atsilankyti ant 
virš minėtos pamokos mankštinimosi. 
Visi nariai taipogi turime daug svar
bių reikalų, ateidami atsiveskite nau 
jų narių, primami visi lietuviai nuo 
18 iki 45 metų amžiaus be skirtumą 
tikėjimo ir partijų Nuoširdžiai kvie
čia S. A. L. K. 2 kp. Vaidyba.

Dr-tės Leb. Gv. D. L. K. Vytauto 
I ma D. R. ant Bridgcporto, rengia di
džiausią balių, nedčlioj, balandžio 11 
d., 1920, Liberty svet., 3000 Union 
Avė., ir 30 gatvės. Pradžia 5:30 vai. 
vakare. Kviečia visus Komitetas.

Iii. — L. S. S. 228 kp. 
susirinkimas atsibus nedė- 
balandžio, pradžia 6 vai.

Draugai

Harvey, 
mėnesinis 
lioj 11 d. 
vakare, 15639 Halsted St. 
ir draugės ir norinti pristoti, malo
nėkite atsilankyti į laikų, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstymui. 
Kviečia — Organizatorius.

L. S. J. L. Imos kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks subatoj, balandžio 
10 d., Aušros svet., 300i So. Hąls- 
ted St. Pradžia 8 vai. vak. Visi 
nariai malonėkite susirinkti laiku, nes 
turime daug reikalų aptarti.

— Valdyba.

Atidėti tekę dėl
to, kad tokios milžiniškos prote
sto demonstracijos balandžio 13, 
taigi dieną, kurioj sukaks ištisi 
metai kaip Debsas uždaryta ka
lėj iman, dėl laiko trumpumo ne 
buvę galima surengti. Demons 
tracija tatai įvyksanti truputį 
vėliau, bet užtat daug didesnia
me maštabe ne kad buvus iš
karto pienuojama.

Vienok šiaip vietų darbinin
kiškos socialistų organizeijos 
kviečiamos rengti tą dieną (ba
landžio 13) protesto susirinki
mų ir priimti rezoliucijų reika
lavimais, kad kaip Debsas, taip 
visi kiti politiniai kaliniai butų 
tuojau paliuosuoti. .

Chicagos Lietuvių vyrų chorų vaka- 
karas, kurs turėjo įvykti balandžio 4 
dieną, delei blogo oro neįvyko. Tatai 
dabar jisai tapo atidėtas. Kaip grei
tai surasime svetainę, apie tai bus 
pranešta ir veikalas “Velnias ne bo
ba” bus suloštas. Visi tie, kur turi pir
kę tikietus, tegul juos pasilaiko: bus 
geri sekamam vakarui.

—Ch. Liet. Vyrų Choras.
GEGUŽINĖ DEMON

STRACIJA.
Socialistu Partija rengia didelį 

masinį susirinkimą.
Gegužės pirma diena—viso 

pasaulio darbininkų šventė. Kad 
tinkamai ją jiažyinėjus, Chica
gos socialistų organizacija ren
gia didelę demonstraciją—ma
stinį susirinkimą diclžiąjaine 
Ashland Auditoriuine, kampas 
Ashland \ir Van Būreli galvių. 
Bengia 1 dieną gegužės, vaka
re. Be prakalbų, kurių pasa
kys žymiausieji šios šalies so-

balandžio 20 dienai, meldžiame 
kreipties iį office of thc County 
Treasurer asmeniškai, arba raš
tu, paduodant savo turto ir nuo
savybės aprašymą, ir ofisas pa
sirūpins jų taksų bilas tuojaus

Roseland. — L. S. M. Ratelio vaka
ras balandžio 4 d. delei blogo oro ne
įvyko. Jis dabar perkeltas į subatą, 
balandžio 17 d. Strumilos svet In- 
žangos tikietai bus geri tie patįs.

—Rengimo Komitetas.
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PAJIEŠKOMA Povilo Tamošuno, 
kuris išvažiavo iš Cicero, III. į Chica
go, 111. prie švogerio, svarbus reika
las Malonėkit atsišaukti adresu:

3156 S. Wells St., Chicago, UI.

Rengia didelį mass mitingų 
balandžio 9.

.. . ’ . I ninkčs su savo pažįstamais dalyvau-
timų kalinių paliuosavimo l’Cl- ’ ti _ ch Liet. Vyrų Choras.

A CAMERA DOG 
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PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

Kad pasvasaris mums atėjo 
Šviesi saulutė šildyt pradėjo 
Matyt, kad linksmas kaimo žmogelis, 
Kai praded žaliuot klonįs kalneliai, 
Jau ir medelių daug pražidėjo 
Ir vasaroją, sėti pradėjo 
Ir tu Broluži pas mus pareiki 
Sėkie, sodykie, darbuokis, veiki, 
Gėrėkis musų kaimo grožybe; 
Visi auginkim maisto daugybę. 
Gudrų agentų tu neklausyki — 
Atvažuok prie mus veikei, skubėki, 
Gyvęsi gražiai, busi lainmingas 
Ir ant senatvės tapsi turingas. 
Gražiausi gyvenimo budinkai apie 

musų
Kaimą Hari; tą padaro derlingos 

žemes
Dabar geras laikas pradėti ūkę.
Rašyk į Amerkos Ūkininko Redakciją

M. WALENČIUS, 
Box 96, Hari, Michigan

Harry R. Gibbons, 
Apskričio Iždininkas

CHICAGOS DARBININKAI 
PROTESTUOJA.

New Yorko valstijos reakci
ninkų pasimojimas prieš pen- 
kiisi los valstijos legiislaturos na 
rius socialistus sujudino ir Chi 
cagos darbininkus. Kaip tik bu
vo paskelbta žinios apie paša
linimą socialistų assemblymc- 
nų, organizuotieji Chicagos dar 
bininkai nusitarė surengti visą 
eilę" m asini d susirinkimų, idant 
tuo pareiškus protesto prieš pa 
svaigusių kapitalo bernų sava
valiavimą.

