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Generalis streikas Airijoje 
prasidėjo

Pašalinti šerifą norima už tai, 
kad jis vakar leido Kansas an
gliakasių vadovui Alexander 
llovvat kalbėti iš kalėjimo bal
kono. Tuo šerifas buk panieki
nęs savo vietą.

■ ruc translation filed wt1h the post 
mastcr at Chicago, III. April 14, 1920

reųuired by the act ot Oet. 6,1917

Talkininkai apleis 
Batumą

Rinkimai Chicagoj
MAYORAS THOMPSON AS 

VĖL LAIMĖJO RINKI
MUOSE.

f’nie translation IiIp<i with the post* 
mastcr at Chicago, 11). April 14, 1920 
s retpjired by the act oi Ocl. 6,1917

Cholera Kryme

Deportuos 390 komunistų
PREZIDENTAS PASKIRĖ 
GELEŽINKELIŲ DARBO 

TARYBĄ.

Tikimasi, jį užims bolševikai. Lovvden laimėjo valstijoje, 
Wood laimėjo Cook paviete.

Pilni ligonbučiai sergančiųjų 
cholera ir dizenterija.

True translation filed with the post- 
nin.-tcr at Chicago, III. April 14, 1920 
as reųnired by the act ot Oet. <>. 1917

Bavarijos juukierių 
suokalbis

Kansas angliakasiai streikuoja Kabinetas svarstys streiko 
padėti.

Valdžia susirupinusi geležinkeliečių streikų

GENERALIS STREIKAS 
AIRIJOJE PRASIDĖJO.

390 KOMUNISTŲ PALIEPTA 
DEPORTUOTI.

Badaujantis kaliniai yra 
arti mirties.

933 areštuotųjų bus paliuo- 
suoti ir jų bylos 

panaikintos.
DUBL1N, Airijoj, bal. 13.— 

Generalis streikas Airijoje pra
sidėjo šiandie. Jis tapo pa
skelbtas protestui prieš netiku
sį elgimąsi su politiniais kali
niais Mount Joy kalėjime. Ke
letą dienų atgal tie kaliniai pa
skelbė badavimą, kuris ir iki-

VVASHINGTON, bal. 13.— 
Darbo depą rta mentus šiandie

Nuo |>at ryto 
prądėjo rinkties

prie kalėjimo 
minios žmo

nių. taip kad ten susirinko viso 
apie 2O.(MX) žmonių minia ir kė kinius, 
te demonstracijas prieš Angli
jos valdžią ir reikalavo palei
sti kalinius. Valdžia 
esant reikalingu padidinti ka
tėjimo sargybą ir atgabeno prie 
kalėjimo kelis ginkluotus auto
mobilius ir daug policijos ir ka 
riuomenės.

šiandie paskelbta, kad strei
kas, kurį buvo manVUi tęsti tik 
vieną dieną, dabar tęsis tol, kol 
visi politiniai kaliniai nebus 
paliuosuoti.

Visos dirbtuvės, valgyklos, 
viešbučiai ir viešos įstaigos 
Dubline yra uždarytos. Gatve- 
kariai ir traukiniai nevaigšto.

TStrt'ilco yrti apimta i<- -vism* 

vakarine ir pietine dalįs Airi
jos. Bet Belfaste ir visoj šiau
rinėj Airijos dalyj (Ulsteryj) 
streiko nėra.

Minia prie kalėjimo laikė pa
maldas už badaujančius kali
nius. Lordui mayorui oficia
liai kalėjime pasakyta, kad ka
liniai yra visai nusilpę ir kad 
bite kas gali atsitikti laike atei
nančių 12 valandų. Kalinius 
bandoma maitinti prievarta, 
bet iš to nieko neišeina. Mayo- 
ras ir šerifas tuoj telegrafavo 
Airijos sekretoriui Londone rci 
kalaudaini, kad jis, vardan tai
kos ir žmoniškumo, įsimaišytų 
į šį dalyką, nes Dubline viešpa
tauja didelis sujudimas ir “mes 
bijomes. kad baisi tragedija

stų iš 3,000 komunistų ir ko
munistų darbiečių, kuriuos ke
letą menesių atgal areštavo jus 
ticijos departamento agentai. 
Darbo departamentas paskelbė, 
kad 1,323 areštuotųjų bylos per 
žiūrėtos ir 933 žmonės liks pa
ltuos uoli ir jų bylos bus panai

VVAS1IINGTON, bal. 13.— 
Kritiška geležinkelių padėtis pa
galios atkreipė valdžios atidą.

Baltąjame Name paskelbta, 
kad prezidentas sušaukė ant ry 
tojaus kabineto posėdį, kuriame 
bus svarstoma geležinkeliečių 
streiko padėtis. Tai yra pirmas 
kabineto susirinkimas laike pa
starųjų 8 mėnesių, kuriame pir
mininkaus pats prezidentas.

Prezidentas taipgi pasiuntė 
senatan vardus 9 žmonių, ku
riuos jis skiria naujon geležin
kelių darbo tarybon, kuri įsi
steigs savo buveinę Chicagoje, 
kaip tik senatas patvirtins pre
zidento nominaciją. Tečiaus jei
bus labai svarbus reikalas, tary- ševikų ir užimti visą apygardą, 
ba galės susirinkti ir Washing- 
tone.

Taryba susideda po tris atsto- 1 spėkų artimuose rytuose, šian- 
vus—nuo darbo, geležinkelių ir 
publikos. Darbininkus atstovaus 
brolijų nariai. Tikimąsi, kad j 
senatas pasirūpins kuogreičiau- 
sia nominuotuosius patvirtinti.

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
13.— Anglijos karinis laivas iš
plaukė i Batumą pagelbėti iš
važiuoti iš ten talkininkų pilie
čiams.

Tikimąsi, kad tas Juodųjų 
jurų aliejaus uostas neužilgo 
paklius į bolševikų rankas.

I'rup transbitlon filed with the post 
master at Chicago, 111. April 14, 1920 
a* reųuired by ihe act oi Oet. 0,I9i
TALKININKAI SUSIRŪPINĘ 

KAUKAZU.

su ex-gubernatoriaus 
Ir nežiūrint, 

laikraščiai varė labai

Nuo gruodžio 29 iki balandžio 
6 d. viso išduota 5,711 vvarran- 

nusitarė tų areštavimui radikalių svetim-
taučių. Iš jų 3,000 liko areš
tuoti. Departamentas sako į 
sutrauką neįna tie, kurie tapo 
paleisti po priežiūra, ar kurių 
bylos atnaujintos tolimesniems 
nagrinėjimams.

KANSAS ANGLIAKASIAI 
STREIKUOJA.

Iš 12,000 angliakasiu 
dirba vos 200.

PITTSBURGH. Kas., bal. 13. 
---- 'Voilc. visos kasyklos 

Kansas valst. stovi uždarytos. 
Dirba tik tos kasyklos, kur an
glis yra viršuje, ir lai labai ma
žai. Apskaitoma, kad iš dau
žto u kaip 12,(XX) angliakasių 
tedirba vos tik 200. Jokio 
streiko nėra paskelbta, bet dar-, 
binijikai susilaiko nuo darbo 
savanoriai, protestuodami prieš 
industrinio teismo įstatymu* ir 
pasodininią kalėjiman anglia
kasių viršininkų.

Indaistrinis teisinas šiandie 
tardė apie anglių kompanijų 
davimą pinigų darbininkams 
dar prieš mokesties dieną ir 
ėmimą už tai didelių palūkanų. 
Pasirodė, kad kompanijos 
davusios pinigų atsiskaito 
10 nuoš., arba 520 nuoš. į

taip 
sau 
me-

Talkininkų politika gali 
pastūmėti Kaukazą prie 

bolševikų.

KONSTANTINOPOLIS, 
10.—Neramios žinios tapo 
tos iš Batumo, kur gruzinai, be- 
sipriešinantįs talkininkų opozi
cijai, grąsina prisidėti prie bol-

gau-

Vice-adm. Sir Sidney R. Frec 
! mantle, komanduotojas anglų

GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS NEMAŽĖJA.

die išplaukė iš čia į Batumą 
dreadnautu Revenge, lydimas 
antro karinio laivo. Sakoma, 
kad sovietų spėkos arti Batumo 
yra ganėtinai stiprios, kad pri
darius didelio keblumo, jei prie 
jų prisidėtų ir gruzinai.

Pavojus, kad visas Kaukazo
» -------- į ir Transkaukazijos apygardos,

CHICAGO.—Svičmenų ir yard; įskaitant Armėniją, gali perei- 
menų streikas netik nemažėja, I ti bolševikų pusėn, daro dides- 
l>et dar didėja. Bet vakaruose nio Čia susirūpinimo, negu pa- 
geležinkeliai spėjo šiek tiek pri-j dėtis Syrijoj ir Anatolijoj, 
sitaikinti prie naujų aplinkybių | Sovietų kareivių paėmimas 
ir įstengia leisti daugiau trau-! pereitą savaitę Tuapse veik pil- ^()to 
kinių. * nai atidarė kelią į kitą Juodųjų

Bet užtai rytuose streikas yra jurų uostą—Poti ir Batumą.
hibai tvirtas ir įau spėjo sustab
dyti visą gabenimą prekių gele- ' 

žinkeliais. , True translation filed with the post-
master at Chicago, 111. April 14, 1920 
as reųuired by the act of Oet. 6,1917

LENKAI ATMUšĘ 
BOLŠEVIKUS.

TARSIS feU STREIKUOJAN
ČIAIS GELEŽINKELIEČIAIS.

PHILADELPHIA, Pa., bal. 
13.—Pennsylvania geležinkelio 
kompanijos nutarė tarties su 
streikuojančių darbininkų, at
stovai, bet su sąlyga, jei naujo
ji streikierių unija—yardmenų 
Asociacija—gali kalbėti už visus 
streikierius ir kad tarybose taip 
gi dalyvautų brolijų atstovai.

VARŠAVA, bal. 13.—Genera
lis štabas skelbia apie nemažą '

300 ŽMONIŲ ŽUVĘ 
EKSPLOZIJOJ.

Per pastarąsias 24 valandas 
žmonės laukia, kad bus paskelb 
ta apie mirtis niekurių badau
jančių kalinių.

ATSISAKO STOTI PRIEŠ 
TEISMĄ.

PALEIS BADAUJANČIUS 
KALINIUS?

BELFAST, bal. 13.—Evening 
Telegraph Dublino koresponden
tas praneša su susilaikymu, kad 
kabinetas rengiasi išpildyti ba
daujančių Airijos kalinių reika
lavimus.

NESKELBS SPECIALIŲ 
RINKIMŲ.

PITTSBURGH, Kas., bal. 13. 
—Kada teisėjas Curran, kuris 
nuteisė Howat ir kitus 3 anglia
kasių viršininkus kalėj iman, 
šiandie iššaukė vardus 25 anglia 
kasių viršininkų, pašauktų liu
dyti prieš industrinį teismą apie 
padėtį kasyklų distrikte, tik du 
žmonės atsiliepė. Teisėjas tuo- 
jaus paliepė areštuoti neatėju
sius viršininkus ir teisti juos už 
paniekinimą teismo, kad ir juos, 
kaip Hovvatą, irgi pasodinus ka
lėj iman.

Pašalintųjų socialistų vietos 
pasiliks neužpildytos.

GRĄSINA KANSAS ŠERIFUI.

ALBANY, N. Y., bal, 12.— 
Gubernatorius Smith pranešė 
John Block, pašalintųjų iš legis- 
laturos socialistų advokatui, kad 
jis neturi tiesos paskelbti spe
cialius rinkimus tuose distrik- 
tuose, kuriuos atstovavo paša-

Nori pašalinti už leidimą 
Howatui kalbėti.

CHICAGO.—Vakarykšti rinki 
mai delegatų į republikonų ir de
mokratų konvencijas, nominavi- 
mai kandidatų į prezidentus ir 
rinkimai demokratų ir. republi- 
konu vvardu committeemen’u bu C 'C
vo labai triukšmingi. Buvo are
štų, peštynių ir net susišaudy
mų. Ypač smarkiai kovojo re
publikonų mayoro Thompsono 
frakcija
Deneeno frakcija, 
kad ir 
smarkią agitaciją prieš Thomp- 
soną, jo frakcija visgi aplaikė 
pilną pergalę rinkimuose. Iš 35 
committeemenų Thompsono frak 
cija laimėjo 33, o gal ir 34, taip 
kad inayoras Thompsonas dabar 
pas/ilieka neginčijamu Illinois re 
publikonų vadovu.

Prezidentinėj nominacijoj vi
soj Illinois valstijoj laimėjo jos 
gubernatorius Frank O. Low- 
den. Bet pačiame Cook paviete 
laimėjo gen. Wood.

Cook paviete senatorius Hi- 
ram Johnson gavo 53,000 balsų, 
kuriuos patįs balsuotojai užrašė 
ant balioto. Johnsono laimėji
mai čia ir kitose valstijose skai
toma parodymais, kad žmonės | 
nori pažangesnių kandidatų j 
prezidentus, o ne kraštutinių at- 
galeivių, kokiais yra Lovvden ir 
Wood. Ir čia Johnson aplaikė i^\iatįn 
šiokią tokią pergalę, kadangi jis 
gavo nedaug mažiau balsų už 
Lo\vdena> kuomet už Johnsona L. *

nebuvo vedama jokios agitaci
jos ir jo vardo.nebuvo ant ba-

SEVASTOPOLIS, bal. 12.— 
Cholera ir dizenterija pasirodė 
Feodosijoj, Sevastopolyj ir ki
tuose Krymo miesto, prisideda
mos prie baisumų jau siaučian
čios typhus epidemijos. Mieste 
veik visai nėra vandens, kadan
gi distiliavimo dirbtuve negali 
veikti delei stokos kuro.

Daug susirgimų cholera Feo* 
dosijoj buvo tarp pabėgėlių iš 
Kaukazo ir liga plėtojasi visa
me mieste, kuris yra pripildytas 
sergančiais ir sužeistais pabėgė
liais ir kareiviais.

