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Palmer kaltina komunistus 
už geležinkeliečių streiką
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200 žmonių žuvę eksplozijoj

Airijos badaujantis kaliniai paleisti

KAS KALTAS Už GELEŽIN
KELIEČIŲ STREIKĄ?— 

KOMUNISTAI!

Taip bent tvirtina generalis 
prokuroras Palmer.

WASHINGTON, bul. 14.— 
šiandie kabinetas laikė posėdį, 
kuriame pirmą sykį po veik 8 
mėnesių, pirmininkavo prezi
dentas Wilsonas ir daugiau 
kaip valandą laiko svarstė apie 
geležinkeliečių streiką.

Generalis prokuroras Palmer 
davė ilgą pranešimą, kuriame 
jis kaltino, kad geležinkeliečių 
streiką sukėlė ne kas kitas, kaip 
komunistai—Komunistų ir Ko
munistų Darbo partijos. Ir jis 
turis tam prirodymų.

Po 
mer pasitarė su 
įlinkais, kurie 
jį esančią “raudonąją’’ literatū
rą, o paskui vėl pasitarė su pro 
zklento sekretoriii Tiimulty. Ir 
tik tada jis išleido vieši; prane
šimą.
. Ir savo viešame pranešime 
Palmcris pakartoja, kad tik ko 
munistai sukėlė tą streiką tik
slu iššaukti revoliuciją ir nu
versti Jungt. Vidstijų valdžią. 
Ir prirodymui to jis perskaitė 
ilgas ištraukas iš koniuiiistų 
brošiūrų, laikraščių, programų 
ir t. t., kuriose kalbama abel- 
uai apie vahlžią, sukilimns, re- 
voliucijas, bet kurios nieko ben 
dra neturi su geležinkeliečių 
streiku. Prie sukėlimo streiko 
prisidėję ir I. W. W.

Žinoma, už visų tų pečių sto
vi Rusijos bolševikai ir komu
nistų Internacionalas, kuris ka
daise išleido atsišaukimą į Ame 
rikos ir Europos darbininkų 
“pasekti Rusijos pavyzdžiu.“

Taip “išgąsdinęs“ žmones ir 
streikuojančius darbininkus, 

Palmer sako, kad tapo nutarta 
tai paskelbti viešai ir parodyti 
tikrąją priežastį streiko, o jei 
ir po to darbininkai nesugrįš į 
darbą, tada, sako Palmer,— 
“ pažiūrėsime.’’

Pirmiau visur vaidinosi vo
kiečiai. kurie už viską buvo kai 
ti, dabar gi rasta naują baubą

Bet ypač smarkiu pasirodė 
demokratas Davey iš Ohio. Jis 
prisispiręs tvirtino, kad padėtis 
parodo, jog reikia naujų aštrių 
įstatymų prieš “maištininkus“ 
ir kad už visą ką kaltas yra dar 
bo sekretoriaus pagelbininkas 
Louis Post, kuris pakliudė, pro
kurorui Palmer deportuoti tūk
stančius suimtų 
kurie esą dabar 
šiuo streiku. Post 
šalintas iš vietos
sutiktų įnešti apkaltinimą prieš 
ji-

Ant to gerai atkirto atstovas 
Baer, pareikšdamas, kad to
kią padėtį iššaukė patįs kon- 
gresmanai, kurie sužiniai rėmė 
kapitalistų interesus ir balsavo 
už geležinkelių bilių, sugrąži-

svetimtaučių, 
ir vadovauja 
turįs būti pa- 
ir jis, Davey,

kabineto posėdžiui Pal- mintį geležinkelius privatinėn 
i savo pagelbi-į nuosavybėn. Daugelis gi atsto 
sunešė visą pas | vų net nežinoję kas tame biliu-

ję yra, bet jeigu jo priėmimo 
reikalavo kapitalistai—jie bal
savo už jį. Beto, sakė jis, strei 
kas ir neramumą šalyje taip
gi gimdo pasimojantįs ant žmo
nių laisvės įneštieji ir priim-

200 ŽMONIŲ ŽUVO 
EKSPLOZIJOJ.

Didelė eksplozija Prūsijos 
chemikalų dirbtuvėj.

BIIUSSRLS, Belgijoj, bal. 14.
Manoma, kad 200 žmonių 

užmušta eksplozijoj cliemikalų 
* dirbtuvėje Stolberge, arti Aix 
la Chapelle, Reino Prūsijoj.