Pirmas didelis masinis susi
rinkimas rengiama sekamą pėl-

Liet. Gelbėti Dr-jos 47to skyriaus 
bertaininis susirinkimas įvykst nede- 
lioj, balandžio 11 d. Liuosybės svet. 
1822 Wabansia Avė. kaip 9:30 vai. 
iš ryto. Malonėkite visi nariai ir rė 
mėjai pribūti susirinkiman, nes tu
rim svarbių reikalų.

— Kaz. Navickas, sekr.

Demonstracija Dėbso reikalu 
atidėta.

Lietuvių Laisvamanių Fed. Pildo
mosios Tarybos susirinkimas įvyks ne 
dėlioj balandžio 11 d. M. Meldažio 
svet. 9 v. ryto, prieš kuopos susirin
kimų. Visi nariai privalo atsilanky
ti, nes yra “Kardas” pašto sulaiky
tas. Reikės pasitarti kas daryti.

— J. Mickevičia.

Pa i ieškojimai 
gĮ?LĮ_____ ■ ■ .1 'I' LJ . ,J ■!.' . ■■ I I ■■■■■

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Juozapo Keveckio, iš 

Kauno red. Telšių apskr., Mosėdžiu 
kaimo. 1915 metuos gyveno 1122 So. 
Halsted. Kur dabar gyvena, nežinau. 
Malones atsišaukti.

Jonas ir Petronėlė Baranauskiai 
(Kavickaitė)

139 Lawrence St., Hartford, Conn

PAJIHŠKAU puseserės Marijonos 
Keturakiutės, Suvalkų gub., Garliavos 
parapijos, Kampiškių sodžiaus. Mel
džiu jūsų atsišaukti arba apie ją kas 
žino prašau pranešti.

JUOZAPAS ŠIDIŠKIS, 
557 West 36 St., Chcago, III.

AND BESIDES SHE’y 
SOME CAMERA 
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Socialistų partijos pildomojo 
Komiteto sekretorius skelbia, 
kad ruoštoji balandžio 13tai die
nai milžiniška demonstracija 
Washingtone Dėbso ir kitų poli-

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras rcn 
gia draugiškų vakarų su programų 
subatoj, balandžio 10 d. Liberty sve
tainėj, 3000 S. Union Avė., atsisvei
kinimui su vienu savo nariu Franu 
Janulioniu, kurs išvažiuoja Lietuvon. 
Kviečiami visi dainininkai ir daini-

P AJ IEŠKAU merginos apsivedi- 
mui. Esu 29 m. Del platesnių ži
nių išrašykit laišką ir prisiųskit pa
veikslą.

EMIL PATZ
'364 Kensington Avė., Chicago, III.
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2023 St. Pati Ava. į į 

Chicafi, III.

Pinigus siųs-■ 
kitę: dolerįB| 
laiške, ar nio‘|l$ 
uey order į. ■

s

* A*

V '
***

TERPENTINAS DABAR 
MOSTIES FORMOJE.

Ar jus pamenate, kaip senose die
nose Terpentinas būdavo namuose nuo 
visokių ligų. Nors smarkiai smirdi 
ir degina, bet savą padarydavo.

čia dabar yra senovės vaistas a- 
pent, tik geresnis. Aukso mostis va 
dinama Turpo. Tai terpetinas, iŠ ku 
rio išmeta deginimo ypatybė ir pri
dėta gero darančiųjų Mentholo ir 
Kaihforo. Tai yra prašalinąs puvi
mą, gydąs ir prašalinąs sukepimą. 
Ingyk tai šiandien iš savo vaistinin
ko.

Nori h Sidės Draugijų Sąryšio drau 
giška vaikų vakarienė, su programų, 
įvyks nedėlioj, balandžio 11 d., kaip 
5:30 vai. po pietų, Liuosybčs svetai
nėj, 1822 VVabansia Avė. Progra
mą išpildys patįs vaikai. Be to dar 
kulbės M. Jurgelionienė. Kviečia

— Komitetas.

iflluviu Rateliuose skelbti vardus tų žmonių, ku
rie, dėl vienos ar kitos priežas
ties, bonų nepirko? Bonų par

PRANEŠIMAI

WEST SIDE

Tų žmonių drąsa.

Klerikalų “vienybiniiUcai” 
atžagareivių tautininkų padeda 
mi, įsikūrė “Westsides L. L. 
Bonų pardavimo komisiją”.

Toji komisija dabar išleido 
“atsišaukimą į lietuvius”.Be kita 
atsišaukime sakoma: ! i

“Westsidės L. L. Bonų par
davimo komisija ir pardavėjai 
nutarė padaryti nepapras-

davime. Nuo balandžio 1 die
nos jie pradės lankyties po stu- 
bas pas kiekvieną lietuvį ir lie-

užrašinės vardus tų, kurie per
ka ir tų, kurie neperka L.L. Bo
nų. Kuomet pasibaigs L. L. Bo
nų pardavimo laikas, tuomet vi
sų vardai bus paskelbti laikraš
čiuose: ir tų, kurie pirko ir tų, 
kurie nepirko. Lai 
Laisvės priešai”.

Tikrai stebėtina tų žmonių 
drąsa! Kas jiems suteikė teisės

Misijos kontrolėj. O ji iki šiol 
tokio (negudraus) tarimo nėra, 
dariusi. Aišku, tai yra pačių kle
rikalų “trfksas”.

Dabar pažiūrėkime ką jisai 
reiškia. Sakysime, žmogus, tu
rįs (fidelę Šeimyną ir gaunas a- 
pic 25 30 dolerių savaitėje, ka- 
dir norės, bet negalės pirkti. 