Gydytojai yra pavargę ir li- 
gonbučiuose nebėra vietos ir sa
nitariškieji viršininkai atsišau
kė j Amerikos Raudonąjį Kryžių 
suteikti čiepų, kumparo, kafei- 
no ir dizinfektantų. Tasis ren
giasi siųsti darbuotojus i Jaltą. 
Kere, Simferopolį ir Sevastopo
lį, rupinties pabėgėliais.

Gen. Vrangel, komanduotojas 
anti-bolševikų spėkų paprašė 
amerikiečių suteikti ambulanso 
traukinį, lydėti einančius šiau- 
rėn kareivius.

True trnnshition filed with the post- 
master at Chicago, III. April 14, 1920 
hs reųuired oy ine act oi Ocl. 6,1917

TIKISI FRANCUOS SUSI
TAIKYMO SU ANGLIJA.

PARYŽIUS, bal. 13.—Pasak 
premierai Millerand ir 

Lloyd George, dar prieš vyriau
sios tarybos susirinkimą San 
Rėmo, Italijoj, susirinks apsvar 
styti kįlusius nesutikimus tarp 
Francijos ir Anglijos apie Fran
cijos kareivių besiveržimą j ry- 

Tečiaus laimėjimas vieno ar ■ tus nU() i»ejno 
kito kandidato neturi didelės

Siekėsi padalinti Vokietiją ir 
paskui užpulti Prūsiją.

GENEVA, bal. 13.—Sociali
stų organas Munich Post sukė
lė Bavarijoj skandalą, išspaus
dindamas aprašymą nesenai lai
kyto slapto susirinkimo Bavari
jos junkerių partijos, kuriame 
dalyvavo didžiuma armijos ofi- 
cierių. Susirinkime pirminin
kavo von Schoch, prezidentas 
Patriotinės Lygos.

Svarbiausieji svarstomi klau
simai lietėsi padalinimo Vokie
tijos į dvi dalis ir 
Francijai prisidėti 
Prūsijos.

Kapt. Berthold 
tiems pasiūlymams,
kad Bavarijos generolus patiktų 
adm. Kolčako ir gen. Denikino 
likimas. Į

Jis pridūrė, kad nauja karė 
su Francija yra neišvengtina ar
timoj ateityj ir todėl Vokietija 
turi pasilikti tvirta it čiela. Ke
li oficieriai ir politikai parėmė 
tą nuomonę.

pasiūlymo 
atakoje ant

priešinosi 
sakydamas,

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, 111. April 14, 1920

rėųulred by t ne act ui Oet. 6,1917
ITALIJA PASIGAVO 

AUSTRUOS MARKETĄ.
Austrijos premieras susitarė su 

Italija apie apsimainymą 
prekėmis.

RYMAS, bal. 13.—Austrijos 
kanclerio Renner apsilankymas 
Ryme yra svarbus, kaipo paro
dantis Italijos palinkimą atnau
jinti taiką ir atmesti karės lai
ko neprietelingumą. Apsilanky
mas, ypač karaliaus Viktoro pri
ėmimas Dr. Rennerio parodo, ką 
premieras Nitti vadino dvasine 
demobilizacija tų dviejų šalių.

Svarbiausiais svarstytais prak 
tiniais dalykais yra šie: koope
racija Trieste uoste, svarbiau
siame Austrijai išėjime; pirkly- 
biniai susitarimai, sulig kuriais 
Italija parūpins šilką ir išdirbi
nius mainau už Austrijos žalią
ją medegą ir Italijos sutikimas 
suteikti autonomiją Tyroliaus 
vokiečiams. 'Tas bus padaryta 
smulkmeniškai išdirbus pieną.

Italijos priėmimas buvusio 
priešo labai prieštarauja Fran- 
cijos atsineŠimui linkui Vokie
tijos. Tečiaus daugelis jautė 
taip kaip pralotas, kuris šiandie 
pakėlė akis ir pastebėjo: “Bet 
kas galėjo tikėties metai atgal, 
kad Ryme bus galima viešai Kei
ti tostą už Austrijos kanclerį?’

Kiti laikraščiai optimistiškai 
rna.no, kad Fraticijos-Aaglijos 
ginčai bus greitai sutaikinti ir 
sako, kad Franci jos žygis užė
mime miestų j rytus nuo Reino 

i sąlygoms,

raliu nurodymu delegatams už i 
ką balsuoti konvencijoj, o ne ver 
stinu. Delegatai vistiek gali bal
suoti už ką jie nori ir renkant nedaleis pasikartoti :

beveik visi kurjos pagimdė incidentą.delegatus išrinkta I 
neinstruktuoti, t. y. tokie, ku
riems nėra įsakyta už kokius 

! kandidatus jie turi . . .. True translation filed with tlie post-
OalSUOtl. niaster at Chicago, III. April 14, 1920

lenkų pergalę ant bolševikų Po- I Bent nS,a "ė vieno Wood dėle- .<•<,.>,re<i by ibe ot Oet. 6,1917
gato visame Cook paviete.

Vakar buvo taipgi balsuojama 
apie išleidimą paskolos bonų 
įvairiems miesto pagerinimams.

! Dar nepilnos balsavimo pasek- 
i mes parodo, kad didžiuma bonų 
(tiltų, parkų, municipalės kon- 

True Iranslntion filed with the post-: vencijų sales ii k.) bus atmesti, 
master at Chicago, III. April 14, 1920 Paskolos bonai naujoms gatvių 
as retjuired bv the act of Oet. 6,1917 j

LENKŲ NOTA ESANTI 
ULTIMATUMU.

dolijoj, pietrytiniame fronte. ; 
Po kelių dienų mūšio bolševikų I 
divizija buvo priversta bėgti ir 
4 kanuoles, pora desetkų kul
kosvaidžių ir daug grobio teko 

i lenkams.

TURKIJOS PARLAMENTAS 
PALEISTAS.

bal.

PARYŽIUS, bal. 13.—300
žmonių užmušta eksplozijoj amu 
nicijos sandelyj Rotenstein, arti 
Karaliaučiaus, Rytinėj Prūsijoj 
sako Mayence žinia. ,

(Porą dienų atgal Berlino ži- Borisovą,
llKV nC4X4 '-'■'J V VIJIJ VJ V.U . . . . . . I

mušta 7 žmonės ir 200 sužeista). ^arP Lenkijos ir Rusijos, Rusi-,
: jos sovietų valdžia pareiškė,
1 kad ji skaito paskutinę Lenkijos I

KONSTANTINOPOLIS, 
13.—Turkijos kariniai oficieriai 
Šiandie uždarė atstovų butą, par 
liepimu sultono, kuris paskirė 
naujus rinkimus parlamentan 
už 4 mėnesių. Sultono paliepi
mas sako, kad “politinės prie- 
žastįs daro reikalingu parlamen 
to paleidimą.”

šviesoms įtaisyti gal ir praeis.
Leninas gavo balsų.

Daug triukšmo buvo, kad 1
VARŠAVA, bal. 13.—Atmes- vvardos, 32 precinkte, 2351 S. • . • ' — - - - . — . - —; dama tolimesnį svarstymą apie Oakley Avė. ant dviejų demo- 

, ant Berezina upės, kratų baliotų rasta nominuotu į 
nia saki kad toj eksplozijoj už- kuipo vietf> taikos taryboms prezidentus—Nikolai Lenin.

l’ruo translation fiied with the post-
mastcr at Chicago, III. April 14, 1920 notą esant ultimatumo pobūdžio.
as * * * ** * ............ 'reųuired hy the act ot Oet. 6,1917 pranejįme sakoma, kad vienati- 

KALTINA KAREIVIJĄ. I niu išėjimu Rusijai yra kreip
ties prie Amerikos, Angljos ir 
Franci jos.

BERLINAS, bal. 13.—Apie 
užmušimą Amerikos žurnalisto 
Carl De Mott iš Patterson, N. 
J., kurį nesenai nušauta Wese- 
lyj, aštriai atsiliepia nepriklau
somųjų socialistų laikraštis Die 
Freiheit. Jis apibudina tą inci
dentą, kaipo “žmogžudystę ka- 
reivijos, kuri, matomai, bijojos, 
kad augštesnis teismas panai
kins mirties bausmę.”

(De Mott tapo suimtas Ruhr 
distrikte ir pasmerktas miriop 
už ėjimą išvien su komunistais,

x:i. i~ ..i_4._ .1 4-_ ni___ 1

patvirtinimo karės teismo nuo- j 
sprendžio. Nušauta jį, kada jis ■ 
buk bandęs pabėgti iš belaisviu 
stovyklos). |

PITTSBURGH, Kas., bal. 13. i " , ; ‘
—Industrinio teismo advokatai. ir tik laukta prezidento Eberto 
rengiasi įnešti augščiausin teis
man bylą prieš Crawford pavie
to šerifą G. Clint Webb, kad jį 
pašalinus iš vietos.

ORAS

Giedra ir šilčiau šiandie 
ryto.

ir

OMAHA. Neb., bal. 13.—Or
laivių ekspertas A. Leo Stevens 
paskelbė, kad Amherst kolegijos 
profesorius David Todd bandys 
signalizuoti Marsui iš jo orlai
vio bal. 23 d.

SANORA NORI KARIAUTI.

NOGALES, Sanora, bal. 13. 
—Naujoji “respublika” Sanora 
stovi apsiginklavusi ir laukia 
ką darys Meksikos valdžios. 
Sanora jau turinti 20,(KM) ka-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, bal. 13 d., užsienių pinigų taimfi nusiėmė 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už I h 1 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.95
Austrijos, 100 kronų ........... 0.55 i
Belgijos, už $1 ...........frankų 15.40
Danijos 100 kronų ..........  $18.75
Finų 100 markių ............... $ 5.40
Francijos, už $1 ....... frankų 16.40 1
Italijos, už $1 ............... lyrų 23.50 '
Lietuvos 100 auksinų .... . $1.90

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; ių kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Trenku 100 markhj .................  $0.70
Norvegų 100 kronų ........... $20.20
Olandų 100 guldenų ........... $37.50
Švedų 100 kronų ............... $22.20
Šveicarų, nž $1 .........   frankų 5.60
Vokiečių 100 markių...........$ 1.901

j šita tyli patruliai. Ji užgriebė 
jais operuoja, 
muitinyčias ir 

skaitoma muitus kraunasi į savo iždą ir 
paėmė federalius triobėsius.

Turėjęs 27 pačias.

LOS ANGELES, Cal., bal. 13. 
—Walter Andrew Watson, ku
ris jau du sykiu bandė nusižu
dyti kalėjime, kaip mano poli
cija, turįs 27 pačias, iš kurių 5 
nežinia kur prapuolė. Jis yra 
kaitimas sąryšyj su nužudymu 
dviejų moterų.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, IU.
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(CONDENSĘD MILK)
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Kuomet jos pačios pienas netinka kūdikiui, tai 
. kokį maistą reikia duoti, kad palaikyti jį sveiku 
ir tvirtu.

M —
H DIDžIAUSIS KLAUSIMAS KIEKVIENAI
"a MOTINAI

’ Borden ’s
1 EAGLE BRAND
« (CONDENSED MILK)

yLl

Išrišo šj klausimą tūkstančiu tūkstančiams moti
nu bėgyj pereitų trijų gentkarčių, ir daugiau kū
dikių mito ant Eagle Brand, negu ant kitų visų 
pritaisytų maistų sudėjus į vieną.
Jeigu jūsų pienas neatsako—jeigu kūdikis neau
ga vogoj, verkia, arba neramus ir piktas, pasiųsk 
mums šiandie kuponą ir gausi dykai instrukcijas 
savo kalboje apie maitinimą kūdikių, taipgi pen- 
kesdešimts keturių puslapių knygą apie kūdikius.
Kam rūpintis apie užtcktinunią cukraus ir pieno stalui iv 
virimo reikalams? Eagle Brand, dėlei savo gerumo ir at- 
sakantumo, paliuosuos jus nuo cukraus, dar gi jis yra pi
gesnis ir toliau siekia. Naudok Eagle Brand visur kur 
reikalinga cukrus ir pienas. Meginkft jį su ryžių koše.

Šis kabelis ir Vardas
Jums G varant ija

Parsiduoda Gerose Aptieko 
se ir Groserių Krautuvėse. 
The Borden Company 

108 HUDSON STREET 
NEW YORK

Iškirpk kuponą. Pažymėk no
rimą knygutę ir prisiųsk Ji 
mums ŠIANDIEN.

Mrs. .. 
Street 
City ..

INSTE1GTA 1857 M.

State .......................... (8)
......Nurodymai apie Valgius
.......Kūdikių Gerovė

Borden Produktui: 
Borden’s Maltcd M ilk

Bordcn’s M ilk Chocolate

T0WN OF LAKE

LIETUVIAMS 
Vienatinis Bankas

Ant Town of Lake, kuris randasi po priežiūra ir 
kontrole Suvienytų Valstijų Valstybės ir Illinojaus 
Valstijos Valdžios. Taigi saugi vieta sudėjimui jūsų 
pinigų.

Turtas apie $6,000,000.00

Depositors State Bank
• 4633-4637 South Ashland Avenue

Atdara kasdien 9 v. ryto iki 4:30 po pietų.
Ketvergo vakarais 7 iki 9
Subatomis 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

VIENINTELĖ CHICAGOJE
A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO ĮSTAIGA 
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS 

šviesinęs ir sietinės maudynės
Geriausias koks tik yra žinomai gydymas Reumatizmo, Paralyžaus 

Nervuotumo, Pilvo, Kepenų ir inkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (šašai) gydoma elektrinėmis vartuotomis

maudynėmis. ......... ;...
VYRŲ SKYRIUS MOTERŲ SKYRIUS

1550 Clybourn Avė. 1527 N. Halsted St.
Tel. Lincoln 4424. _______ _

Privatinių šnipų 
piktadarybės.