29 žmonės sužeisti bombų.

LISBON. Portugalijoj, lxd. 
14.—29 žmonės liko sužeisti, 
kada numesta 3 bombas į minią 
demonstrantų vakar, protesta
vusių prieš pragyvenimo bran-

bininkų priešininkai metė bom 
bas, betgi lapo areštuoti du sin- 
d'kalistai darbininkai.

AIRIJOS BADAUJANTIS 
KALINIAI PALIUOSUO- 

JAMI.

nesirūpinimas gele 
Cinkelių streiku.

ROGER C. SULLIV 
PASIMIRĖ,

pu*

DUBLIN, Airijoj,>dl. 14.— 
Lordas mayoras kalbėdamas 
šiandie miniai židoinu pranešė, 
kad vice-karalins jiftn pasakė, 
jog visi badaujYuitįi&politrniai 
kaliniai Mountjoy kalėjime, ku 
riuos kalėjimo dnklĄras
skaitvs esant pavojuje^ bus pa- 
leisti.'

Pranešama, kad 4 kaliniai 
nualpo ir kad kas valandą ga
lima laukti pasiinirimų.

Darbininkai šiandie padarė 
demonstraciją, protestuodami 
prieš valdžios poziciją.

Thurles mokyklos vaikai pri 
sidėjo prie streiko ir atsisako 
eiti mokyklon kol tęsis gene
ralis streikas.

Sprendžiama, kad streikas 
gal bus atšauktas šiąnakt.

LONDONAS, bal. 14.—Vald
žios kalbėtojas Andrevv Bonar 
Law kalbėdamas šiandie atsto
vų bute pasakė, kad Mountjoy 
kaliniai, kuriuos areštavo kari
nė valdžia Airijoj, bus skaitomi 
skirtingai* kaliniais ir apsiėji
mas su jais bus pagerintas.

STREIKAI ITALIJOJE 
NEAPSISTOJA.

RYMAS, bal. 14.—Maži strei
kai Tuscany ir Romagna pro
vincijose, protsetui prieš poli
cijos užfluldinėjimus ant dar
bininkų, vis dar nea pristoja, 
nors jų skaičius ir mažėja. De- 

' jai nu- 
Ižrube- 

žyj. Atgaleiviai negailėdami su 
rasti nieko kito, pradėjo kur
stymus prieš ateivius, buk jie

lei tų streikų lėčiau s 1; 
puolė Italijos pintgflY

Italijos pinigus spekuliacijos 
tikslams.

MARTENS PRIPAŽINTAS 
VOKIEČIU.

[ Feder įlotosios Presos koresp. |

WASH1NGTON, bal. 14.— 
Taip vadinamosios Plumbo 
Pieno Lygos vadai stropiai se
ka, kas išeis iš gelžkelių strei-

lies, kad šita kova gulų gale su 
kels visuomenėj milžinišką ju
dėjimą ir reikalavimą, kad gelž 
keliai butų paimli visuomenes 
nuosavybėn ir kontroliuojami 
demokratiniu badu. Phinibo 
Pieno Lygos vadai mano, kad

kongresas butų paklausęs Ly
gos patarim/o ir nesugrąžinęs 

gelžkelių jų savininkams dar 
bent per dvejus metus. Per tuos 
dvejus metus butų buvę gali
ma, pasitariant su darbinin
kais, sutaisyti šioks toks nor-

kurs butų galėjęs patenkinti 
užinteresuoluosius, šis gelžke
lių darbininkų sukilimas tik dėl 
to ir įvykęs, kad liek valdžia 
tiek gelžkelių savininkai visai

Praeitą panedėlį į Baltuosius 
Bumus buvo atsilankęs trauki
nių darbininkų unijos atstovas 
W. N. Doak kartu su senato
rium.' Cumniinsu tuo Guminiu 
su, kurs patiekė nelemtąjį Tran 
sportacijos Aktą, kurį kaip 
traukinių taip ir kitų darbinin
kų organizacijoj griežtai pa
smerkia kaipo įstatymą, ku
riuo atimama iš darbininkų jų 
konstitucinė teisė mesti darbą. 
Tuodu pri<»šinuiku čia betgi pa 
sidave viens ontram ranką, no
rėdami išreikAlauli, kad butų 
paskirta nauja gelžkelių darbo 
komisija, kuri tuojau imtųsi 
rišti algų klausimą.