Westsides klerikalai tuoj užra
šys jo vardą ir paskelbs laikraš
ty, kad jisai yra Lietuvos Lais
vės priešas! Maža to. Bus ir to
kių, kurie nors ir galėdami, 
liet bonų nepirks. Nepirks ne 
lodei, kad jie butų laisvos demo
kratinės Lietuvos priešai, bet 
lodei, kad jie nenorės remti da
bartinę Smetonos - Galvanaus
ko valdžą, kuri reiškia ne Lie
tuvos demokratijos, ne jos dar
bo žmonių valių, bet aršiausių 
tos demokratijos neprietelių- 
reakcionierių — kunigų ir dvari
ninkų. Westsidės klerikalai ir 
tuos žmones paskelbs esant Lie
tuvos laisvės priešais.!

ours
Oleomargarine

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1 kp. (visos Chicagos) susirinkimas 
bus nedėlioj, bal. 11 d., 10 vai. ryte, 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23 Pi. 
Visi nariai būtinai atsilankykite

— K. Baronas, sekr.

Jaunų Lietuvių Am. Tautiško kliu- 
bo 10 metų vakaras įvyks nedėlioję, 
balandžio (April) 11 d., 1920, Pilsen 
Auditorium, 18 ir Blue Island Avė.
1555 Komitetas

Friends of Lilerature Society. — 
Prof. S. A. Hoffman and Mr. Henry 
George Greenberg will debate on 
“Edgar Allan Po.e versus Robert 
Bums”, the former speaking on Ed
gar Allan Poe and the latter on Ro- 

i bert Burns. This debate will take 
P’ace 8unday, April llth, 1920, at 
3:15 P. M., under the auspices of the 
“Friends of Literature Society”, at 
the Auditorium Beeitai Hali, Con- 

' gress and Franklin Streets. The mu- 
sical program will procede the de
bate. Ali welcome.

^Basine Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Paš. bertaininis susirinkimas įvyks ne 
dėlioj, balandžio 11, Związko Polek 
svetainėj. Draugai susirinkit laiku. 
Tie nariai, kurie persikėlėt kiton vie 
ton, malonėkite būtinai priduot savo 
naują adresą. — X. Shaikus.

Mažesnios Maisto Lėšos Pristos Pačios Apšties
, L. S. S. 4 kp. nepaprastas susirin

kimas įvyks nedėlioj, balandžio 11 
d., 10 vai. ryte, Fellovvship House, 
831 W. 33 PI. Visi nariai prašomi 
būtinai apsilankyti, nes yra daug svar 
bių rekalų. — Organizatorius.

NUXATED IRON
RAGINANTI SPĖKA
UŽPAKALYJE AŠTRIŲ PASEK

MINGŲ VYRŲ IR MOTERŲ.
Kuomet jus manote apie pasekmingus vyrus 

arba moteris jus žinote — kad žmonės atlie
kanti didelius darbus — jus rasite, kad jie turi 
spėką, tvirtumą ir ener
giją, tokią, kuri tiktai • 
pripildyta per virš, kuo
met kraujas yra pripil
dytas su geležimi. Nux- 
ated Iron pagerindama 
kraują ir sutverdama 
naujo raudonojo kraujo ‘ 
celes, sustiprina nervus, 
atitaiso nusilpnėjuaius 
audinius ir pagelbsti 
prailginti atnaujintą spė 
ką ir energiją visoje si
stemoje. Trįs milijonui 
žmonių vartoja ia kas metas 
stiprintoją ir atitasvtoją kraujo.

PADARYKITE šj BANDYMĄ.
Patėmy Lite kiek ilgai jus galite dirbti arba 

ki< k toli jus galite nueiti b© nuovargio; paskui 
paimkite dvi penkių granų plėškeles NnyatP'd 
Iron tris syk dienoje po valgio per dvi savaiti. 
'Tuokart vėl išmėginkite savo stiprumą ir pa
matysite kiek jus pagerėjote. Daug nervuo- 
4n, suirusių žmonių, kurie visą laiką negaliavo 
stebėtinai padidino savo spėką ir pakantrumą

kaipo vaistą, su-

■.ivaizdinti. Patentuotieji Lietu
vos atžagareivių sėbrai, žmones, 
kurie iki šiol nė piršto nepaju
dino, kad padėjus Lietuvos de
mokratijai josios kovoj už ša- 
ies laisvę ir žmonių gerbūvi, 
labai* tituluojasi save Lietuvos 
’aisvčs draugais. O tikruosius 
os laisvės draugus jie žada pas

kelbti esant jos priešais!
Kažin, ar westsidiečiai nepa- 

odys jiems duris?
— Westsid ietis.

Pastaba Cook apskri
čio taksų mokė

tojams.
Apskričio Iždininkas prašo 

nūs duoti vietos sekamam pas
kelbimui:

Del pakeitimo įstatymų, ku
riais įsteigiama Taksų Komisi
ja Illinois valstijai, įvyko neiš
žengiamų sutrukdymų, o todėl

kas gaus gal dar tik į šio nienc- 
:io pabaigų. Del tos priežasties 
būtinai turės užsivilkti ir taksų 
bilos. 'Pečiaus užtikriname vi-

’ sto išlaidas, nemažinant reika ]ingo maisto. Pinigus, kokius jus 
sutaupysite viename mėnesyje vartodami šį oleomargariną verta padū
moti.

Dėlto, kad
stos rųšies maistas,'jus busite nustebinti 
jo tyrumu, skoniu ir jo verte maitingu- 
nio. Tepama ant duonos, biscuitų, pira- 
gėlių ir t. p. Jis labai tinka prie karštu 
blynų, kepalaičių arba virtų daržovių. 
Vartoki kepimui, spirginimui ir dėti į vi
ralų. Nesigailėk duoti daug vaikams.

esti labai aug- ISUKSt olcomargarinas yra pa
daromas moderniškomis mašinomis, iš
mėgintais budais Armouro oleomargarine 
dirbykloje ir iš geriausių, tyriausių Val
stybės prižiūrimų riebalų.

Užsisakyk Ktaar oleoinargaii- 
ne šiandien pas savo groserninkų.

ARMOUR ACOMPANY
CHICAGO

RM

1 % už kiekviena mėnesį po ge
gužės t.