“Bronis Vaitkevičių dirbo vie 
nai didelei korporacijai per 15 
metų. Jis yra rusas (lietuvis) 
gimimu, bet tikras amerikietis. 
Fiziškai, protiniai ir doriniai jis 
yra puikus žmogaus pavyzdys. 
Turi pačią ir penketą vaikų. Pri 
vatiniai šnipai buvo samdomi jo 
dirbtuvėje ir vienas sekikų, pa
leistas už $20,000 kaucijos už 
žinogžudybę, įskundė Vartkevi 
čių. Jis buvo prašalintas iš dar 
bo. Neužilgo po to, dirbtuvėje, 
kurioje jis pirmiau dirbo, buvo 
paskelbtas streikas. Jis ėjo 
gatve, kur darbininkai buvo su
sirinkę, ir privatini^ šnipas jį 
pašovė; kulka perėjo per jo 
plaučius. Jis išgulėjo ligonbu- 
tyj tris mėnesius, o jo pati tu
rėjo eiti dirbti, kad išmaitinus 
vaikus, nors ji buvo nėščia.

“Jis sugrįžo iš ligonbučio ir 
pradėjo jieškoties darbo, bet su 
sidurė su juoduoju listu. Tik 
pamąstykite — žmogžudys pa
dėjo jį ant juodojo listo! Maža 
firma gabaus jį pasamdė ir da
vė darbo.

“Sausio 2 d., 1920, jo namas 
prie VVest 21st St. buvo užpul
tas. Tas užpuolimas buvo ve- 

samdytojo 
Jis sakėsi

damas buvusio jo 
privatinių šnipų.
jiems, kad jis yra nekaltas ir 
kad jo pati gimdo, ir kad jis 
nori eiti pas daktarą, bet jokio 
mandagumo, nė pasigailėjimo 
nebuvo parodyta jam, nė jo be
sikankinančiai pačiai: jis tapo 
išgabentas kalėjiman, paliekant 
penkis jo mažus vaikus kly
kant į ausis pamišusios ir ken
čiančios motinos. Jį pasodino 
kalėj iman kartu su neva ‘raudo
nąja’ literatūra. Ten. panaudo
ki prieš jį nedorą ‘Ihird degree* 
(kankinimą išgauti prisipažini
mą). Vienas neva valdžos slap 
tosios tarnybos agentas pasakė: 

.‘Joje*, ar tu neatsimeni, kaip mes 
nusiėmėm paveikslą salėj ? Tu 
mane gerai žinai’. Tam nepa
vykus, jis puolė prie ‘raudonų
jų’ brošiūrų. Tikrai, parašyta 
lenkiškai, bet pasirodė, kad tai 
buvo brošiūra šv. širdies drau
gijos, o ant kitos pusės lapo bu
vo Kristaus kraujais aptekusios 
širdies paveikslėlis. Tas supy
kino policijos kapitoną, kuris 
dalyką suprato. Jis įsimaišė ir 
pasakė: ‘Ar jus, kvailiai, ma
tėt, kad žmogus, turintis tokius 
dalykus namie, eitų prieš musų 
valdžią? Ejk namo, žmogelį 
pas savo pačią. Aš gvarantuo- 
ju už tave. Ir jis išėjo namo 
su sunkia širdijni.

“Parėjus namo Vaitkevičius 
rado naujai gimusį kūdikį. Tai 
buvo 2:15 vai. nakties. Reikė
jo daktaro motinai ir kūdikiui 
prižiūrėti, ir jis turėjo eiti jieš- 
koti, bet čia vėl ko tik neatsi- 
durė kalėjime; mat toji pati šai

•I

Daugiausia
Lietuvos Aksinuuž
Amerikos Dolerius

V 1S U 0 M E T galite pasiųsti 
Lietuvon slysdami tiktai per 
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO 
SKYRIŲ, kurį 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 
patarpininkavimą.
Taip išmainyti ir pasiųsti mar= 
kių arba auksinų negalėsite 
niekur kitur, kaip tik NAUJIE’ 
NU PINIGŲ SIUNTIMO SKY
RIUJE

Naujienos to atsiekia, Kadangi nejieško iš pinigų siuntimo 
ypatingų pelnų, ir antra, kadangi tūkstančiai Naujienų draugų 
yra pasirižę siųsti ir jau siunčia pinigus per Naujienas, kas duo
da progos gauti iš bankų truputį žemesnį kursą, negu siunčiant 
mažomis sumomis.

i

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

jį. Bet,jam vistiek pasisekė 
šiaip taip ištrukti ir išgelbėti 
gyvastis.”

Tokių tai piktadarybių papil
do privatiniai šnipai. Ir tokių 
piktadarybių papildoma šimtais 
ir tūkstančiais. Ir tokioms pik
tadarybėms prieš darbininkus, 
kapitalistai išmoka tienis šni
pams milijonus dolerių'ięas mė
nesį. Doyle sako, kad visoj A- 
merikoj yra daugiau kaip 10- 
000 agentūrų, turinčių 133,000 
šnipų, kurių 75 nųoš. slapta vei 
kia unijose. Tiems šnipams ka
pitalistai išmoka po $6,000,000 j 
mėnesį — kad jie dar daugiau 
piikladarybių padarytų. Ir tei
singai Doyle reikalauja, kad bu
tų panaikintos visos privatinių 
šnipų agentūros, nes tie šnipai 
darosi pavojum visai draugijai. 
Jis sako prezidentui:

“Panaikinkite jas, nes jos y- 
ra pavojingos. Papirkusius baž 
nyčias ir teismus, kad jos galė
tų paleisti velniškus sėk i o to jų 
rujas prieš niekuo nekaltus, be
ginklius žmones, jos žvėriškais 
ir barbariškais budais ardė žmo 
nių širdis ir gyvenimus; nuvalė 
be skaičiaus jaunų mergelių

Kaujienu Pinigu Siuntimo Skyrius
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.
CHICAGIEČIŲ ŽINIAI;

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių atidaras KAŠDIEN per visą 
dieną, o taipgi vakarais iki 9 vai: utarninkais, ketvertais, suba- 
tomis ir nedėlios dieną nuo 10 vai. iki 2 vai. po piet.

(žiedų musų kaimenės) į baltų
jų vergių gyvenimą; privertė 
motinas sunaikinti negimusius 
kūdikius ir išskerdė tėvus — 
kaulus ir raumenis musų šalies 
— savo žiauria ranka, kuri nie
ko neboja ir kuri smeigia už
nuodytą peilį į krutinę ‘Laisvės 
dievaitės’ ir pamaži, bet tikrai, 
ją marina”.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
M »»

BULVES $3.50

Tiefja, kad miestelėnai ir fabrikan
tai gauna dideles algas. Kai ūkinin
kas gauna už bušelį bulvių $3.50, ru
gių $1.75; kviečių $2.55 ir kitkas 
brangiai parsiduoda, tai irgi gera. 
Dabar yra geras laikas pi rieties far- 
mas. Kad fabrikai sustos, tai ūkinin
kas be baimės bus; nes fabrikai taip 
ilgai neeis, nes ateinu rinkiniai prezi
dento. Rašykit arba tiesiok atvažiuo
kit j didžiausią Lietuvių apgyventą 
koloniją..

M. WALENČ1US.
Box 06, Hari Michigan.

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

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

LIBERTY REALTY COMPANY
3416 South Walla<te Street, Chicago, 111.

. \ i
--------------------------------•—------------- ______ ___________ ______ ________ ' ■ , . . . : • . į j___________ J



Balandžio 14., 1920 NAUJIENOS, Ch'feMB-, III,
dotuvėmis ir vis klausinėjosi:

Į KORESPONDENCIJOS Į
MINDEN, W. VA.

Kovo 29 dieną persiskyrė su 
šiuo pasauliu d. Jonas Gumaus- 
kas. sulaukęs vos 33 metų am
žiaus. Paėjo iš Su valkti rėdy- 
bos, Marijampolės apskričio. 
Buvo vedęs, paliko dideliame nu 
liūdime ir varge savo mylimą 
moterį ir tris mažas dukreles. 
Dg. Gumauskas priklausė dviem 
pašalpos draugijoms, kurių na
riai dalyvavo laidotuvėse. Ve
lionis palaidotas miesto kapine 
se, ir be jokių įprastų ceremo
niją.

Kadangi šiame mieste dar 
pirmas toks atsitikimas, kad lai 
dojama be kunigo patarnavimo, 
tai daugelis didžiai įdomavo lai-

gi tūli tų draugijų nariai, su ku 
riais kartu veikė ir a. a. Gu
mauskas, buvo bemaną atsisa
kyti nuo dalyvavimo. Bet kad 
draugijos nutarė skirti didelių 
bausmių tiems, kur nedalyvaus, 
tai a. a. Gumausko laidotuvėse 
dalyvavo ytin skaitlingas būrys 
žmonių. Išvežant iš namų prie

Yi-::’:#

prakalbėlę d. F. Audaitis. Trum
pais ruožais paaiškino apie mi
rusiojo draugo gyvenimą ir dar 
bus.

A. a. Gumauskas buvo labai 
gerbiamas vietos susipratusių 
lietuvių darbininkų. By reika
le d. Jonas visuomet padėdavo 
savo draugams darbininkams. 
Buvo nepailstantis darbininkiš
ku laikraščių ir knygų platinto
jas.

Dg. J. Gumausko broliai gy
vena, rodos, Newarke, N. J. Jei
gu kuris norėtų platesnių infor
macijų, tegul kreipiasi sekamu 
adresu:

F. Audaitis,
P. O. Box 62,

Minden, W. Va.
Puritan Salyklos Sun- 
ka ru Puritan šviežiai 
maltais apyniais pada
ro geresnį gėrimą, ne- 
gu kiton kurios išdir

bi bystės. Reikalauk Pū
ki ritau. Visos geresnės 
M aptiekęs jo turi arba 
1 gali (gyti dėl jūsų.

vie-

SO. OMAHA, NEBR.
Vietos lietuvių domai.

šiuo norėtume paraginti 
tos ir apielinkių lietuvius prisi
dėti prie didžiai naudingo dar
bo — teikimo paspirties savo 
draugams Lietuvos darbinin- 

i karna. Kitais žodžiais teikimo 
paramos Lietuvos darbininkų

judėjimui, kurį dabar pasinlojo] 
nuslopinti juodoji reakcija. Lie
tuvos atžagareiviai mat daro vi
sa, kad tik sutrukdžius darbo 
žmonių pastangas nusikratyti 
jų jungo ir pasiųsti į Steigiamą 
jį Seimą koudaugiau darbo žmo 
nių valios reiškėjų. Tatai mu
sų, amerikiečių> pareiga yra: vi
sais galimais budais remti Lie
tuvos darbininkų judėjimą, ypa
čiai gi dabar, kada eina kampa
nija Stengiamojo Seimo rinki
nių. Padėti savo draugams 
mes tegalime gausiomis auko- 
mis-pinigais, kurie musų drau
gams Lietuvoje dabar yra labai 
n ikalingi, nes sunkioji kairės 
našta juos labai nuvarginus ir 
daug alliekanu> skatiko jie da
bar neturi.

Taigi šelpkime juos, aukoki
me! Aišku juk, kad niekas ki
tas jų kovos už savo laisvę ne
pareina, kaip tik jų draugai dar
bininkai, ypatingai amerikie
čiai. O todėl kiekvieno apsi- 
švietusio ir pažangaus lietuvio 
darbininko - amerikiečio parei
ga yra aukoti, aukoti kiek kas 
išgali. Tatai kurie dar neauko- 
jote, pasiskubinkite su savo au
ka. Aukas galite perduoti 
mums, žemiau pasirašiusiems, o 
mes jas tuoj persiusime į Lie
tuvos Laisvės Fondą, Chicago- 
je. Iš ten jie bus pasiųsti į Lie
tuvą musų draugams Lietuvos 
darbininkams remti.

Subruskime!

Kapitalas ir 
Perviršis ..

Banko Turtas
$750,000.00 Viršt..........

Dr. A. R. Blumenthal
I $6,000,000.00

Kelias i Lietuva
Pinigų Parsiuntimui Jau Atsidarė

Siųskite per Didyjį Valstijinį Banką ant Bridgeporto.

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

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

poje ir todėl užtikrina jūsų pinigus nuo pražuvimo.

CENTRAL Bankas turi specialį skyrių dėl pinigų siuntinio į Lietuvą. Skyrių šitą 
veda JONAS ČAIKAUSKAS lietuvis, KURIS turi per daug metų patyrimą siuntime pi
nigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. Jis stengsis patarnauti Lietu
viams kuogeriausiai. Visokie patarimai suteikiama veltui.

Pinigų siuntimo ir taupymo skyriai yra atdari tris vakarus į savaitę sekančiai
PANEDĖLIAIS,

SEREDOMIS IR 
SUBATOMIS vakarais.

NUO 6-tos iki 8-to» Valandos
UžRUBEžINIS SKYRIUS NEDĖLIOJUS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VALANDAI.

AKIU SPECIALISTAS 
Akla Egsaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimai 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at

bus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 et 

Telephone Yards 4217 
Boulevard 6427

l Dr. Charles Senai
Persikčl? | mvo naują ofisą 
pn 4729 So. Aaland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų Ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos far 
moterų liga.

Tel. Dieze! 28M

DR. M. HERZMAN

Reikia Lietuviu Ūkininku
pirkimui ūkių Vilas County, Wisconsin, kame žemė ge
riausia ir viskas kas tik pasėjama auga; komunikacija 
gera, daugybė ežerų, upių, upelių ir šaltinių; geriausia 
vieta medžioklei ir žuvavimui. Ši apielinkė labai greitai 
apgyvendinama ir trumpu laiku visos ūkės bus išparduo
ta; pirk tuojau kol kainos dar prieinamos, pralobę lietu
viai ūkininkai jau nuo kelių metų čia gyvena. Ateik pas 
mus ir ūkininkausime drauge. Męs norime jųsų, kaipo 
brolių ūkininkų, kad taptumei musų kaimynu. Arba pirk 
žemių pasipelnymui, kad vėliau pardavus uždirbti dide
lius pinigus. Delei pilnesnių žinių ir aprašymų kreipkis;

SANBORN & COMPANY,
Eagle River, Wis.

5413 So. 33 St.
A. žalpis,

5311 So. 33 St. 
Omaha, Neb. 

_________ —____ i___

Išvažiavimas j Lietuvą.