Kaip ir laukta, vyriausias

pradėjo savo kampaniją spau
doj, grūmodamas streikinin- 

areštais ir baudomis, 
lik paspaudus elektrinę

lai logine pasekmė to pilietinių 
laisvių patrempiau), kurs pasta 
raišiais metais lapo padarytas 
šiose Jungtinėse Valstijose. Ji
sai sako, kad amatinės unijos 
t( galinčios gyvuoti 
ten, kur valdžia 
joms streiko 'teisę;

Vakar pasimirė Chicagos 
demokratu vadovas, c

pripažįstant i

ninkai tos teisės neturį, arba 
kur jiems ji atimama, ten 
ginti priešingumas, kurs 
kini sugeba prisitaikyti ir prie 
aštriausių valdžios represijų.

Represijos, tai primityviuis 
valdžių įnagis, o tpdel toks ir 
sindikatistų atsakymas į repre
sijas,- sako l?uruseth. - Per pa
skirtim uolius dvvljka menesiu 
valdžia draudė darbininkams 
streikuoti; streiko teisė jiems 
buvo atimta. Tūtai privedė 
juos prie to, kad dabar jie me
ta savo amatinės unijas ir stve
riasi sindikalisliniu kovos me
todų, iki laisvė bus vėl atsteig
ia. Primilyvinė One Big Union, 
grįžta vėl; valdžios represijos 
jos įsigalėjimą lik paskubina.-

PASIUNTĖ MILICIJĄ Į 
KEWANEE.

Streikieriai susirėmė su 
mušeikomis.

turi

CHICAGO. - Vakar 4:15 vai. 
po piel savo namuose 342 Well 
ington Avė. pasimirė nuo plau
čių uždegimo paskilbęs politi
kierius ir Chicagos demokratų 
vadovas Roger C. SuTlivan. Jis 
buvd stambiu demokratų šulu 
ir skaitoma, kad jis daugiausia 
prisidėjo prie Wilsono išrinki
mo prezidentu. Jis buvo 59 m. 
amžiaus.

True trunstnl ion filed with the post- 
mastrr at Chicago, UI. April 15, 1920 
as rcąuirml by Ine act of Oct. 6, 1917

FRANCIJA IR BELGIJA 
TARIASI APIE SĄJUNGĄ.

__________  
H

Greitai busianti padaryta 
karinė sąjunga.

True translation filed with the post- 
master at Chicago,SI11. April 15, 1920 

reyuired by tne act oi Ocl. (i. 1917
JAPONAI ŽUVO MŪŠYJE 

SU RUSAIS.

PARYŽIUS, bal. 11.—Belgi
jos ambasadorius baronas d e 
Gaiffier d’Hestroy sako Petit 
Parisienne, kad greitai bus pa
daryta tarp Belgijos ir Franci- 
jos defensyve karine sąjunga. 
Jau nuo tūlo laiko vaigščiojo 
gandai apie tarybas tarp tų dvie 
jų šalių, bet iki šiol nebuvo tik
rai žinoma apie ką bandoma 
susitarti.

84

400 rusu užmuštu Chabarovske.

TOKIO, bal. 8.—Pasak ofi
cialiu paskelbimo, japonų nuo
stoliai mūšyje su rusais Chaba 
rovske, Amūro apygardoj, bal. 
5 d. siekia 81 užmuštus ir 183 
sužeistus.
užmuštais ir 1,500 paimtais be 
laisvėn.

Bušai gi neteko 400

fnie inmstnfton CHM witb the post- 
master at Chicago, III. April 15, 1920 

reąuired by Ihe act of Ocl. 6,1917
KONTRREVOLIUCIONIE

RIAI BĖGA Iš VOKIETIJOS.

rė? Jie, Paltnerio kaltinimais, 
sukėlė rasines skerdynes Chica 
goj ir VVashingtone, jie sukur
stė plieno darbininkų streiką ir 
t. t. Ir tai vis ne bet kokie, bet 
tikri Rusijos bolševikai! (Ak, 
beje, Palmer yra demokratų 
kandidatu į prezidentus—reikia 
gi kuo-nors rodyti savo uohi-

Generalis streikas atšauktus.