Taksų mokėtojus prašytume 
taipjau savo taksus užsimokėti

Susivienijimo Amerikos lietuvių ka^ 
reivių 2 kp. atsibus pamokos mankš- 
tinimosi balandžo 9 d., 1920 m., 7:30 
vai. vakare, Rašinskio svet., 731 W. 
18th St. Malonėsite atsilankyti ant 
virš minėtos pamokos mankštinimosi. 
Visi nariai taipogi turime daug svar
bių reikalų, ateidami atsiveskite nau 
jų narių, primami visi lietuviai nuo 
18 iki 45 metų amžiaus be skirtumą 
tikėjimo ir partijų Nuoširdžiai kvie
čia S. A. L. K. 2 kp. Valdyba.

Dr-tės Leb. Gv. D. L. K. Vytauto 
1 ma D. R. ant Bridgeporio, rengia di
džiausią balių, nedėlioj, balandžio 11 
d., 1920, Liberty svet., 3000 Union 
Avė., ir 30 gatvės. Pradžia 5:30 vai. 
vakare. Kviečia visus Komitetas.

111. — L. S. S. 228 kp. 
susirinkimas atsibus nedė- 

pradžia 6 vai. 
. Draugai

Harvey, 
mėnesinis 
lioi 11 d. balandžio, pra 
vakare, 15639 Halsted St. 
ir draugės ir norinti pristoti, malo
nėkite atsilankyti į laiką, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstymui. 
Kviečia — Organizatorius.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados 1* petrinų ir desainy 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda* 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

ypatiškai. Valandos nuo S ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

1103 So. Halsted St, Chlcago.

aitos bus jiems pasiųstos j na
mus gal būt dar prieš gegužės 1 
Beną, taip kad kiekvienas turč
ių progos užsimokėti savo
us, neužsitraukiant pabaudos

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dearboni St., Chicago. 
Room 206.
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Kad pasvasaris mums atėjo 
šviesi saulutė šildyt pradėjo 
Matyt, kad linksmas kaimo žmogelis, 
Kai praded žaliuot klonįs^ kalneliai, 
Jau ir medelių daug pražidejo 
Tr vasaroją, sėti pradėjo 
Ir tu Broluži pas mus pareiki 
Sėkie, sodykie, darbuokis, veiki, 
Gėrėkis musų kaimo grožybe; 
Visi auginkim maisto daugybę. 
Gudrų agentų tu neklausyki — 
Atvažuok prie mus veikei, skubėki, 
Gyvęsi gražiai, busi lainmingas 
Ir ant senatvės tapsi turingas. 
Gražiausi gyvenimo budinkai apie 

musų
Kaimą Hari; tą padaro derlingos 

žemes
Dabar geras laikas pradėti ūkę.
Rašyk į Amerkos Ūkininko Redakciją

M. WALENČIUS, 
Box 96, Hari, Michigan

INTERNATIONAL CARTOON CO.

kinio ofise; tų ofisų yra Chica- 
goj išviso 64, įvairiose wardose 
(miesto dalyse). Tų ofisų var
dai ir adresai yra surašyti tam 
tikrame pamflelėlyj, kurs siun
čiamas kartu su kiekviena tak
sų bila. Jei kurie taksų mokėto-

nyrių, balandžio 9, erdviame 
Ashland Auditoriume (gatve- 
karių darbininkų unijos svetai
nėj prie Ashland ir Vau Buren 
galvių). Be kitų kone visų vie
los didžiųjų unijų kalbėtojų, 
lame susirinkime, tu r būt, kal
bės ir du pašalintieji assembly- 
menai, būtent, August Claes- 
sens ir Louis VVaklnian.

Lietuviui darbininkai tegul
nepamiršta dalyvauti.

balandžio 20 dienai, meldžiame 
‘'kreipties į office of the County 
įTreasurcr asmeniškai, arba raš
tu, paduodant savo turto ir nuo
savybės aprašymų, ir ofisas pa
sirūpins jų taksų bilus luojaus

Harry R. Gibbons,
Apskričio Iždininkas.

CHICAGOS DARBININKAI 
PROTESTUOJA.

Rengia didelį mass mitingą 
balandžio 9.

New Yonko valstijos reakci
ninkų pasiniojiinas prieš pen
kta los valstijos legiislaturos na 
rius socialistus sujudino ir Chi 
cagos darbininkus. Kaip tik bu
vo paskelbta žinios apie paša
linimų socialistų assemblynie- 
nų, organizuotieji Chicagos dar 
binilnkai. nusitarė surengti visą 
eilę masinių susirinkimų, idant 
tuo pareiškus protesto prieš pa 
svaigusių kapitalo bernų sava
valiavimų.

Pirmas didelis masinis susi
rinkimas rengiama sekama pėt-

GEGUŽINĖ DEMON
STRACIJA.

Socialistu Partija rengia didelį 
masinį susirinkimą.

Gegužės pirma diena—viso 
pasaulio darbininkų šventė. Kad 
tinkamai ja pažymėjus, Chica
gos socialistų organizacija ren
gia didelę demonstraciją—ma
stinį sus’iri nkhną didžią j ame 
Ashland Auditoriume, kampas 
Ashland iir Vau Buren galvių. 
Bengia 1 diena gegužės, vaka
re. Be prakalbų, kurių pasa
kys žymiausieji šios šalies so
cialistų darbuotojai, bus ir dai
nų, muzikos etoj

kalu, tapus atidėta kiek vėles
niam laikui. Atidėti tekę dėl
to, kad tokios milžiniškos prote
sto demonstracijos balandžio 13, 
taigi dieną, kurioj sukaks ištisi 
metai kaip Debsas uždaryta ka
lėj iman, dėl laiko trumpumo ne 
buvę galimtt surengti. Demons 
tracija tatai įvyksanti truputį 
vėliau, bet užtat daug didesnia
me maštabe ne kad buvus iš
karto pienuojama.

Vienok šiaip vietų darbinin
kiškos socialistų organizeijos 
kviečiamos rengti tą dieną (ba
landžio 13) protesto susirinki
mų ir priimti rezoliucijų reika
lavimais, kad kaip Debsas, taip 
visi kiti politiniai kaliniai butų 
tuojau paliuosuoti.

L. S. J. L. Imos kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks subatoj, balandžio 
10 d., Aušros svet., 3001 So. Hals
ted St. Pradžia 8 vai. vak. Visi 
nariai malonėkite susirinkti laiku, nes 
turime daug reikalų aptarti.