Dept. A.

Laivakortes $61,25
PER VANDENI 

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

Parūpiname PASPORTUS.
Siunčiame PINIGUS.

Litkuanian American Information Bureau
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

DIDELIS METINIS

BALIUS
LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO

NEDĖLIOJĘ, BALANDŽIO 18 D., 1920.
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 5 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai.
Gerbiama visuomenė! Meldžiame atsilankyti ant 

musų parengto vakaro, visi busite užganėdinti, nes tai 
bus puikus vakaras. Grajys geriausia muzika, kur galė
si gerai pasilinksminti. Kviečia KOMITETAS.

Daugelis kreipiasi į Misiją 
prašydami suteikti pasportus. 
Jau Lietuvos Atstovybė iš Wa- 
shingtono laikraščiuose paskel
bė, kaip reikia pasportus įsigy
ti. Misija pasportų neišdavinė- 
ja. Kiti vėl klausia apie išei
nančius laivus, laivakorčių pre
kes. Kiek suspėjome, paaiški
nome. Bet visgi butų daug po-

J;ad apie laivus klaustų 
informacijų ne misijoje, bet lai
vų kompanijų agentų, kurie ge
riau tuos dalykus žino, nes jie 
kas kartas kompanijų informuo 
jami. Misija gi nėra jokis lai
vų kompanijų agentas.

Atkreipiame išvažiuojančių 
domą į tai, kad pasistengtų įsi
gyti įvairius dokumentus. Ypač 
kurie čia apsivedė, ar vaikučių 
susilaukė. Turėtų pasirūpinti 
apsivedimų ir giminių metrikus 
ir juos Lietuvos atstovybėje už
tvirtinti. (Mokestis už metrikų 
užtvirtinimą $2.50 sulygr Lietu
vos valdžios nustatymo). Be 
tokių dokumentų nuvažiavę Lie
tuvon vedę žmonės gali būti pa
laikyti nevedusiais ir tt. Tokių 
nesmagumų patartina vengti.

Pinigų reikalas.
Lietuvos Astovybė iš Wash- 

ingtono paskelbė, kad tie žmo
nės, kurie buvo pasidėję rublių 
į Rusijos bankas, tų bankų kny
gutes, pridėję 50c paštos mar
kėmis, registruotuose laiškuose 
siųsti Lietuvos Astovybei Wa- 
shingtonan, nes Lietuvos val
džia bandys tuos pinigus atgau
ti. Dabar daugelis Misijai pri
siuntė. Prašome visų, turinčių 
tokias knygutes, siųsti ne Misi
jai New Yorkan, bet Lietuvos 
Atstovybei (Representative of 
Lithuania in America, 703 — 
15th St

Central Manufacturing District Bank
A STATE BANK 

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

Gerai lietuviams žinoma* per 22 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeri*.

Gydo aitrias Ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir valkų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1I2| W. Uth 
St. netoli Pisk St.

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

( Dienomis: Canal
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136

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

Tclephonail

( AŠ ADOMAS A KARALIAUSKAS SEKANČIAI RAŠAU
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispe> 

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
’ abeinas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 

begyvensiu. Visur jieškojąu sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bei kada pareikalavau Salutaias vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 

» Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
į matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
i išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
; vaite po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 įnėn. savo paveiksle 

mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
. radėjistei ir linkiu visiems savo draugams- ir pažįstamiems su 

kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:
I \ SALUTARAS

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof. 
į 1707 So. Ilaiuted St. Telephone Canal 6417. Chicago,

pa
to

m.

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

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

CHICAGO. ILL

Galvos ir Gerklės

ir

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dCliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR S BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telefonas Pullmaa MA 
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 MichlgaD Ave„ Roselaad

Valandos: 9 iki I vakare

JOHN KUCHINSKAS 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

perkant.
arba parduodant narni, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
LegaliŠkus Dokumentus. Sutei

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

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

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudčjimo. 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo 
luino, skaudamą akių karštį, atitai 
so kreivas akis, nuima kataraktą 
atitaiso trumparegyste ir toliregys 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi 
suose atsitikimuose egzaininavima> 

h romą su elektra, parodančia ma 
žiausias klaidas. Specialč atyda at 
kreipiama į mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dčldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet 
Ofisas 1553 W. 47th SU kampai* 

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

Mano specialis gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė. ,
Phone Drover 9660.

Ai-
Ai-
Ar
Ar 
Ar

Ligos
Dažniausia ligos for
ma, kuri paeina nuo 
užleisto persišaldymo. 
D-ro Carter savo bil
du išgydo greitai 
pasiliekamai.

kvapas atsiduoda? 
balsas užkimęs? 
skrepliuoji? 
visą skauda? 
nosis prišašus? 
šniokšti miegodamas?

Ar bėga kraujas iš nosies?
Ar nosį skauda ir yra opi? 
Ar 
Ar
Ar skauda pakaušį?
Ar negali užuosti?
Ar gerklė uždžiuvus rytmetyj?
Ar miegi išsižiojęs?
Ar nosis užsikemša naktin?
Šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

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

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

Besisukamų šviesų iškaba per
23 metus prie State gatvės.

Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais. lt' 
iki 12. Atdara Subatomis. po pietų.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st Chicago

labai čiausti?
akjs silpnos ir ašaroja?

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
Ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. 1 E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgą* 
Roaelande: 10900 S. Michigaa Ava 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 6:20 
-7. TeL Yards 722

■■■■.n.... ........................ .i...........................     , i—

DR. M. T. STRIKOLIS

kas kartas didėja. Patartina 
pasiskubinti siųsti, nes auksino

N. W., Washington, kursas sparčiai kįla.
Sekantis kurjeras (p. P. Nor- 

Jau šian- kus) išvažiuos Lietuvon balan-
C.). |dien (IV-9-20) siekia apie $2.00 džio 24.

Persiuntimas pinigų Lietuvon už 100 auksinų. 1 L. Misijos Informacijų Biuras.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 WJ51 St. kampJHarahfleld av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I Iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1117

Gydytojas ir Chirurgo 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 168 
Ofiso valandos: 10 ryto Iki S 

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

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 26)

Ar Matei 4^ Jeigu Ne, Tai Pamatyk

Lietuviška Milijonierių ”?M. Meldažio Svetainėje
ClilCAGON ATVAŽIUOJA “ 2242 W. 23rd Place

Nedelioje, Balandžio-Apr ii 18 diena, 1920 m
Pradžia 8 vai. vakare.

“Lietuviškas Milijonierius” atvažiuoja Chicagon tik ant 
speciališko “Birutės” pakvietimo. Todėl nepamirškite atsi-

lankyti ir susipažinti su “Milijonieriumi”. Tai yra viena iš 
gražiausių Operečių komp. M. Petrausko. Stato. “BIRUTĖ”

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 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

Panfatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Melino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50

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

Atidaryta kiekvienų dienų Iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai 
vakare. NėdSliomis iki 6 v. vakare

S. GORDON, 
1415 So. Halated St„ Chicago, III.

* . f " A J ■ G,'.| ' ■. ■ .4 ' ,i;h< • y t **'4'> ■’ Aįl!'?" v 5 . H' 1 't-n' ‘ ’■> '' •';» ' i‘’• 4 .'t r B' x 1 • p‘f , a J * M '•
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Telephone Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: S—12 ryto 
' 2—9 vakaro 

UOS S. Morgas St Chicago, I1L . ......- „JŲ uJ..  ...  . .

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

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

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

nuo 1 po piety iki 8 vakare.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.'
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of Chicago, III., under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedSldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina;
Chicagoje — pašto:

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

Chicagoje — per nešiotojus: 
Viena kopija ......................
Savaitei • .............................. .
Mėnesiui ..................................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
> i.j.i Rniaigtansr-

16.00
3.50
1.85
1.45
.75

15.00 
3.00 
1.65 
1.25

.65

17.00
4.00
2.00

Galutinas “komu
nistų ’ ’suban- 
krutijimas.

nieko pozityviška: nei var
do, nei partijos, nei “revo- 

1 liucinio” veikimo, nei prin
cipų. '

Visas jos įsigytasai tur
tas šiandie yra tiktai bega
linė protiška ir morališka 
demoralizacija.

Brisdami iš vienos nesą
monių pelkės į kitą, “komu
nistai” neišmoko net supras I 
ti, kokias klaidas jie darė. 
Ir kada jie pamatė, kad jų 
kelias neveda prie nieko ge
ra, tai jie nerado savyje nei 
pilietinės drąsos prisipažin
ti prie to: jie stačiai užsigy
nė to, ką skelbė per mėne
sių mėnesius

Aršesnio subankrutijimo 
dar tur-but nėra susilaukus 
jokia visuomenės judėjimo 
srovė.

Bet iš to bus gera pamo
ka lietuviams darbinin-1 
kams. " Ateityje jie žinos, 
kad nereikia tikėti plepalais 
visokių nemokšų, kurie, A- 
B-C gerai nepažindami, per
šasi minioms į vadovus.

Apžvalga
“Komunistai” jau užsi
gina SAVO PROGRAMO.

Nesenai “Naujienos” nurodė, 
kad “Moterų Balsas”, kuris už
tariu “komunistus”, atmetė 
svarbiausiąjį “komunistų” prin 
cipą, paniekinantį reformas. Ji
sai, mat, ėmė ragint “susipra
tusias moteris” ginti įstatymą, 
apginantį moteris darbininkes; 
o tuo tarpu “komunistai”, ku-

Tie gaivalai, kurie skel-1riuos £in“; tokilJ įstatymų vi- 
bia “komunizmą”, jau ėmė 
viešai pritarti įstatymams, 
pagerinantiems darbininkų 
būvį arba apginantiems dar,j 
bininkų teises — žodžiu, ė- 
mė pritarti reformoms, ka
pitalizmo tvarkoje.

Nesenai savo pritarimą 
reformoms pareiškė “komu 
nisčių” redaguojamasai 
“Moterų Balsas”, o dabar į

* šitas vėžes įstojo jau ir vy
riausia lietuviškųjų “komu
nistų” organas “Laisvė” 
(žiur. Apžvalgą).

Ir negana to, kad jie da
bar ėmė pritarti refor
moms, bet jie stengiasi įti
kinti savo pasekėjus, jogei 
jie niekuomet ir nebuvę prie 
šingi joms. Jie stačiai užsi
gina savo “komunistiškos” 
pozicijos ir net keikia tuos, 
kurie jiems primena apie

Kas-gi tuomet palieka iš 
tų “komunistų?”

Jie buvo priėmę vardą, 
skirtingą nuo socialistų. To 
vardo jie išsižadėjo, kaip 
tik pajuto pavojų savo kai
liui.

Jie buvo sutverę atskirą 
partiją. Šitą partiją jie lik
vidavo, pabūgę policijos.

Jie sakė, kad svarbiausis 
jų uždavinys esąs šaukti 
proletariatą prie kapitalis
tiškos valdžios nuvertimo. 
Šitą savo uždavinį jie atidė
jo į šalį, ir vietoje jo ėmė už 
siimti vien tiktai kova prieš 
socialistiškas ir kitokias dar
bininkiškas organizacijas, 
nepritariančias “komunis
tų” kvailystėms.

Pagalios, dabar jie išsiža
dėjo ir svarbiausiojo savo 
principo, kuris saka, kad 
darbininkai neprivalą steng 
ties iškovot reformų kapita
lizmo gadynėje.

Taigi toje srovėje, kuri 
kėlė tiek daug triukšmo dar 
bininkų judėjime, nepaliko!

sai nepripažįsta.
Bet dabar pasirodo, kad jau 

ir “Laisvė” spjauja ant to “ko
munistų” principo. Mėgindama 
pateisinti “Moterų Balso” ne
nuoseklumą, ji rašo:

Girdi, komunistai nepripa
žįsta jokios naudos įstaty
mams, kurie šiokiuo ar to- 
kiuo budu apgina darbininkų 

i teises. Atsakymas čia trum
pas. Jeigu komunistinėje 
programoje nėra sudėta visos 
eilės taip vad. reikalavimų— 
minimum (įvykinamų ir bur
žuazinėje tvarkoje), tai dar 
visai nereiškia, kad jie butų 
priešingi darbininkų būvio 
pagerinimui.
Toliaus “Laisvė” rašo:

Jeigu būdavo seniau parla
mente kokios nors šalies koks 
nors narys buržuazinės parti
jos įneša kokį-nors menką su 
manymą darbininkų naudai, 
tai socialistai labai tankiai 
balsuodavo prieš tuos suma
nymus. Tuomet atžagarei
viai pradėdavo bliaut, kad so 
cialistai nenori pagerint dar
bininkų būvį, kad jie nori tik
tai revoliucijos. Lygiai to
kioj jau rolėj atsiduria dabar 
“Naujienos”, kurios visa ger
kle šaukia, kad komunistai ne 
•nori “reformų”, kad jie nori 
arba visko, arba nieko.
Iš šitų “Laisvės” žodžių aiš

ku, kad ji jau pripažįsta refor
mų naudingumą darbininkams, 
ir kad ji jau atmeta tokią nuo
monę, pagal kurią darbininkai 
privalo tiktai eiti prie revoliuci
jos, nesistengiant pagerinti sa
vo būvį dabartinėje tvarkoje.

Tai butų labai puiku, jeigu 
“Laisvė”, užimdama šitokią po
ziciją, atvirai prisipažintų, kad 
pirma ji klydo. Bet ji ne tiktai 
neprisipažįsta prie to, o dagi 
meluoja, tvirtndama, buk ji vi- 
suomte laikiusis tokios pozici
jos, ir keikia “Naujienas*’ už 
nurodymą, kad pirmesnioji jos 
pozicija buvo klaidinga.

Kadangi ji šitaip elgiasi, tai 
mes esame priversti parodyti, 
kaip ji dabar apgaudinėja savo 
skaitytojus. Savo išvadžioji
mus paremsime dokumentais.