DUBLIN, bal. 14.-^4 badau 
jan.tįs kaliniai tapo paleisti, tur 
būt be jokių sąlygų.

Delei to generalis streikas vi
soj Airijoj tapo atšauktas.

Prezidentas Wilsonas tele
grafavo visiems nominuoliem- 
sičius geležinkelių darbo tary
bos nariams, kad jie tuoj susi
rinktų Washingtone kaip tik 
bus jų nominacija patvirtinta,

ti.
Senatas dar nepatvirtino no

minacijos. Tai gal padarys ry
to. x
Kongresas kalba apie streiką.

apie geležinkeliečių streiką ir 
atstovų butas. Apie streiką kal
bėjo keli atstovai. Du buvę ge
ležinkeliečiai atstovai nurodinė 

kad geležinkelių darbinin- 
nėra ganėtinai apmokami, 
pripažino, kad streikas esąs 
urstytas tūlų radikalų ir ne 
•jęs būti paskelbtas.

bet

ClHICAGO. - Du batalionai 
Illinois milicijos pereitą naktį 
specialiu traukiniu išvažiavo į 
Kevvanee, III., kur streikuoja 
Wa,hviortli Mfg. Co. darbinin
kai ir jie esą kelia riaušes.

Vakar mat ištiko susirėmi
mas tarp streikierių ir šerifo 
inušeikų-,pagell)Lninkų. Susirė
mimas ištiko prie dirbtuvės, ka 
da streikieriai, turbūt, bandė 
ĮH'rkalbinti streiklaužiui mesti

dirbtuvėje lę

DUBLIN, bal. 14.- Gabeni
mas badaujančių kalinių iš 
Mountjoy kalėjimo prasidėjo 5 
vėl. po piet. Jie yra gabenami 
į ligonbutį.

Šiandie oficialiai paskelbta, 
kad nemanoma paliuosuoti vi
sų badaujančių Mountjoy kalė
jimo kalinių, bet tik tuos, kurie 
yra labai nusilpnėję ir kurių 
mgaliina pagydyti kalėjime. 
Jie bus paleisti ant garbės žod
žio ir tai tik tokiam laikui, ko
kį kalėjimo daktaras manys 
esant reikalingu pataisymui 
sveikatos.

WASHINGTON, bal. 
Senato komisija, kuri 
(Rusijos valdžios atstovą 
\vig C. A. Martens, savo rapor
te sako, kad ji nusprendusi, jog 
Martens yra Vokietijos pa vai

zdinys “ir todėl svetimšalis prie
šas.’’ Komisija taipgi sako, kad 
nors Martens pats nevedė pro
pagandos, bet jis dėjosi prie re 
voliucinių organizacijų, kurios 
skelbė nuvertimą Jungt. Valsti
jų valdžios ir jis pats pripaži
nęs kad butų geriau šiai šaliai, 
jei butų įsteigta čia sovietų val
džia. Beto ir Rusijos sovietų 
valdžios tikslas esąs įsteigti so
cializmą visame pasaulyje.

Komisija iš to išveda, kad jo 
veikimas yra toks, jog jį turi 
tardyti justicijos departamen
tas, o ne senato komisija. Ko
misijos raportą dar svarstys 
senato užrubežinių reikalų ko
mitetas.

tardė
Lud-

kailis 
Jam 
bainbukę savo rašomajame sla 
le, jo “investigacijų biuras’’ tuo 
jau pr 
rršulius 
“radikaliuosius“ ir 
guosius” elementus, 
me streike dalyvauja. Ir p. Pal- 
meris su savo leitenantais tuo
jau ėmėsi svarstyti, kokių prie
monių reikėsią pasigauti, kad 
situaciją geibėjas.

Tuo pačiu laiku federalinė 
vieškelių komisija paskelbė 
spaudoj, kad ji pasirūpinus jau 
susitarti su 1300 biznio ir pirk-

[atė jam didžiausius 
raportų, parodančių 

“pavojin- 
kurie šia-

patieksią pakankamai motori
nių vežimų, kad sulaužius strei

BELFAST, bal. 14.—Karei
viai šovė f viršų virš galvų mi
nios, susirinkusios Londonder- 
ry -stotyj. Du civiliai žmonės 
’iko sužeisti atsimušus kul
koms.