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių vyrų chorų vaka- 
karas, kurs turėjo įvykti balandžio 4 
dienų, delei blogo oro neįvyko. Tatai 
dabar jisai tapo atidėtas. Kaip grei
tai surasime svetainę, apie tai bus 
pranešta ir veikalas “Velnias ne bo
ba” bus suloštas. Visi tie, kur turi pir
kę tikietus, tegul juos pasilaiko: bus 
geri sekamam vakarui.

—Ch. Liet. Vyry Choras.

Roseland. — L. S. M. Ratelio vaka
ras balandžio 4 d. delei blogo oro ne
įvyko. Jis dabar perkeltas į subatą, 
balandžio 17 d. Strumilos svet In- 
žangos tikietai bus geri tie patįs.

—Rengimo Komitetas.

Pranešimai
Liet. Gelbėti Dr-jos 47to skyriaus 

bertaininis susirinkimas jvykst nedč- 
lioj, balandžio 11 d. Liuosybčs svet. 
1822 Wabansia Avė. kaip 9:30 vai. 
iš ryto. Malonėkite visi nariai ir re 
m ėjai pribūti susirinkiman, nes tu
rim svarbių reikalų.

— Kaz. Navickas, sekr.

LITTLE JULIUS SNEEZER

Socialistu Partijoje
Demonstracija Dėbso reikalu 

atidėta.

Lietuvių Laisvamanių Fed. Pildo
mosios Tarybos susirinkimas įvyks ne 
dėlioj balandžio 11 d. M. Meldažio 
svet. 9 v. ryto, prieš kuopos susirin
kimą. Visi nariai privalo atsilanky
ti, nes yra “Kardas” pašto sulaiky
tas. Reikės pasitarti kas daryti.

— J. Mickevičia.

Socialistų partijos pildomojo 
Komiteto sekretorius skelbia, 
kad ruoštoji balandžio 13tai die
nai milžiniška demonstracija 
Washingtone Dėbso ir kitų poli
tinių kalinių paliuosavimo rei-

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ren 
gia draugišką vakarą su programų 
subatoj, balandžio 10 d. Liberty sve
tainėj, 3000 S. Union Avė., atsisvei
kinimui su vienu savo nariu Franu 
Janulioniu, kurs iš^JAžiuoja Lietuvon. 
Kviečiami visi dainBunkai ir daini
ninkės su savo pažįsWnais dalyvau
ti — Ch Liet, vyrų Choras.
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Pajieškojimai
ASMENŲ JIESkdjnįAF
PAJIEŠKAU Juozapo Keveckio, iš 

Kauno rėd. Telšių apskr., Mosėdžiu 
kaimo. 1915 metuos gyveno 1122 So. 
Halsted. Kur dabar gyvena, nežinau. 
Malonės atsišaukti.

Jonas ir Petronėlė Baranauskiai 
(Kavickaitė)

139 I>awrence St., Hartford, Conn

PAJIEŠKAU puseserės Marijonos 
Keturakiutės, Suvalkų gub., Garliavos 
parapijos, Kampiškių sodžiaus. Mel
džiu jūsų atsišaukti arba apie ją kas 
žino prašau pranešti.

JUOZAPAS ŠIDIŠKIS, 
557 West 36 St., Chcago, 111.

PAJIEŠKOMA PoTTlo Tamošuno, 
kuris išvažiavo iš Cicero, III. į Chica
go, 111. prie švogerio, svarbus reika
las Malonėkit atsišaukti adresu:

3156 S. Wells St., Chicago, III.

PAJ IEŠKAU merginos apsiverti
mui. Esu 29 m. Del platesnių ži
nių išrašykit laišką ir prisiųskit pa
veikslą.

EMIL PATZ
'364 Kensington Avė., Chicago, 111.

BY BAKER
VMHAT IN THE 
\N0RLP 
CfcMERA POG?

ONE THATS U$£ 
TO SNAPPlNG 
AT EVERYONt 
IT $E£’5h—
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REIKIA DARBININKŲ

PAJIEŠKAU
■ našlės,

Augštos 
dų plaukų.
ramaus proto

apsivednnui mergi- 
tarp 25—35 in. Chica- 

gražios, pilno kūno;
Meilaus, linksmaus 

su mokslu, mu- Į

VYRŲ IR MOTERŲ VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ VYRŲ
gie 
ne 
buc 
Zikoj, daktarysteėj ir namų gaspadiny 
stėj, mylinti šeimynos gyvenimą . Aš 
esu našlys 47 metų, su sunum 9 m. 
Amato stalorius .dirbu šapose, esu, 
janos išžiuros, meilaus, linksmaus bu 
do, prakilniausių mokslų, kurių ir mo 
teries pageidauju; pirmiaus siųskite 
laiška su potografiją, o sugranžysiu.

ANT/ W1RSZELLAS,
2620 W. 26 St., Chicago, III.

MUMS REIKIA APSIAUSTŲ

Siuvyklai sekančių darbininkų-ių

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

lygos. Kreipties tuojaus į 
Naujienų ofisą.

REIKIA VAIKIUKŲ IR 
JAUNŲ VYRŲ

PAJIEŠKAU u psi vedimui vaikino. 
Aš esu našlė, esu linksmo budo, mo
linų akių, geltonų plaukų, 514 p. aug 
ščio, 28 metų amžiaus, turiu išmokė
tą houzą 4 tūkstančių vertės, taigi bu 
tų geistina, kad vaikinas mokėtų ko* 
šalies amatą ir butų apsipažinęs su 
šios šalies šnekta ir apšvieta,nesėnes- 
nis 30 m. ir nežeinesnis už mane. Vai 
kinų meldžiu laiškų nerašyti, bet at
silankyti ypatiškai ir ne ištoliau kaip 
iš Chicagos.

MRS. ROSE BALIS, 
2834 W. 36 PI., Chicago, UI.