“Laisvė”, kaip žinia, jau nuo 
pradžios pereitųjų metų, kada 
dar “komunistai” buvo Soeialis-

tų Partijoje, ėmė smerkti Sočia- gramo, o ir užsigina, kad ji nie 
,Ilistų Partiją ir ėmė pritarti,kad tokiam programui neprita-

tiems elementams, kurie organi
zavo vadinamąjį “Kairųjį spar
ną”. Koks-gi buvo svarbiausis 
nesutikimo punktas tarpe Socia
listų Partijos ir tarpe “kairias- 
parnių” ? Tai buvo klausimas 
reformų.

Socialistų Partijas progra-1 
mas sako, kad pilnas darbininkų 
klesos pasilmosavimas gali įvyk 
ti, tiktai prašalinus kapitalizmo 
tvarką ir įsteigus jos vietoje so
cializmo tvarką, t. y. per socialę 
revoliuciją. Bet pirma negu į- 
vyks ta socialė revoliucija, tai 
darbininkai turi kovot už savo 
būvio pagerinimą, stengdamiesi 
dar kapitalizmo tvarkoje išgaut 
tokių reformų, kokių tik gali
ma; ir šitą kovą jie privalo ves
ti ypač politikos dirvoje.

O vadinamasai “kairysis spar 
nas” atmetė šitokią Socialistų 
Partijos poziciją ir užreiškė, 
kad koyot už reformas kapitaliz 
mo sistemoje yra ne tiktai 
bergždžias, o net ir kenksmin-

I gas darbas, kadangi jisai sulai
kąs darbininkus nuo revoliuci
jos. Visa, ką darbininkai pri
valą daryt, tai stengties kuo- 
greičiausia iššaukti revoliuciją 
ir rengties prie jos.

Pirmiausia šita “kairiaspar- 
nių” pozicija tapo aiškiai sufor- I 
muluota Michigano valstijoje, i 
kur jiems pavyko paimti į savo 
kontrolę socialistų organizaciją i 
Ir štai kokią rezoliuciją jie pra-| kuomet antru skaitymu priėmė 
vedė toje organizacijoje:

Kiekvienas narys, skyrius 
arba kuopa* pritarianti įstaty] J‘Į

‘ miškoms reformoms arba re
miantis organizacijas, susi
tvėrusias agitacijai už tokias 
reformas, turi būt išmestas 
iš Socialistų Partijos. Val
stijos Pildomajam Komitetui 
yra suteikiama įgaliojimas at 
šaukti čarterį kiekvieno sky
riaus, kuris nesilaikys šitos 
pataisos (prie konstitucijos).
Panašias rezoliucijas paskui 

priėmė “kairiasparniai“ ir kito
se vietose.

šitokięs rezoliucijos reiškė 
aiškų atmetimą Socialistų Par
tijos programo, ir todėl S. P. 
Pildomasis Komitetas išbraukė 
“kairiasparnius” iš partijos.

Vėliaus tie “kairiasparniai” 
pasivadino “komunistais” ir su
siorganizavo į Komunistų Par
tiją. Savo konvencijoje, laiky
toje Chicagoje, šita naujoji par 
tija priėmė programą, kuriame 
tarp kitko ve kas yra parašyta:

Komunistų Partija turi lai
kyt pirmoje vietoje savo ne
atiaidi! šaukimą prie proleta
rinei revoliucijos, kapitaliz
mo nuvertimo ir proletariato 
diktatūros įsteigimo.

Dalyvavimas parlamentinė
se kampanijose, kurios visoje 
proletariato kovoje turi ant
raeilės reikšmės, yra tiktai 
dėl revoliucinės* agitacijos ir 
propagandos.

Jeigu Komunistų Partija į- 
gis atstovų parlamente, tai 
jie neprivalo davinėt reformų 
sumanymų arba remti juos; 
jų veikimas yra agitacinis...
Taigi matote, kad tie elemen

tai, kurie pradžoje pasivadino 
“kairiuoju sparnu”, o paskui 
“komunistais”, griežtai atmetė 
reformas. Jie atmetė ne tiktai 
tuos menkus pagerinimus, ku
riuos kartais parlamentuose pa
siūlo buržuazijos atstovai, o ir 
visus, kad ir geriausius pageri
nimus—net tokius, kuriuos pa
tįs komunistai galėtų sugalvoti. 
Savo atstovams parlamentuose 
Komunistų Partija stačiai už
draudžia duoti bent kokių įneši
mų apie reformas arba remti 
l)ent keno paduotus tokios rų- 
šies įnešimus.

“Laisvė” visoms keturioms 
rėmė tuos kairiasparnius ir 
“komunistus” ir ragino lietu
vius darbininkus priimti jų pro
gramą. O dabar ji drįsta tvir
tinti, kad “komunistai” nebuvę 
ir nesą priešingi reformoms: 
tiktai, girdi, neįrašę jų dėl ko
kios tai priežasties į savo pro
gramą !

Ji dabar, vadinasi, jau ne tik
tai išsižada “komunistiško” pro

rus! Tai rodo ne tiktai galuti
nų protiškų jos subankrutijimą, 
o ir morališkų. •

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True trnnslntion filed with thc post 
inastjer at Chicago, III. April 14, 1920 
as requirc(l by the act of Oct. (i, 1917

ANGLIJA.
[Federuotoa apnudoa žinia]

Londonas.—Evelyn Sharp ra 
šo: Aukščiausioji taryba turėjo 
Londone susirinkimą. Ji išlei
do labai įdomią savo darbų at
skaitą. Iš atskaitos matyti, 
kad nepaprastas kilimas kainų 
gyvenimo reikmenims Europoj 
padarė labai menką įspūdį į 
diplomatus. Atskaitoj sako
ma, kad Vokietijos žmonės gan 
na tik pusę to maisto, kiek rei
kalinga, sulig aukščiausios ta
rybos apskaičiavimu, tinka- 
dnaml žmonių maitinimui; to
linu sakoma, kad vienos šalies 
bloga padėtis neišvengiamai tu 
rėš atsiliepti į kitas šalis. Lo
giška išeitis gali būti tik vie
na: centralinės valstijos priva
lo daryti visa, kad alsteigus sa
vo prekybą ir pramonę. O tai 
jos įstengs padaryti tik tada,

atsisuko į jį pa U. Mr. S'sveet 
siekėsi atsisėsti Ndw Yorico vai 
stijos gubernatoriaus kėdėn, ir 
jis mane, kad jo pasišokimas 
prieš socialistus pildės jam leng 
viau tikslo atsiekti—guberna
torium būti, bet išėjo visai prie 
šingai: (kaip tik už tą jo begė
dišką žygį prieš socialistus jo 
paties partija, republikonai, ta
riasi boikotuoti kaip jį patį, 
taip ir kitus jo sėbrus legisla- 
turoj, balsavusius už pašalini
mą socialistų. Laikytoj praei-j 
tą nedėldienį republikonų kon
ferencijoj nutarta užbėgti už 
akių Svvceto kandidatūrai j gu- 
berna/torius, ir ne re-nominuo- 
ti kandidatais lqgislaturon vi
sų tų republikonų, kurio veikė 
išvien su Sweetu. ■

Kova su reakcija Draugai ir draugės, nepaliau
kite veikę; nepaliaukite aukų 
rinkimo kampanijos.

Parama musų kovojantiems 
Lietuvoj draugams reikalinga 
ne tik dabar, rinkimo atstovų į 
Steigiamąjį Seimą metu. Tos 
paramos reikės jiems nemažiau 
ir tada, kai Stengiamasis Sei
mas bus susirinkęs. Jiems rei
kės dar labiau budinti žmones, 
organizuoti darbininkus, kad jie 
sąmoningai, kaipo organizuota 
darbo žmonių jiega, galėtų iš 
šalies daryti reikiamos įtakos į 
Steigiamąjį Seimą ir<?tuo budu 
priversti jį sutaisyti tokius pa
matinius šalies įstatymus, kurie 
darbo žmonėms butų konau- 
dingiausi.

kada gaus reikiamos
iš talkininkų.

Matoma, žemutinis
rėjo “demokratišką priepuolį

butas tu-
H

Hughes gins unijos viršininkus.
[Federuotos apaudoa ftinia]

New York.—United Mine 
Workers of America preziden
tas Jolni L. Lewis skelbia, kad 
vyriausiuoju advokatu ginti ke 
tarias dešimt trims tos organi
zacijos viršininkams, tapęs pa
samdytas Charles E. Hughes, 
cx-kandidatas į Jungt. Valst. 
prezidentus. Jų byla prasidės 
Indianapbly, Ind., gegužės 4 d. 
Visi tie unijų viršininkai yra 
fedįeralėfe valdžios kaltinami 
dėl sąmokslo su kasyklų savi
ninkais branginti anglims kai
nas.

darbininkų bilius. Pirmuoju 
biliu suteikiama moterims bal- 
savimo teisės nuo 21 m. am- 

Į žiaus; antruoju biliu panaikina 
ma pliuralis balsavimas. Visai 
nesenai tolygus biliai buvo at
mesti žemutiniame bute. Del 
jų buvo vedama labai karšta 
kova.

Valdžios nedarbo bilius, ku
ris buvo svarstobias bute, yra 
labai menkos vertės “receptas.” 
Vietoj pašalinus nedarbą, jis 
tą nedarbą didina ir tuo pačiu 
teikia paramos kapitalistinei 
sistemai. Pašalpa bedarbėms 
moterims, sulig tuo biliu, su
mažinamą nuo 15 šilingų ($3.- 
75) savaitei ligi 12 šilingų. Da
lis darbininkiškų atstovų, pa
vyzdžiui, J. B. Clynes mano 
reni Ii lą biliu, bei kita dalis ei
na su G. A. Spenceriu, kuris lai 
ke debatų pavadino tą biliu 
“darbininkų įžeidimu.”

Nors debatai dėl to biliaus 
buvo labai menkos vertės, vie
nok jie buvo daug įdomesni, 
negu debatai 'Puik i jos klausi
mu.
buvo lik beprasmes kalbos. Ne 
prieita prie nidko konkrečiu. 
Iš kalbų paaiškėjo tik du daly
ku: kad kol kas da nėra tikros 
tautų lygos, ir kad jau laikas 
atimti privilegijas nuo “išrink
tųjų” vesti užsienių politiką.

George Lansbury be vielinė
mis telegramomis praneša ži
nių iš Maskvos. Tose žiniose 
jis aprašo sovietų valdžios in
stitucijas ir tuos faktus, kokie 
jam toko patirti gyvenant Ru
sijoj. šiomis dienomis “The 

Daily Heraldc” tilpo jo apra
šymas Lenino, kuri jis vadina 
“labiausia mylimu ir labiausia 
neapkenčiamu žmogum pasau-

Reikalauja, kad unijos nariai 
butų piliečiai.

Kasyklų darbininkų unijos 
United Mine Workcrs distrik- 
las No. 6 laikytoj Golumbus, 
()., konvencijoj nutarė, kad 
kiekvienas tos organizacijos 
narys turi būti šios šalies pilie 
tis. Del to ir unijos konstitu- 
cijon nutarta įdėt šitoks para- 
grapas:

“Kiekvienas ateivis, išgyve
nęs Jungtinėsel Valstijose tre

jus metus ar daugiau, turi pa
daryti pilietybės deklaraciją 

(išimti pirmąsias pilietines po 
pievas) ; to nepadariusieji tu

ri būt pašalinti iš United Mine 
Workers of America^ organi

zacijos. Ir kiekvienas atciivys, 
turįs jau pirmąsias pilietybės 

popieras, turi bėgiu šešių mė- 
nesfų įstatymai® leisto tam 

laiko patapti pilnu piliečiu; to 
narione padori alsieji 

eisiu ir bus pašalinti iš oi'ga- 
lizacijos.”

E Federuotoa >paudo. žinia]

New Yorko valstijos socialis
tams ir šiaip darbininkų orga
nizacijoms atsišaukus į visus ša 
lies darbininkus, kad jie parem- 

I tų jų kovą už sugrąžinimą at
gal penkių socialistų atstovų į 
N. Y. valstijos legislaturą, iš 
kur jie buvo pašalinti, visa A- 
merikos Socialistų Partija sku
binas pagalbon. Partijos nacio- 
nalis pildomasis komitetas iš
leido tam tikrą atsišaukimą, k u 
riame pašalinimą penkių socia
listų iš legislaturos jis vadina 
“New Yorko revoliucija”, ir pa
reiškia, kad reakcininkų blokas 
valstijos legislaturoje savo tero 
rištiniais žygiais vis dėlto nepa-

I jėgsiąs suvaryti į rusius sociali
stų judėjimą. Po atsišaukimu 
pasirašo soc. part. pildomojo 
komiteto nariai Wm. H. Henry, 
G. E. Rower ir James Oneal. 
Tarp kita ko jame sakoma:

“New Yorko valstijoj, tos 
I valstijos legislaturoj sėdintįs o- 
į ligarchai nugriovė republikinę 
valdžios formą, garantuotą 
Jungt. Valstijos Konstitucijos 
Artikulo IV ketvirtuoju para
grafu. Alstovaujamajai val
džios sistemai, kuri tapo 1789 
metais įsteigta, suduota biaurus 
smūgis, šitokia reakcininkų re 
voliucija grūmoja padaryt be
teisiais mlilijonus darbininkų 
kiekvienoj valstijoj. Vyriausioj 
šios šalies valstijoj 60,000 pilie
čiams atimta balsavimo teisė ir I 
ta teisė rengiamos atimti dar 
kitiems 100,000 piliečių.”

Del reakcininkų žygių prieš 
socialistus, įvairios darbininkų 
judėjimo frakcijos dabar jun
giasi daiktan, idant bendrai ko
vojus su bendruoju priešu. Pra
eitą savaitę į Albany atvyko 
daugybė delegatų: nuo įvairių 
amatinių unijų, nuo pažangiųjų 
liberalinių organizacijų, darbo 
partijos vadų ir tt., kad protes
tavus prieš įneštus legislaturon 
du edukacij’os bilius, kuriais no
rima neleisti radikalinių pažval- 
gų žmonėms-mokytojauti viešo
siose mokyklose.