Pelnagaudos kraunasi maistą.
CHICAGO.—Vėl pakįlus bul

vių ir cukraus kainai, prasidė
jo kaltinimai, kad pelnagau
dos didieji maisto pirkliai k ra u 
naši maistą, kad paskui iškė
lus kainas. Bulvės pabrango po 
$8 už 1(M) 'svarų, o cukrus nuo 
20c iki 23c svarui ir viskas pa
rodo, kad cukrus už savaites 
pakils iki 25c už svarą.
Bulvės dabar parsidavinėja nuo

NEWCASTLE - ON - TYNĖ, 
Anglijoj, bal. 13.—Švedijos ka
ralius Gustaf vakar atvyko į 
čia ir išvažiavo į Londoną. Ka
ralius važiuoja į Riviera ir jo 
apsilankymas Londone bus ne
oficialia. - 1

Sena torius Poindexter, kurio 
specialybė šiame kongrese bu
vo nuolatos atakuoti darbinin
kus, pasinaudojo irgi proga ir 
įnešė kongresai! įstatymų pro
jektą, kuriuo gelžkelių streiki
ninkams skiriama piniginės iki 
baudos ir kalėjimas. Toks pos
mas buvo ir Esch-Cumminso 
biliujc, bet prieš pribusiant įsta 
tymą jis buvo iš ton išbrauk
tas.

Andrchv Furuseth, autorius

ja arti 3,000 darbininkų, kurie 
reikalauja pripažinti uniją ir 
pakelti algas.

Atsiradus streiklaužiams šeri 
tas prisikvietė, pageibininkų ir 
streiklaužius atvesdavo i darbą 
ir išlydėdavo namo.

Vhkar ryte streikieriai susi
rinko prie dirbtuvės ir kada at
ėjo streiklaužiai, jie vedami še- 
rifo mušeikų bandė pereiti per 
minią. Jiems darant kelią mi
nioj ir ištiko susirėmimas, ku
riame darbininkai panaudojo 
plytas ir lazdas, o mušeikos re
volverius. Vienam mušeikai 
perskelta galva ir keli darbiniu 
kai sužeisti.

Šerifas bandė areštuoti kele
tą žmonių, bet miniai spiriant 
turėjo areštuotuosius paleisti.

Šerifas tuoj kreipėsi į vei
kiantį gubernatorių Oglesby, 
prašydamas prisiųsti miliciją, 
kas ir buvo padaryta.

Žinios iš Vladivostoko sako, 
kad mieste yra ramu ir japonai 
sugrąžino viską, ką jie buvo už 
griebę užimdami miestą bal. 5 
d., iščmUs ginklus ir amunici
ją. Susinėsimai tarp Vladivos
toko ir Japonijos tapo per
traukti pi'reitą naktį.

Užrubežinių reikalų ministe
rija šiandie pasišaukė laikrašti
ninkus ir formaliai užginčijo 
žinioms, kad b.uk Japonija for- 
lifikuoja Pietų jurų salias.

Japonų oficialis pranešimas 
apie užgriebimą Vludivosloko | 
sako, kad delei užpuldinėjimų 
ant japonų patrolių mieste ir 
antagonistinio atsinešimo ra u- Į 
tlonųjų kareivių, po apleidimui 
amerikiečių, japonų komendan 
tas Vladivostoke atrado reika
lingu nuginkluoti rusų karei-

Pasak Politikei), vadovas nepa
tek m ingos kon 1 r-revol iuci jos 
Berline l)r. Kapp ir jo sėbrai 

Nusirinko Danzige, kurį pada- 
1 ryta laisvu miestu ir tuo jie 
i yra už Vokietijos rybų.

Kiti vadovai Kappo konlr-rc- 
voliucijos slapstosi Pomerani
joj ir Bavarijoj.

8 ŽMONĖS ŽUVO VALTYJE.

HAVANA, bal. 14. 8 Ame
rikos jurininkai prigėrė vakar 
Manzanillo uoste, kada eksplo
zija uždegė va lt i, kuria jie va-
žinojosi.

5 ŽMONĖS SUDEGĖ.

JANESVILU:, Wis.» bal. 14.
Mrs. Julius Ku,tx ir Jos Į vai

kai žuvo gaisre, sunaikinusia
me jų namą arti Delavan.

UI PERSHINGAS NESIGAU
NA NUO PREZIDENTYSTĖS.

Jis nesišalintų nuo to, jei kas 
jam tai pasiūlytų.