PAJIEŠKAU savo pačios Onos Ma 
žeikenės po tėvais Litvinaitės apie 35 
m. amžiaus. Palikau Lietuvoje, Ma
čiuliuose, Gargždų vai., Kretingos 
apskričio. Atvažiavo Amerikon, gy 
veno Bayonne, N. J., dabar girdėjau 
gyvenant Westville, III. ar apielinkė- 
je. Meldžiu atsišaukti greitai, arba 
ziantieji praneškite, priešingai bus už 
ve,sta byla delei perskyrų

■ MIKOLAS MAŽEIKIS, 
Route 2, Box 92, Edgar, Wis.

REIKIA TĖVŲ
REIKIA tėvų, kas norėtų paimti 

vaiką 4 metų už sūnų sau iš priežas
ties gimdytojų mirties.

F. MUSHKA1TIS,
364 Kensington Av., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
VEDUSI PORA pajieško gyveni

mui vietos ant farmų; du arba rie- 
ną kambarį, Illinois valstijoj arba 
Wisconsi valstijoj. Aš dirbu ant gelž 
kelio. Mano moteris galėtų pagel
bėti gaspadiniai. Malonkit atsišauk
ti į Naujienų ofisą po num. 74.

giu.
L. STONIS, 

54 E. Division St

REIKIA kambario moterei su vie
nu vaiku, 4 metų senumo, kas galė
tų priveizėti deinomis, nes aš dirbu. 
Meldžiu pranešti adresu:

KAZIMER MILLER
2046 W. 13th St., Chicago^Jl 1.

"jIEšKO DARBO
J IEŠKAU DARBO, noriu mokytis 

prie kriaučių už preserį.
A. BRAZIULIS,

3949 So. Rockwell St.

JIEŠKO 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.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių 2 veiterkų Gera 
mokestis.

W. JUCIUS,
3305 So. Halsted St.

REIKIA
Mergaičių ir moterų 
ne senesnių 35 metų, 
jvairiems darbams didelioj 
dirbykloj ant West Sidės. 
Gera mokestis ir puikios 
darbo sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO. 
2639 W. Grand Avė.

REIKIA

MERGAIČIŲ FAILIAVIMUI 
IR LEIBELIAVIMUI KENŲ: 

$16 j savaitę pradžiai 
$18 iki $25 po išmokimui. 
Geros darbo sąlygos ir 
ir valandos.

K. C. BAKING POWDER CO. 
16th & Canal Sts.

MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ
REIKIA

Lengvam dirbyklos 
darbui. Nuolat darbas 
Augščiausi mokestis. 
Malonios sąlygos 

7tas floras
HILL BINDING CO.,

1056 W. Van Buren St.

Lining basters
Shoulder basters
Armhole basters

( First basters
• ■ 1 ■11 — «■* IKELNIŲ SIUVYKLAI

Piecers
Buttonhole makers
Off pressers

Kreipties:

z
DARBININKAI

Jeigu norite turėti nuolatinį 
darbą už $1.50 ir $5.00 j dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

Kreip- 
Wells Bros Construction

REIKIA DARBININKŲ, 
ties 
pas

Co.

Eferhmm®]!’ Csmjpaiiniy
1911 W. 12th Street.

REIKIA DARBININKŲ REIKTA DARBININKŲ
MOTERŲ VYRŲ

WHITING FOUNDRY 
EQUIPMENT CO., 

HARVEY, ILL.

KELETOS TVIRTŲ VYRŲ

REIKIA
OPERATORKIŲ

Prie spėka varomų mašinų 
48 valandos savaitėje.

Iki 12 vai. Subatoje.
Nuolat darbas, ii' gera alga.

UNITED STATES TENT
& AWNING CO.,

229 N. Desplaines Street

MERGAIČIŲ, 16 metų ir se
nesnių lengviam, maloniam dar
bui toileto muilo dept ir box 
shapėje. Mokama 30c į vai. ir 
bonus laike mokinimosi. Mer
gaitės gali uždirbti nuo $20 iki 
$30 į savaitę uždavu. Valandos 
8 iki 4:30 vai. vakare.. Pusė 
dienos Subatomis. Ateiki pasi
rengusios dirbti.

ALLEN B. VVRISLEY CO
925 S. Wells St.

NEPAPRASTA PROGA

ku- 
gali 
di-

Mergaitės virš 16 metų, 
rios gali kalbėti lenkiškai, 
pasidaryti didelius pinigus 
tižiausiame Chicagoje mezginių
štore. Su ar be patyrimo. Nuo
lat darbas. Puikus pardavinėji
mo kambarys. Kreipties tuoj:

DELSO, 
1307 Milwaukee Avė.

REIKIA mergaičių 14 metų ir se
nesnių sviesto sąkrovai.

Kreipties:
4801 So. Ashland Avė.

REIKIA moters popieroim 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA
Gerų tvirtų moteriškų prigelbėti 

plovykloje.
Patyrimo nereikia.
$17.00 į savaitę.

MUNGERS WEST SIDE LAUNDRYr
1437 W. Adams St.

REIKIA — Senyvų moteriškų ci- 
ravojimui ir nėrimui pirštinių.

KLEIN-BRADY-FRIEDLANDER 
2909 Indiana Avė.

REIKIA 
Mergaičių dirbyklos 
darbams.
$18 laike mokinimosi.
Jus galite uždirbti $25 
j savaitę uždavu.
Nuolat darbas.

Kreipties:
934 West 21st St.

Cabinet meikerių 
ir finišerių

UNIVERSAL CABINET CO
1737 N. Paulina St.

REIKIA VYRŲ
Taipgi vaikiukų virš 16 metų 

darbui dirbykloje. Gera vieta.
Kreipties:

General Electric et Mfg. Co.,
312 So. Hamilton Avė.

darbui muilo dirbykloj. 
Patyrimo nereikia. 44^ i 
valandą ir bonus. Devynios 
vai. j dieną. Subatomis iki 
1 vai. po pietų.
YI.T.zVN B. WRISL'EY CO.. 

925 So. Wells St.

REIKIA LEIBERIŲ 
Cemento Koklių dirbyklai. 

lat darbas. 55c. į valandą. 
Ateikite pasirengę dirbti.