Reakcijos banga taip pakilus, 
kad ji užliejo jau ir New Yorko 
universiteto teisių skyrių; kele
tas atžagareivių profesorių sten 
giasi neįsileisti studentais to
kių, kurie kiek-nors įtariami kai 
po redikalai.

Redakcijos Atsakymai
A. Balčiūnui, Cicero. — Delei 

tūlų priežasčių tamistos kores
pondenciją įdėti nesuspėjome. 
Tatai tą dalį, kur kalbama apie 
susirinkimą, prisiėjo išleisti. 
Tikimės, nerugosite.

Petrui Dagiliui, Dės Moincs. 
>—Tikresmių informacijų tam
stos reikalu suteiks Lietuvos 
Atstovybė, jei kreipsitės. į ją 
šiuo adresu: Bcpresentative of 
Lithuania, 703—15th Street, 
Washington, I). C.

■■■—— ■ ■ ■ ■■■-
Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalas, kaip kriminaliikuote 
taip ir civiUtkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierasi
Namų Ofisas:

1323 6. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisu!
127 N. Burbom 21.

111143 UnltyBMg.
Tel. Central 4411

A PFTRATIS

REAL ESTATE-dNBl

European America
Siunčia Pinigua Parduoda

NOTARJJVŠZ
3249 So Halsted Street,j$|i|

Telephone Boulev

Paskidiniuolse debatuose L.S. Sąjungoje
■ . - ..■■■ — T, - 7.-7, iT . r.

Kuopų Veikimas

Chicago, IM. — Balandžio 7

sirin'kimą Pociaus svetainėj. 
Nors šin susirinkimą narių ne
gausiai teatsilankė, bet savo da
rbu ir dabar pralenkė didžiau
sius “komunistų” laikų susirin- 
<i’iiius. Pažymėsiu keletą svar
besnių šio susirinkimiT tarimų.

Socialistų Partijos reikalais: 
N'ularta siųsti nuolatinių dele
gatų į Soc. Partijos Cooik ap
skričio susirinkimus. Nutaria 
larsisiųsdinti ir pardavinėti įž
angos tikielus į busimąjį didelį

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuviu Gydytoju ir Chirurgu 
25 E. Wuhingtoa St. 
Marahall Field Annex 

18th fl. Ruimu 1827 
Phona Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Weeter* Ava.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

^-Spinduliai. Phone Armitage 2012 
Rezidencijos telefonas West 612d

“Manyti apie Leniną, kaipo 
apie kraugerį, yra daugiau ne
gu juokinga,” jis sako, “Mes 
kalbame apie prasižengimus la
bai mažai. Juo ilgiau aš čia 
gyvenu, Ino labiau jaučiu, kad

dimas tų žmonių, tarp 'kurių 
aš gyvenu. Jie yra nedaugiau 
kaili tuose prasižengimuose, 
kiek aš. Kiek laiko atgal aš 
sutikau žymų dvasininką, ku
ris puikiai kalba angliškai. Jis 
pareiškė man, kad Leninas ir 
jo draugai darė visa, idant pa
laikius tvarką ir jų nieku budu 
negalima kaltinti už tuos pra
sižengimus, kurie laiks nuo lai 
ko įvyksta.”

ATSISUKO LAZDOS GALAS.
[Federuotoa npaudoa žinia]

Albany, N. Y.—NeW Yorko

lazda, kurią jis pavartojo prieš 
penkis legislaturos narius so
cialistus, kaip pasirodo, dabar

tuopos įnešimas, kad vedus ių- 
ų vyrų moterims butų padidin 
a nario mokestis iki 20 centų, 
nešimas atmesta. Nominuota

K-tą ir į sdkretorius-vertė

Antras 19 Kuopos įnešimas, 
ka’d Pild. K-to nariai 1921 me
tams butų renkami iš Chicagos 
tipielinkes, dėl kaikurių piežas- 
čių palikta svarstyti ir tarti ki
tam suistinkiniui.

Kuopos reikalais: Nutarta 
prisidėti prie 22 Kuopus ren
giamojo pikniko ir išrinkta 
komisija iš trijų narių, kurie 
vieks kartu su 22 kp. komisi
ja. t ,

Nutarta greitu laiku sureng 
ti prakalbas ir tuo reikalu pa
vesta rūpintis Ilam tikrai čia- 
jau išrinktai komisijai.

—Kokšių Jonus.

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

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka- 

sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
8823 S. Halsted St., Chicago, III

PHILADEUPHIA, Pa.—Ve
lykų antrąją dihną dd. K. Sta
nevičiai kėlė savo sūnaus krik
štynas. Buvo susirinkęs būre
lis svečių, kurie besišnekučiuo
dami apie tai, kas dabar dedasi 
Lietuvoj, sumanė paaukoti kiek 
kas gali Lietuvos darbininkų 
reikalui paremti. Sudėta viso 
$6.00, kuriuos per Naujienų Be 
dakciją siunčiame Lieluvoš 
Laisves Fondui ($6.00 priėmėm 
ir persiuntėm Fondo kasieriui; 
aukotojų vardai skelbiami že
miau.—N. Red.]. Tie patįs drau 
gai išreiškė užuojautos ir pri
tarimo Naujienoms ir Kelei
viui, kurie tvirtai ir teisingai 
gina darbininkų reikalus. Albi
na Garliauskylė padainavo ke-

Telephone Drover 5052

Dr. A.- Juozaitis 
DENTISTAS

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

SLFNDI R

Aukų kvitavimas.

Philada, Pa., Stanevičių
'krikštynolsc, per A.
A. Garliausiką:

A. Damanskis..............$0.50
A. A. Garliauskas .... 2.50
J. Morkuckas .............. 2.00
K. Stanevičių .............. 1.00

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

Buvo

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10-r-ll ryto; 2—3 po piet
Viso $479 90 " va^* Nedalioms 10—12 dienų.

$6.00
$473.001
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kliubo suorganizuotasai 
Juodžio vadovaujant asai

BRIDGEPORT

Pramogų vakaras.

Balandžio 4 dieną Ketvirtos 
\Vartlos Liet. Politikos ir Pašal-

šaunų pramogų vakarą Mildos 
svetainėj. Nore buvo garsinta,

niutė 
ir p.
jaunų mergaičių choras, p-lė A. 
Kondružjutė, G. B. Liebonas, 
p-lės E. Žilvičiutė, Sandauskiu- 
tės, Vaitekimiutes, VaižViliutė, 
M. Rasiniu hite, Pausevičiūtės, 
MaPkdUuniutė, Baltramejoniu- 

tė, Ihilbikiutė, Pilipavičiute ir 
B. žilvitis.

Visa pavyko labai gerai. Žino 
nių buvo daug. — N. lietuvis.

kelios gan didelės pramogos 
kitose svetainėse.

— Kokčių Jonas.

NORTH SIDE

šaunios pramogos.

vakare, 1x4 delei nepaprastai 
blogo oro prisiėjo susivėlinti. 
Programas pradėta po 8 valau

BRIGHTON PARK

Iš Keistučio. Kliubo darbuotės.

“sausa,” bet daugelis “draugų 
balsuotojų” ir kone visos anos 
pagailetinos žmogystos, matyt, 
gerokai buvo ragavusios “Sla
piojo labo”—degtinės.

r

Atidarant vaktur|o programą 
kalbėjo pats kliubo prezidentas 
p. M. Juodis. Po jo kalbėjo an
glas. Tada prasidėjo progra
mas. Dalyvavo p-lė A. Mase-

PETRONĖLĖ KARPUS 

nedelioj, 11 d. balandžio, 
m., 4 vai. ryto. Turėjo 
amžiaus. Buvo vedusi, 
vieną mergaitę 5*/4 metų 

Paėjo iš Suvalkų re- 
Marijampolės

Mirė 
1920 
29 m. 
paliko
ir vyrą 
dybos, Marijampolės miesto. 
Paliko Amerikoje dvi seseris ir 
brolį ir vieną brolį Anglijoje. 
Laidotuvės bus seredoj, 14 d. 
balndžio, 11 vai. iš ryto, iš na
mų 3623 So. Pamell Avė. j Lie
tuviškas Tautiškas Kapines.^ Pa
žįstami, giminės ir draugai ma
lonėkite dalyvauti laidotuvėse.

PETRAS KARPUS, vyras 
Edna KARPUS, duktė

A.

persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 
10 d., 6 vai. vakare, sulaukęs vos 36 
metų amžiaus. Tapo užmuštas gatve- 
kario. Jis paėjo iŠ Siauručių, Šilalės 
vai., Tauragės apskr. Išgyveno Ame
rikoje 18 metų. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Veroniką, sūnus Antaną, 
Edvardą ir dukterį Juijcną, vieną bro
lį ir seserį Amerikoje, seną motinėlę, 
tris sesere® ir dti ‘broliu* Lietuvoje ir 
vieną brolį Anglijoje..

Laidotuves įvyks Balandžio 15 d., 
8 vai. ryto iš namų 819 W. 33rd St., 
Chicago, 111. į Švento Jurgio Bažny
čią iš ten į Šv. Kazimiero kapines.

Gimines ir pažįstamus meldžiame 
atsilankyti į šermenis ir dalyvauti lai
dotuvėse.

Pasilieka dideliame nubudime bro
lis Jonas ir sesuo Amilija Grinienė ir 
švogeris ir moteris Veronika Venc
kiene po tėvais Pušinskaitė ir jo ma
ži vaikeliai. Tegul jam būna lengva 
šios šalies žemelė..

Moteris, sesuo ir brolis.

Nedėlioj, balandžio 11, Kei
stučio Paš. Kliujias ; surengė 
pramogų vakarą p. Meldažio 
svetainėj. Kliubo nariai lošė- 
jai-mylėtojai vaidinio dvi ko- 
mediji: “Jaunystės karštis” ir 
“Suįsiž.ivdavimas pagal sutar
tį.” Veikalus sumokino p-nia 
M. Dundulienė., Vaidinimas, 
reikia jmsakyti, pavyko. Ypač 
gerai vaidinta “Jaunystės kar
štis,” kur dalyvavo ir pati re- 
zišorė—motinos ro'lėj. Anlra? 

sai veikalas išėjo kiek silpniau, 
bet ir pati komedija yra tru
putuką prastesne nei kad “Jau 
nystes karštis.” lieto, žinant, 
kad vaidinime dalyvavo ne ko 
kie profesionalai, o paprasti■ 
darbo žmonės, daugiau reika
lauti nė negalima.

šiuo st'zomi Keistučio KUiu- 
bas jau antrą vakarą rengė. 
Ir pirma ir dabar, kaip teko 
pastebėti, vauHinime dalyvavo 

socialistai, LSS. 174tos kuopos 
nariai. Tai labai gera, kad 
draugai veikia kitose draugijo
se. Tik aš norėčiau paklausti: 
kodėl tie draugai visa tai neda
ro ir savo kuopoje? O ten vei
kimas labai reikalingas ir daug 
naudos kuopai atneštų. Toks 
draugų elgimąsi man visai ne- 
U|)rantamas.

Publikos buvo gan apstus bu 
rdis, nors tą patį vakarą buvo

Praeitą nedėldienj, balandžio 
11, Draugijų Sąryšio svetainėj 
ir paties Sąryšio triūsu buvo su 
rengta šaunus pramogų vaka
rėlis. Tai buvo jaunųjų musų 
veikėjų-vaikučių vakarėlis. Bei 
kia pasakyti, kad jisai pavyko 
kuopų ik iailsia i. Vaikučių buvo 
y t iii daug, o dar daugiau tų 
jaunųjų veikėjų tėvų ir šiaip 
‘Sužinteresuotios publikos.”

Nori h S'idės Draugijų Sąry
šis pasiėmė labai girtiną dar
bą. Iki šiol musų priaugančią
ja karta nieks nesirūpino. O ru 
pintis ja kutinai reikėjo ir tei
kia. — Užinteresuotas.

POLITIKIERIŲ SIAUTIMAS.

Vakar Chicagoj buvo vadina 
mų “\vard coinmilteemen’ų” 
rinkimai, užgyrimas kurių ne

mėjinias kandidatų budimoms 
repirblikonų ir demokratų kon 
vcnci-joms. Taipjau “dėl vis
ko” Icifrta “nominuoti” kandi
datų į prezidentus. Ant “balin
ių” bityo pažymėta tik dviejų 
republikonų vardai: Lo\vdeno 
ir generolo 

(ialtilinos 
iekmės bus 
tą. Bet jau
tiškėjo ve kas: rinkimai buvo 
neątain’aslai triulkšiniingi. 
ginusia triukšmo kelta 
comm it teemenų. fcdesi 
partijos, o ir atskiros tų 
jų frakcijos—to ar kito 
kierio mašina
Girtų pabastų gaujos siautė gal 
vėse. Kai kur įvyko muštynių 
r dagi šatulymosi. Daugiausia 
ie pabustos■siautę 5, 13, 18, 19, 
11, 30 ir 31 wardose. Pav. 19

VVoodo.
tų balsavimų 
žinomos tik šį 
vakar po pietų

pa-

pa-

Dau-

nctik

politi- 
vadovaujanios.

LAIVAKORTES
balsavimo stotį, sumele auto
mobiliui) tvarkos prižiūrėto
jus, balsų dabotojus ir dagi ha 
liotus ir dingo. Kiek vėliau ten 
pat įvyko šaudyniasi. Sužeistų

'lokių juostelių—“vole for 
Losvden” ir “vote for Wood” 
—tik viena diena angščiau bu
vo prisisegę ir du vietos lietu
vių laikraščiai: “liberalų” tau
tininkų ir “krikščionių” demo
kratų (mapionų) organai.

Nelaimingas kavalierius.
“šaunusai kavalierius” Ardlc 

Lyon, gyvenąs 1218 Sherwin 
AVc., pateko bėdon. Bryu Mawr 
teatre andais jis bando pako
ketuoti su jadmite 10 metų am 
žiaus panyte, Emily Mulato. 
Ten pat buvo panytes mama,

pasveikino kavalierių Lyoną ir

Nušovė verteivą.
First National banko budin- 

ke, vakar naktį nušauta pasi
turintis vietos vertei va-speku- 
liantas VVilliam C. Bryan. Sa
ko, kad jį nušovęs jo biznio 
draugas, Insurance Trust kom
panijos prezidentas, J. Eis- 
\vorth Griffin. Kada pastara- 
sai sulaikyta, jis buvo visai nu
sigėręs.