AVASHINGTON, bal. 14.— 
Gcn. Pershing visai nesišalintų 
prezidento vietos, jei kas jam 
tą vietą pasiūlytų. Tai jis pasa
kė Nebraskos draugijos pokily- 
je Wasbingtono viešini tyj. Tai 
yra pirmas gen. Pershingo for
malia užsiminimas, kad jį gali
ma skaityti kandidatu į prezi
dentus. Tik dar jis nepasekė 
kokios partijos jis bus kandi

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal. 14 d., užsienių pinig-ų 

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

Anglijos 1 svaras .............. $ 3.97
Austrijos/100 kronų .......... $ 0.60 dalu.
Belgijos, už $1 .......... frankų 14.95
Danijos 100 kronų .......... $18.85
Finų 100 markių .............. 1.
Francijos, už $1 ...... frankų 15.90
Italijos, už $1 ..............lyrų 22.00
Lietuvos 100 auksinų

(Lietuvos aur
ostmarkial; v
kaip Vokietijos markių)

Lenkų 100 markių
Norvegų 100 kronų
Olandų 100 pruldenų
Švedų 100 kronų
8vei<

flO.OU |

$ 5.40 1 23 duonkepyklos apkaltintos.
| CHARLOTTE, N. C., bal. 14. 

$1.90 ;—Federalis grand jury šiandie 
apkaltino 24 firmas ir pavienis ją kursas toks-pat. * . . \

1 asmenis North ir South Caro-
$20 l’no-b Pa^arjn)° suo»kalbio pa-
$8T.ro kelti pereitą sausį duonos kai- 

Jie bus teisiami gal birže-

........  $20.7a
. ....... $88.60

Šveicarų, už $1 ........ frankų U.48 _ \
Iffi) mWk‘ų....« i.M lyj ar liepos m.

—------------------------------------ t,
Trus translatfon fited witb the post
ai aster at Chicago, 111. April 15, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Areštavo rusą suokalbininką.

Pasirašė mušiu paliauba.
WASH INGTON, bal. 11.- 

Čia gauta žinių, kad preziden
to Estrada Cabrera spėkos pa
sirašė mušiu paliaubą su Gua- 
temialos sukilėliais, stojančiais 
už suvienijimą visos Cent rali
uos Amerikos. Prezidentui C.a 
brera pasiūlyta apleisti šalį.

PA RYŽIUS, bal. 14—Aloie 
Osnoškin, rusas, tapo vakar čia 
areštuotas. Jis kaltinamas su
sižinojime su priešu ir konspi
racijoj su vokiečiais įvykinti ei 
vilę karę Lenkijoj ir sugrąžin
ti carizmą Rusijoj.

Reikalauja internacio
nalizacijos.

FLENSBURG, Schles\vig - 
Holstcin, bal. 14.-10,000 Sch- 
leswigo gyventojų pasirašė po 
peticija, prašančią internalizuo- 
ti antrąjį Scblcswigo zoną, ku
ris didele didžiuma balsu nuta
rė pasilikti prie Vokietijos.

NEW YORK. — Į čia atvyko 
J. B. Clarkson iš Australijos, ku
ris jau penkioliktą sykį apvažiuo 
ja žemės kamuolį. Jis nuo 1903 
m. jau pervažiavęs 1,250,000 my
lių. Dabar tuoj išplauks Angli- 
jon. Bevažinėdamas jis kartu 
pardavinėja ir automobilius, o 
dabar mano pradėti pardavinėti 
ir aeroplanus. Jis pradėjo kelio
nę su dviračiais. Dabar turi 49 
metus.

Kiek kaštuos prohibicija. 
WASHINGTON, bal. 14.

A nti-Saloon League advokatas 
VS’eeler parašė senatui laišką, 
kad vertimas pildyti nacionalės 
prohibicijos įstatymus neturė
tų a.pseiti daugiau kaip $5,000,- 
0C0 į metus. Bet senatoriai 
tein nelabai tiki. Jie mano, 
kad tas apseis mažiausia $50,- 
(M‘0,000 į metus.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI*

IMPERFECT IN ORIGINAI

b.uk
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Kdllor P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST., 
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Telephnna Canal 1506

visą dirbtuvių tvarkymą j 
darbininkų komitetų ran
kas paskui šita teisė tapo at 
imta iš jų ir pavesta centra- 
lei valdžiai; o pagalios kiek
vienos dirbtuvės kontrolia
vimas tapo atiduotas vie
nam žmogui, kuris atsako 
prieš valdišką dirbtuvių ko
mitetą (o ne prieš darbinin
kus). Taigi dirbtuvės dar
bininkai šiandie neturi jo
kio balso dirbtuvės tvarky

“SANDARA” AIŠKINASI.