Kreipties:
J. A. ROSS & CO., 
4561 Armitage Avė.

REIKIA
Nuo-

REIKIA 3 BUSHELMANŲ
Labai gera mokestis.
PROGRESS TAILORLNG CO.

161 W. Harrison St.

REIKIA
Vyrų dirbyklai ir darbams 
didelioj gumos išdirbystėj ant 
West Side. Gera mokestis 
ir geros darbo sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO., 
2639 W. Grand Avė.

VYRŲ OPERATORIŲ 
Prie spėka varomų mašinų 
Siuvimui canvas materijų. 
48 valandos savaitėje. 
Iki 12 vai. Subatoje.
Nuolat darbas, ir gera alga.

UNITED STATES TENT
& AWNING CO.,

229 N. Desplaines Street

REIKIA leiberių į musų Warehouse. 
Gera mokestis.. Patyrmo nereikia.

SHAVINGS and SAWDUST CO.
23rd ir Western Avenue.

REIKIA darbininkų prie darbi 
foundrėje. Kreipties i formano o 

LINK BELT CO., 
39th St. ir Stewart Avė.

Screw Machine 
operatorių 

BLEADON DUN CO., 
11-17 S. Desplanes St.

REIKIA
Vyrų užkalinėjimui karstų.

Kreipties:
NATIONAL CASKET CO., 

601 W. Jackson St.

Organizatorių ir agentų 
firmai — Zeglen Tire & Rubber 
Co.; labai geros sąlygos.

Kreipties;
FRANK KOLODZINSKI 
706 - 707 Oxford Bldg.

118 N. La Šalie St.

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 
Randolph ir Wells Sts. Chicagoje, kie
kvieną šios savaitės dieną ir nedėlioj, 
Bal. 11 d. arba rašyti ar pašaukti 
Employment Office

BUDA COMPANY, 
Harvey, III.

Chicagos priemiestis.

DAILYDŽIŲ
GERA MOKESTIS 1

Kreipties:
PIANO & ORGAN SUPPLY CO.

2100 N. Racine Avė.,

MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ
Reikia . lengviam darbui; $14 

ir $2.00 bonus už pastovumą 
pradžiai. Laipsniškai pakelia 
ma mokestis geroms darbinin
kėms. Privalo kalbėti angliš
kai. Kava duodajna veltui lai
ke pietų.

Kreipties:
ALADDIN PRODUCTS CO.

312 N. May St.

REIKIA
Darbini:|frų. prie 
benčaua assembling. 
lengvas darbas.

BLEADON DUN CO., 
11-17 S. Desplaines St.

REIKIA darbninko vyro prie dar-
Darbasbo i serap geležies yardą. 

užtikrintas visada.
GOUDON BROS, IRON

MEJTAL CO., 118 N. Curtis fet.
&

Mokinties pastovio ir praktiško ama
to dirbime bannnoms dėžių; gera mo
kestis laiko mokinimosi; kaip tik iš
moksta duodama uždavu darbas ir 
bonus $25-— $40 į savaitę galima pa
sidaryti sveikos sanlygos ir daug 
šviesos

Kreipkities:
I/EIGH BANANA CRATE CO.

2230 S. Union St.

REIKIA vyro darbininko ant Lie
tuvių Tautiškų Kapinių Norintįs pla 
tesniu žinių, kreipkitės pas

J NORVAIŠĄ, 
3338 Aubum Avė.

arba važiuokit į Tautiškas kapines.

glasš~čūttf7rių
10 smootherių reikia

Kreipties:
2219 So. Halsted $t.

6th floor

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 

vertas $155 
Gvarantuotas 
metų. Taipgi 

kitų daiktų 
pigiai parduodamų. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Iri bert y 

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

WESTERN FURNITURE

naujas, 
už $42. 
arit 10 
daugel

STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Pėtnyčia, Balandžio 9, 1920

NAMAI-ŽEMĖ

Liettivta Domai!!

VYRO — pagelbininko apie 40 m. 
amžiaus į Stock ir Shipping ruimą. 
$20 pradžiai.
McCROCKEN BOX & LABEL CO. 

923 W. 19th PI.

KELNIŲ S1UVYKAI
DARBININKIŲ

Mums reikia tuoj patyrusių:
Pocket Makers

Maciūne Girls
Seams Pressers

Kart Sffilhisdfoleir
& Mara

1922 South Halsted Street

REIKIA koletą patyrusių button 
Sewers. Ateiti pasirengus dirbti.

ROYAL TA1LORS
731 So. Wells St.

REIKIA tuojau patyrusio darbinin 
ko dirbti į bokernę. Atsišaukit į 

LIBERTY BAKING CO., 
1327 N. VVestem Avė.

arba 1945 Evergreen Avė.

___ AUTOMOBILIAI
FORDAS LENGVAS TRUCKAS
Su šoninėmis, gerame stovyje, ver

tas $400 jeigu tuoj pirkti — parsi- 
duos už $250.

SOUTH WEST TIRE CO., INC. 
35th & Archer Avė.

Phone McKinley 149-373

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
<$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė, lietuvių apgyvento] vietoj. Dvy
liką metų tame biznyje.

I. LYON,
1731 So. Union Avė.

TURI būt parduota šią savaitę bu- 
čemė ir grosemė, kitą savaitę turiu 
išvažiuoti j Lietuvą

4104 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne. Letuvių apgyvento] vietoj. Biz
nis pinigais. Parduosiu pigiai. Ne
toli Crane kompanijos. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju iš Chicakos.

v 4235 So. Kedzie Avė.

GROSERNĖ ir Mėsos Pardavykla 
parsiduoda; gera vieta tarpe Lenkų 
ir Lietuvių Parduodama dėl ligos.

1402 No. Paulina St.

PARDAVIMUI PHOTO STUDIO
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš

dirbta per 7 metus. Ilgas lysas; Piąi 
renda. Parduodu pigiai, nes turiu iš
važiuoti Lietuvon. Kreipties į p. K. 
JAMONTA Naujieną ofise.