Bando pasipelnyti.
Anglių spėkųlialotriai prade

da dejuoti. Esą, deOei svičme- 
nų streiko anglių išteklius vi
sai baigiasi. Jeigu taip busią 
dar kokią -savaitę laiko, tai Chi 
caga liksianti be kuro ir galį 1 
būt, kad prisieisią pakelti kai
nas anglims.

Ar geleži nlkeliečia i laimės 
ar ne, bet spėkųliatoriai tai tik
rai laimės.

Turi naujos pramogėlės.
Atatinkamieji valdininkai va 

kar areštavo I)r. Bert Frank- 
Jin’ą, gyvulių gydytoją. Jisai 
buk kaltinamas tuo, kad rašęs 
daug receptų—šunčms ir ka
lėms. ReccptiįĮ svaiginamiems 
gėrimams nusipirkti. “Sausie
ji” tūtų naujos pramogėlės. Sa-

nes, o ir gyvulius padarysią 
“slapiaisiais.” Irgi argumentas.

<t

CE

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 Spaustuve
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Gudrus sukčiai

3255

PINIGUS SIUNČIA

A. M. MACARUS
S. VValIace St. Chicago

Aplamai, vakarykšti rinki
mai buvo begėdiškiausia kapi
talistinių partijų demonstraci
ja- po “ibepartyvumo'”' skrai
dė. Pinigai žerta į kairę ir de 
šilnę. Tvarkos, demokratingu
mo bei žmonių valios nepa’isy- 
a. Visa sprendė išankslo suda
rytoji šio pasaulio galingų jų 
našina, jų “demokratija.”

Kaip senaisiais Romos lai
kaisi

“Papaikęs burdingierius.”
Ponia Sopliia Wehr, 2019 

Lincoln gt., turi “papaiku«į bur 
dingierių,” F rauk Miller’į. Apie 
tai tečiaus ji pasakė kitiems 
lik po to, kada jis, vakar naktį, 
pašovė ją ir pats save. Ponia 
Sofija pasveiksianti, beit “bur
dingierius” tur būt ne.

P in iga i—v isagal ia i.

Žmoguc kasosi galvą, | 
kad palengvint niežėjimą, g 
Kasįmasi pasidaro papro- g 
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 

s sosi ąejučioms. Bet jis i 
žino, kad jam niežti, ir g 

I visi kiti tą žino. C- I
Vyrai ir moteris kenčia j 

niežėjimą nuo pleiskanų, g 
35 o kenčia bereikalingai, 

nes tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus |

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
| įvykstančių nou pleiskanų. i
| R U F F L B « j

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, g
I Paskui tik retkarčiais suvilgytnas galvos apsaugos ją nuo pleišką- 1 
i nų atsinaujinimo. i
JRUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, g 

Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ' 
i RUFFLES, jei tufite pleiskanų. Į

Jus aptiekininkas parduos jtųns už 65c. bonkutę. Mes taipgi g 
galime atsiust jums tiesiog^ jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto ' 

| markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: ** į
ad RICHTERO CO., 326-330 Broex!v,ay, NewYxk «—*-»<♦>

pinigai, kurie dabar sč- 
į kairę ir į dešinę, kad

Tie 
j amu 
nupirkus kapitalistinėms par
tijoms kandidatus, vakar paro
dė savo galybę. Kone ant kiek 
vieno kampo stypsojo pagaile
tinos nuskarusios žmogystos su 
prisegtomis prie krūtinių juo
stelėmis šitokiais parašais: 
“Vole for Lowden,” “vole for 
Wood.” Nors Chicaga dabar

Gerai pašlave.
Nežiiikmii “viskės banditai” 

vakar naktį kažkokiu bildu įsi 
gavo Thomaą McCarthy (603 
N. Wells gt.) krautuvėj ir pa
sisiuvę net už trįsdešimts vieną 
tūkstantį dolerių degtinės.

Degtine nesenai, valdžiai lei
dus, buvo atgabenta iš Ken- 
tucky valstijos ir laikoma par
davimui “ I igo 11 ia m s”—v a i s li

uese ir ligoninėse.

Daktarus ir 
dažnai aplanko keisti “valdžios 
agentai.” Kai kur jie konfiskuo 
ja degtinę, kai kur pasiima su- 
rašus. Dabar pasirodo, kad 
jie nėra joki agentai, o1 tik pa
prasti sukčiai, norintįs pasipel
nyti. Daktarams ir aptiekinin- 
kams įsakyta, būtent, pirma 
negu jie prileis tuos “agentus” 
prie surašų ar degtinės—alkiau 

įsti jų paliudymo, kuris turi būt 
, atsajkolmųjų valdininkų pasira 
šyląs. Jeigu lokio paliudymo 

“agjenlas” neturi—pasiųsti jį
pro diurisi ar atidii6ti valdžiai.

Gražino turtingų sukčių.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertai* 
ir Subatomis 9—9

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina Ir Wood St*.

■

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

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, DI.

*n
Į S. D. LACHAWICZ

Lietuvys Graboriuis
L,atarnauju. laidotuvėse kuopi 
giausia. Reikale meldžiu atsi- 
šaukti, o mano darbu busite ui 
ganėdintl.
2314 W. 23 Plaee, Chica<e, III

Tel. Canal 21M.

“Nėra meilės.”
Jaunoji penkiasdešimts 

tynių metelių nuotaka, ponia 
Emmalinc Skiff, vakar kreipė
si į teisėją reikalavimu divor- 
so ir alimonijos.- Josios prisie 
ka, seplyniasdešimls dbvynių 
metelių Nathanas, tik vėjus 
gaudąs. “Gyventi su juo nebe
galiu,—pasakė “jaunoji” nuo-

Buvęs Standard Trust and 
Savings banko vicepreziden
tas, James II. Milės, kuris, sa
ko, išeikvojęs apie. 100,000 dol. 
to banko pinigų, po penkių me 
nėšių

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

sep-

slapstymosi tapo pagau- 
gražintas Chicagon. Tu- 
pasčdeti belangėje.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

Anglų kalba
yra vis labiau reikalinga kiek

vienam..
Anglų kalbos gerai išmokina pri

vačiai ir klesoje
L. NARMONTAITĖ.

L. Narmontaitės klesos ir pri
vačios lekcijos atsiliks šiandien 
vakare, Mark White Square sve
tainėje, 80-ta ir Halsted gatvės. 
Visi mokiniai malonės ten šian
dien susirinkti.

Mikolui Meškauskui 
J. Belackui 
Leonui Rudaičiui 
M. Pranciškui Gedlolus 
Jonui Petrenui 
Mr. Gorbukui , 
Mikolui AČiui 
Wm. Adomaičiui 
Domicėlei Augustauskaitei 
Petronėlei Burbienei 
Miss Marciona Pilkewich 
Justinui Beresnevič.

BY BAKER

DR. C. K. KLIAUGA 
Deotlstas. 

NAUJIENŲ NAMH
1739 So. Halsted St, Chlcafo, Ui. 
Valandos: 9 — 12 ryto Ir 2 — 9 

vakare Phoee Oeaal 217

,Juozapas Žile. (5 laiškai) 
Stanislovas Kniukšta (2 laiš

kai)
Johim Linkus
Petrui Latvėnui
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Pranešimai REIKIA DARBININKŲ
.!! 1 ■■.!■!' J.1.-1 -------------------- L1- Ll-Laj.r-.LJ!

MOTERŲ

NAUJIENOS, Chicago,, IIL 
...... . -.. ***

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲMOTERŲ

P. J. LATVĖNAS! Pikiuokite sa
vo teisingą antrašą Naujienų Admini
stracijai, nes laiškai adresuosi P. O. 
Box 141, Minersville, Pa., gry.šta.

Naujienų Administracija.

L. Nannontaitės mokiniai, kaip jos 
klesos taip ir privačiai, malones, susi- ■ 
rinkti į lekcijas seredojo (šiandien) j 
Maik Whito Suuare. Nuo dabar 
L. Narmontaitė iiguldinės anglų kal
bą Mark White Sųuare kambariuose, 
So. Halsted gatvč ir 30 gatvė.

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

Kreipties:
954 West 21 st St.

REIKIA
Mergaičių ir Moterų ne senesnų 
35 metų įvairiems darbams 
didelėje dirbykloje West Sidėje. 
Gera mokestis ir puikios darbo 
sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO., 

2639 W. Grand Avė.

REIKIA DARBININKŲ 
VYR^

REIKIA indų plovėjų; $18 į savai
te ir maistas

RANDOLPH HOTEL, 
)75 W Randolph St

i >■■■■■■■ ■■ .■ —

RAKANDAI
PATIKTA STORAGE’Y

DYKAI

Sereda, Balandžiol4., 1920

MOKYKLOS

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus pus
metinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
balandžio 16, Unijos salėj, 1564 N. 
Kobey St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus daug svarbių pranešimų.

— F. Juozapavičia, sekr.

Liet. Pirmyn Mišrus choras rengia 
draugišką vakarėlį balandžio 18 d. 
kaip 6:30 v. v. Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansia Avė. Visus choro rė
mėjus, visus draugus ir drauges kvie 
čiame atsilankyti kuoskaitlingiausiai. 
Choras gi darys visa, kad atsilankiu
sieji butų pilnai patenkinti.

— Rengimo Komisija.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro va
karas, kuris negalėjo įvykti balan
džio 4 d., dėl blogo oro, dabar įvyks 
gegužės 9 dieną C. S. P. S. svetai
nėje 1126 W. 18 St. Visi, kurie tu
rite pirkę tikietų iš anksto, bus geri 
sekančiam vakare.

— Ch. Liet. Vyrų Choras....

Amalgamated Mvat Cotters & 
Butcher Warkmen of North America 
lietuvių lokalo 257 svarbus susirinki 
mas bus ketverge, balandžio 15, 8 v. 
vakare, p. J. J. Ežerskio svet. 4600 
So. Paulina gat. Visi nariai (ės) 
kviečiami atsilankyti laiku.

— Valdyba.

Pajieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMĄ?

PAJIEŠKAU Antano Juozaponio, 
kuris tapo paliuosuotas iš kariume- 
nės 4 rugpjūčio 1919 iš 10 Branch 
Rockford, III. Žadėjo apsigyventi 
Kenosha, Wis., labai prašau atsišauk
ti arba kas jį žino meldžiu pranešti.

J. ZABELA, 
10604 Edbrook Avė., Chicago, III.

P A J IEŠKAU savo tikro brolio Mo
tiejaus Kielos, Ukmergės pavieto, Ra
guvos valsčiaus, j Kartanų kaimo. 
Prieš karę gyveno Chicago, o dabar 
nežinau kame. Turiu labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas jį žino malonėkit 
pranešti adresu:

ONA JUZENIENfi,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

PAJIEšKAU vyre Antano 
Vilčauskio, ....•kb mane šeši
metai atgal Jani apleid*..int mane, 
gyvenom So. Chicugoje. Norėčiau 
žinoti, ar gyvas ar ”nn?3. Girdėjau, 
kad esąs kur tai aštuoniuoliktą 
gatvę Chicagoj') - • v. ikŠtąs rėkau
damas Jis pat.i ! a., jį žinotų ma
lonės pranešti mr kur jis bėsąs:

JOHANA VHZAUSKIENfi 
3833 Emerald Ava.. Chicago, III. j

PAJIEŠK-A U • 2.o Antano Nor- 
gilo ir pusseseiTj !\ mitelės Norgi- 
laitės Raseinių pav., Sartininkų parap. 
Meldžiu jų atsišaukti ar žinančių juos i 
pranešti man adresu:

MOTIEJUS ŽYGAITIS, 
651 — 14th PI. Chicago, 111.

Kas patžmys šitij moterį lai prade
ga man; už teisingą pranešimą skiriu 
dovaną $10.00; arba pati .sugrįžk ir 
nušluostyk ašaras savo kudykėlių 

G. DARESH,
3238 Lime St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Liudviko ir Jono Y- 
voškų iš Varnonių sodos, Šiaulių ap
skričio. Meldžiu atsišaukti adresu:

JONAS JASAITIS, 
4834 So. Harding Avė. Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON išduodame kambarį be 

valgio vienam ar dviem vaikinam.
J. M.

3151 So. So. Union Avė. Chcago

IŠDUODAMA frontinis kambaris 
ant rendos dėl dviejų vyrų su valgiu. 
Kreipties ant antrų lubų:

H. ZORN,
2722 W. 22nd St. Chicago.

Tel. Rockwell 7130.

REIKIA DARBININKŲ^

MOTERŲ

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

MECHANICAL RUBBER CO. 
2639 W. Grand Avė.

REIKIA mergaičių darbui finishing 
departamente skurų išdirbystės. Nuo
lat darbas; gera mokestis ir puikus 
darbo sąlygos. Kreipties.

GRIESS PFLEGER,
GRIESS PFLEGER TANNING CO., 

884 N. Halsted St.

REIKALINGA MOTERIS arba že- 
nota šeimyna be vaikų. Geistina kad 
moteris galėtų prižiūrėti namus; kam- 
baris, valgis ir gera mokestis. Atsi
šaukite nuo 5 iki 9 vai. vakarais. 
3255 So. Halsted St. 2-ros lubos.

REIKIA
mergaičių ir moterių 
abelnam darbui kepykloje.
Patyrimo nereikia.
Gera mokestis. (
Dienomis darbas.
Kreipties:

1107 W. Congress St.

REIKIA 
PRESERKŲ

Moteriškų prosijimui lengviais 
elektrikiniais prosais. Augšta 
mokestis. Nuolat darbas. Va
landos nuo 8 iki 4:45; Subatomis 
iki 12 vai. dieną.
Reikalaujama moteriškų, gyve
nančių arti šios dirbyklos. 
Ateiti pasirengus darbui.

PIIILL1PSBORN
Congress ir Paulina

Arti Marshfield L. Sta.