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė, 
lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per 20 metų.^ Nau
jos mašinos. Pardavimo priežastis— 
liga.

4530 So. Justine St.

PARDAVIMUI duonkepykla su na
mu ar be, delei ligos.

4106 Archer Avė.

RAKANDAI
PARSIDUODA 6 kambarių rakan

dai, mažai vartoti išvažiuojame Lie
tuvon; kreipkitės bile kada dienomis 
ar vakarais.

3386 So. Parnell Avė. 2 lubos.

PARSIDUODA keturių kambarių 
rakandai, visai mažai vartoti; išva
žiuojama kitan miestan. Kreipties: 
1818 So. String St. iš priekio žemai.

PARDAVIMUI rakandai (furnitu- 
re) keturiems kambariams. Viskas 
dar nauja. Kas nori gali paimti su 
visu gyvenimu, viskas yra įrengta 
kuopuiHąusiai. Galima rasti rytą 
iki 11 vai. ir vakare nuo 6 vai.

A. BRĘNCIS, 
719 West 14 PI.

Nedaliomis nuo 10 iki 4 po pict

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta pnrduo 

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar 
ba paskyriuje. Puikus seklyčios 
valgomojo ir miegamųjų rakandai 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas 
visa kaip nauji. Persiduos už bi 
le priimtiną pasiūlymą. Taip-g) 
$200.00 vertCs dvi-sprendžinis Pho 
nografas su rekordais parsidups ui 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada 
ta. Laisvės bondai priimama. Ne 
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

NEBŪKITE ALGININKAIS VISA 
SAVO AMŽI.

Tikriausis kelias patapti neprigul- 
mingu tai įsigyti ūkę. Mes tai galime 
prigelbėti kiekvienam Lietuviui su 
$100 įsigyti 40 akerių 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 panorėsite prisidėti prie 
ju-
NEGYVENK VISA SAVO AMŽI 
SURŪGUSIOSE DIRBYKLOSE.

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

Eik į Vilas County, Wisconsin, ka
me galima dar įsigyti ūkę su mažu 
pinigu ir geriausiomis išlygomis.

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

SANBOURN & COMPANY, 
Owners

Eagle River
Wisconsm.

Dept. A.

PARSIDUODA Pigiai geras namas 
biznio vietoje; rendos $125 į mėnesį. 
Platesnių žinių kreipties:

J. BALTRĖNAS, 
1707 So. Halsted St., Chicago, 111.

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

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

VVESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

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

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

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

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

Gvarantuojanie dešimčiai metų.
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikit tuojaus.

South-West Sample Furn. Storage 
2102 West 35th St..

Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.

PARSIDUODA geri trejų kamba
rių rakandai, parduosiu su pirmu pa- 
siulijimu. Atsišaukite greitai. Ma
tyt galite tik po 7 vai. vak.

ST. MALAKAUSKIS, 
3328 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEMĖ
FARMŲ PIRKĖJAI.

Pirmiau negu pirksite FARMĄ 
gaukit© platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės, apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuvių gyvena ir dar tūkstan
čiai apsigyvens, nes ten žemė labai 
gera ant kurios viskas labai gerai 
auga nepaisant kokie ihetai nebūtų 
Dauguma musų pirkėjų buvo išvaži 
nėję po daugel valstijų, bet tinka
mesnės 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 komapnijų prekėms tai musų 
denrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios leikos, ežerai, dabina visą 
apielinkę, visur gori keliai, kad ir 
bloginusiame ore visur galima išva
žiuoti. žodžiu sakant visi paranka
mai dėl farmerių yra ant vietos, vi
sur Lietuviškai kalbama, šokama ir 
dainuojama, taip tenai gyvenantieji® 
jaučiasi kaip kad jausdavosi Lietu
voje.

Kas norite platesnių paaiškinimų, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY
8301 So. Halsted St., Chicago, III.

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

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

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & CO., 

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

PARDAVIMUI muro namas 4 pa
gyvenimų po 5 kambarius arba mai
nome ant mažešnio namo priemiestyj 
Chicagos arba ant farmos; už pini
gus parduosiu nebrangiai:

V. RUMCHAKS,
948 W. 36th St./ Chicago, m.

TIKRAS BARGENAS.

Turi būti parduota iš priežasties li
gos Wallace St., kampas 30 St. Kie
tų plytų, didelė kampinė krautuvė, 3 
flatai ir mitingų svetainė su moder
niškais įrengimais: garu apšildoma, 
cemento skiepas, ir tt. Pirmos kle- 
sos padėjime. Neša daugiau negu 
10% ant dabartinės rendos. Kaina 
$25,000, $15,000 pinigais.

Phone Yards 1679.

BARGENAS
2 lubų muro namas po 4 kamba

rius ir naujas cemento beismantas, 
200 pėdu į didelį parką, kaina $3850:

‘ A. F. YONAITIS,
3503 So. Francisco Avė.

PARSIDUODA medinis namas ant 
dviejų augštų po 4 kambarius namas 
ir 5 metai kaip statytas, lietuvių ap- 
gyventoj kolonijoj Priežastis parda
vimo, savininkas išvažiuoja į Lietu
vą. Meldžiu atsišaukti greitu laiku 
su gera proga, savininkas ant antrų 
lubų po numeriu

4046 S. Artesian Avė. , Chicago.

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.,
334G So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA ūkė didumo 9 lotai 
stuba penkiais kambariais ir bamė 
netoli nuo Harvey, III. Atsišaukite 
adresu:

A. KLAUDA,
158 Kensington Avė.

NORIU mainyti naują gražu namą 
ant ūkės, kuri butų apie 80 akrų di
dumo, su gyvuliais ir mašinomis. No
rėčiau, kad ūkė butų nelabai toli nuo 
Chicagos. Atsišaukit į Naujienas po 
num. 75.

MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM

Vyrų it Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DKESMAKLNG 
COLLEGE8

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Well8 St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

o f Garnį en t Designing 
Suite 328 74 W. Washington Street. 

Miklnama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per baskus.