REIKTA
Vyrų nakties darbui.
Patyrimo nereikia.
Kreipties tarpe 6 ir 7 vak,

Kreipties:
1107 W. Congress St.

BUSHELMANŲ REIKIA

PROGRESS TAILORING CO., 
161 W. HARRISON ST.

PAGELB1NINKŲ

Nuolat darbas ir labai gera mo
kestis, dirbant musų roberinių 
apsiaustų skyriuje, šis darbas 
truputį dulkinas. Mokestis pake
liama sulyg gabumo ir tarnavi
mo ilgumo.

BELDEN MFG. CO., 
23rd ir Westem Avė.

REIKTA Vyro su šeimyna dirbti ant 
ūkės. Gera mokestis; geros išlygos.

Kreipties:
DRUG STORE, 

3337 So. Morgan St., Chicago.
REIKIA antraranKto duonkepio. 

Atsišaukit greitu laiku . Gera mo
kestis

8651 Baltimore Avė.
Phone So. Chicago 1194

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų

sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

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

WESTERN FURNITURE

D.

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

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

.Įsuose siuvimo skyriuose maši-
Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 

ar vakarais, pasi-
Patterns daromos sulig miėrosr

tyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega..

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

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku- 

*os madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

. J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų.

rios madų knygos

REIKIA MERGAIČIŲ

prie finishing, apsiaustų ir sijo
nų. Gera mokestis. Geros darbo 
sąlygos. Puiki proga išmokti si
jonai dirbti.
URBANEK BROS. —

LADIES TAILOR
3250 Ogden Avė.

Lavvndale 740.

MERGAIČIŲ 16 metų ir senes
nių lengviam, maloniam dar
bui muilo departamente ir dė
žių'dirbykloje. Mokėsime 30c 
į valandą ir bonus laike moki
nimosi. Mergaitės gali uždirb
ti nuo $20 iki $30 į savaitę 
uždavu. Nuo 8 vai. iki 4:30 vai 
po pietų. Pusė dienos Subato- 
mis. Atsišaukite pasirengę 
dirbti.

ALLEN B. WRISLEY CO., 
925 So. Wells St.

REIKIA
Mergaičių virš 18 metų prie 

lengvo benčiaus darbo dirbyklo
je; mažiems mašinų darbams; 
assembling darbams.
40c į valandą laike mokinimosi. 
Valandos nuo 8 iki 5 vai. vak.
Pusę dienos Subatomis.
10 nuošimtis bonus už nuolatu- 
mą.

CURTAIN SUPPLY CO., 
350 W. Ontario St.

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
REIKTA

Lengvam dirbyklos darbui.
Nuolat darbas.
Augšta mokestis.
Malonios sąlygos.

7-tos lubos.
HILL BINDING, 
1056 W. Van Buren St.

REIKIA mergaičių virš 14 metų ir 
moterių lengviam nuolatiniam dar

bui stiklo dirbykloje. Patyrimas ne
reikalingas. Pusė dienos Subatomis. 
Bonus pastoviems darbininkams. Ge
ra mokestis.

LOUIS F. NAFIS, INC. 
544 Washington Blvd., 

2nd floor. \

REIKIA 10 moterų, patyrusių sor- 
tavimui popierų. Mokama didelės 
algos Nuolat darbas gvarantuoja- 
mas.
REPUBLIC WASTE PAPER CO., 

626 W. Tailor St.
Kampas Desplaines St.

REIKIA
Tumerių ir Presserių į naują 
caklaraišių departamentą. 
Nepaprasta mokestis.

Klausti Miss Schultz.
502 So. VVells St.

8th Floor.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

^IK ALINGAS geras Ii- 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są
lygos. Kreipties tuojaus j 

Naujienų ofisą.

Cabinet meikerių 
ir finišerių

UNIVERSAL CABINET CO.,
1787 N. Paulina St.

REIKIA LEIBERIŲ
Cemento Koklių dirbyklai. 

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

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

Nuo-

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į formano ofisą.

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

VYRŲ DEL STOCK

Departamento, į
Packing Departamentą, 
ir Shipping Departamentą.

Kreipties:

SELZ, SCIIWAB & CO.
40 So. Market St.

KELETOS TVIRTŲ VYRŲ

darbui muilo dirbykloje.
Patyrimo nereikia.
441/^c į valandą ir bonus;
Devynios valandos į dieną.
Iki pirmai Subatoje.

ALLEN B. WRISLEY CO., 
925 So. Wells St.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinj 

darbą už $1.50 ir $5.00 j dieną,
tai kreipkitės

900 W. 18th St. 
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA 
BUSHELMANŲ 

Pirmos klesos rubsiuvių; 
nuolat darbas.
Labai gera mokestis.

MEYER & CO., 
831 W. Adams St.

REIKIA tuojau gerų, patyrusių 
siuvėjų; gera mokestis; patogios dar
bo valandos. Atsišaukit tuojau.

WH1TE EAGLE GARMENT 
SCHOOL

3103 So. Halsted St.

REIKALINGAS duonkepis pirma- 
rankis ir antrarankis. Gera mokes
tis.

CH. MOROZAS, 
4617 S. Paulina st. Phone Drover 9799

REIKIA vaikino prie pasiuntinėji- 
mo nuo 14 iki 17 m. amžiaus. Gera 
proga ateičiai

OMAHA PACKING CO., 
2320 So. Halsted St.

REIKIA pardavėjų pardavinėti be 
alkoholinius gėrimus, taipgi vyro dar
bui viduje.
ROOSEVELT ROAD PRODUCTS Co.

3559 W. Roosevelt Road.

DARBININKŲ frrie anglių; nuo
lat darbas; gera mokestis.

2241 So. Loomis St.

REIKIA bučeriaus, darbas ant vi
sados. Gera mokestis.

STOCK YARD MARKET.
3733 Sider St., Indiana Harbor, Ind.

REIKIA 500 DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ 

Šeimynos ir pavieniai dar 
yra laikas užsirašyti.

ISIT6MYKITE:
Važiuosite sekantį utaminką, 

balandžio 20 d.
Visos šeimynos, kurios pasirašė po 

kontraktu, privalo atsišaukti nuo šios 
dienos iki subatos vakarui 5 vai. — 
Visos tos šeimynos, kurios padavė 
mums savo vardus, turi ateiti ir gau
ti savo kontraktą.

Ar norite gyventi ant ūkės vasarą 
Michigane ir uždirbti gerus pinigus? 
Mes mokėsime jums gerai apmoka
mus darbus žiemos metu musų dirby- 
klose. Mes duosime dykai gyventi na
mą, daržą ir pravažiavimą. Taipgi 
mes apmokėsime visas lėšas, pasida
riusias prie perkraustymo jūsų baldų 
ir rakandu. Mes išvažiuojame spe
cialiu traukiniu.

Kreipkitės kiekvieną dieną nuo 8 
ryto iki ,8 vai. vakaro. Ir nedėldie- 
niais. Chicagoje ofisas 757 W. North 
Avė. Room 6, flatas 2, ir 1569 North 
Halsted St.

FRANK PALLA, Atstovas 
COLUMBIA SUGAR CO., 

Bay City, Michigan.
Telefonas Diversey 9191.

REIKIA
Vyro dirbyklos ir abelnam 
darbui didelėje gumos 
dirbykloje ant West Sidės. 
Gera mokestis ir puikios 

darbo sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO., 

, 2639 W. Grand Avė.

REIKIA
PORTERIŲ
Nuolat darbas
Valandos
Nuo 7 iki 4:45 vai. vak.
Iki 12 vai. d. Subatomis.
$22 į savaitę
Greitai pakeliama.
Vakacijos.
Bonus.
Liepos 1-mą ir Sausio 1-mą.

Kreipties ant 7-to floro.

PHILLIPSBORN, 
Congress ir Paulina Sts.

Arti Marshfield L. Sta.

IMPERFECT IN OR1GINAL

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas. 

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

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Rldg 
Central 202

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Letuvių apgyventoj vietoj. Riz- 
nis pinigais. Parduosiu pigiai. Ne
toli Ciane kompanijos. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju iš Chicakos.

4235 So. Kedzie Avė.
*■— » ■ ----------------- --------- —------

PARDAVIMUI bučernė ir groseme, 
lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. Nau
jos mašinos. Pardavimo priežastis— 
liga- , .

4530 So. Justine St.

BARBER SHOP. 
PARSIDUODA.

North Paulina St. prie Milwaukee 
Avė. Išdirbtas biznis, paranki dėl už
eigos lietuviams. 2 krėslai (chairs). 
Gyvenimas prie bizniaus vietos. Par
siduoda už numažinta kainą, kadangi 
savininkas tūlų aplinkybių verčiamas 
turi apleisti šitą biznį. Gera proga 
lietuviui barberiui įsigyti šitą biznį— 
Barbei’ Shop. Kreipties šiuo antrašu:

JOHN ANDRUKAITIS, 
1345 N. Paulina St. Chicago.

BARGENAS,
PARSIDUODA Ice cream Pnrlor, 

(aiskryminė); visi parankamai, ma
žai tevartota; verta $2.000. Parduosiu 
visai pigiai; visus ar pavieniai. Kreip
ties:

P. A. B.
616 W. 31 st St. Chicago, III.

PARSIDUODA barber shop Reroj 
vietoj. Parduosiu pigiai.

J. GRIGONIS.
2050 W. Coulter St.

PARDAVIMUI PHOTO STUDIO 
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš
dirbta per 7 metus. Ilgas lysas; Pigi 
renda. Parduodu pigiai, nes turiu iš
važiuoti Lietuvon. Kreipties į p. K. 
JAMONTA Naujienų ofise. »

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
Storas; išdirbtas per keturis metus, 
su visais įtaisymais. Mašinos elektra 
varomos, darbo užtektinai užtenka. 
Priežastis pardavimo, apleidžiu šitą 
miestą.

J. BALTUŠKA, 
1411 So. 49th Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj lietuvių ir lenkų ap
gyventoj; priežastis pardavimo, einu 
į kitą bizni.

1836 So. Halsted St.

RAKANDAI
PARSIDUODA 6 kambarių nauji 

rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
kambario setas, gramafonas, karpetos 
ir daug kitokių dagtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu už pusę kainos, ve- 
selė pagriuvo. Kreipties bile kada.

714 W. SOth St., 2-ros lubos

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

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare. 
Nedaliomis 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 panoro rakandų.
Taipgi mes turime 35 fonografus.
šiandieninės mados; groja visų iš

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

Gvarantuojame dešimčiai metų.
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. 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.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liurašys

Mokinimo valandos: nuo 9 rytu 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo I 
iki 10 valandai.
1106 80. HAI^TED RT. CHICAGO

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

NAMAI-žEMĖ
PARDAVIMUI medinis puikus na

mas, 3 flatai po 5 kambarius, o 2 fla- 
tai po 4 kambarius. Lietuvių apgy
ventoj vietoj. Parduosiu pigiai.

1614 N. Wood St.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
ausi pikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, S\V kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir VVells. SW
Van Buren ir Clark. SW
Van Buren ir State. S\V
Harrison ir VVabash, NW
I8th ir State. N\V

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vldurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
Vi akro .................................. $275
Vi akro ................................... $425
1 akras .................................. $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis į |ą pavasary]. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažjsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsiplrko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO. 
1404 W. l«th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

PARSIDUODA LOTAI

BRIGHTON PARK.

Už mažą kainą netoli didelių dir- 
byklų. Kam reikalinga meldžiu 
atsišaukti į Naujienas No. 77.

PARDAVIMUI — Pigiai 3 augščių 
po 5 kambarius ir 5 kambarių name
lis užpakalyje. Gazas ir vanos. 
$5000 kaina. Kreipties:

3-čios lubos 1652 N. Washtenaw 
Avė. Savininkas 1625 Lunt Avė. 
Rogers Park 7513

MOKYKLOS
MOKINAMA KIRPIMO, 

prosijimo, dirbimo kišenių 
šioj mokykloj

THE NATIONAL SCHOOL 
of Garment Designing

Suite 328 74 W. Washington Street. 
Mfklnama dienomis ir vakarais.

Kirpimo mokinama ir per laiškus.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulewski, 3121 Lime St. 
VVladis, 2801 Union Avė. 
Svagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
Svelnis, 3416 Wallace St. 
PeldŽius, 3651 VVallace St. 
MiŠčikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marelis, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthwortli 

Avė.
J. čeplinskas. 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW 
Halsted ir Jackson, NW 
Halsted ir Van Buren, SW 
Halsted ir 12th, NE 
12th ir Jefferson, NE 
Halsted ir Maxwell, SE ir NE 
Halsted ir 14th, NE 
Halsted ir 18th. SW 
Halsted ir Archer, NW 
Halsted ir 31st. NW 
Halsted ir 35th. NW 
Halsted ir 42nd SW
Halsted ir 47th, SW ir NE 
Halsted ir 51st, SE 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SVV 
Ashland ir 35th, SE 

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenvvich St. 
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai: 
Milwaukee ir Paulina, NW 
Mihvaukee ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Roby. NE ir NVV 
Milwaukee ir Western, SE 

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st. 
J-. Kaulakis, 2214 W, 23rd PI.
J. Bagdžiunas. 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir VVestern, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Roman Avė.

18tos GATVSfiS APlELINKft 
Agentūros

J. F. Mali v. 633 W. 18th St.
C. Yutelis, 733 W. 14th PI.
St. ŽvirgŽdenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtcnaxv Av 
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
žiirauskas, 4053 S. Maplewood Av. 
J. Zalinas, 4063 S. Maplewood Av. 
A. Belenskas. 2617 W. 40th PI. 
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai 
Western ir 47th gatvės 

T0WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bcrtash, 4601 Ilcrmitage Avė.
Gatvių kam na i

Ashland ir 47th, NE. Gross Avė. 
Halsted ir 47th. SW ir NE 

CICERO, ILL.
Agentūros

A. Rudinskns, 1409 S. 49th Avė. 
ROSELAND. ILL

P. F. Grybas, 11429 Calųmet Avė. 
M. G. Valatkas, 373 Kensington Av 
A. žalais, 114 E. 107th St.