Subacription Ratea: 
jfl.OO per year in Chicago. 
•$5.00 per year outside oi Chicago 
<7.00 per year in Canada. 

2c per copy.
Entered as Second CIam Matter 

March 17th. 1914. at the Post Office 
u f Chicago, UI., under tbe act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: lianai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago Je — paštu:

Metams .................    • • $6.00
Pusei mėty .......................... 3.50
Trims menesiams .............. L85
Dviem menesiams .............. L45
Vienam menesiui ...................... 75

me.
Balsą industrijoje Rusijos 

darbininkai gali dabar tu
rėt tiktai per savo unijų at
stovus darbo komisariate. 
Bet tie atstovai nėra renka
mi laisvai, kadangi Rusijoje 
nėra nei spaudos laisvės, nei 
žodžio laisvės, nei organi
zavimosi laisvės: tenai nėra 
pakenčiama joks laikraštis, 
jokia agitacija ir jokia or
ganizacija priešingi val
džiai. Todėl ir tie žmonės,

Oficialis tautininkų organas 
sako, kad jisai “nesniarkavęs”, 
kadangi jisai nerašęs

kad būtent “N.” redaktorius 
visai nesirūpina Lietuvos rei
kalais, tat kam įsivaizdint 
“Sandaros” nepasakytus da
lykus ir prisiimt sau tą nesi
rūpinimą. •

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija .............................  02
Savaitei ..................................... I-
Menesiui ..................................... 50

iuvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................................. S5.00
Pusei metu................,...v. 3.00
Trims menesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiams .............. 1-25
Vienam mėnesiui .............. 65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Melams ................................. $7.00
Pusei metu............................. 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

kurie dalyvauja darbo ko
misariate, kaipo neva darbi
ninkų unijų atstovai, yra 
faktiškai tiktai valdiškos 
partijos atstovai. Ir supran 
tarnas dalykas, kad jie elgia 
si taip, kaip nori valdžia.

Reiškia, ne tiktai pačiose 
dirbtuvėse darbininkai ne-

True Irnnslntion filed with thc post 
master at Chicago, III. April 15, 1920 
as rc<|uirc(l by the act oi Oct. 6, 1917

Mirties bausme 
uš streikus.

New Yorko “World’o” ko 
respondntas, Eyre, aprašo 
labai prielankiame bolševi
kams tone, kaikuriuos san
tykius tarpe Sovietinės Ru
sijos valdžios ir darbininkų. 
Jisai remiasi informacijo
mis, kurias suteikė jam bol
ševikai, ir todėl jo nupieš- 
tasai paveikslas išrodo labai 
gražus. Bolševikuojantis a- 
malgameitų organo redakto 
rius su džiaugsmu perspauz 
dino tą aprašymą “Darbo” 
16-ame numeryje.

Bet tame paveiksle, jeigu 
j jį pažvelgi atidžiaus, tai 
atrandi labai keistų dalykų. 
Vienoje vietoje pasakyta 
štai kas:

“Šiandie bile darbinin
kas, kuris bandytų išeiti j 
streiką, butų skaitomas, 
pagal Maskvos Prezidento 
Melničanskio išsitarimą, 
kaipo socialistinės tėvy
nes išdavikas, ir, be abe
jo, butų sušaudytas.”
Mes nesistebime, kad to

kia pasibaisėtina bausmė už 
streikus yra įvesta bolševi
kiškoje Rusijoje, nes mes 
senai žinome, kad tenai po 
priedanga “proletariato dik 
taturos” yra įsteigta dikta
tūra ant proletariato. Bet 
mes stebimės, kad žmonės, 
matydami šitokius faktus, 
vis dar tebesapnuoja apie 
“darbininkų rojų” Rusijoje.

Mirties bausmę už strei
kus bolševikų žmogus, Mel-

turi jokio balso nustatyme 
darbo sąlygų, o ir centralė- 
je valdžioje (komisariate) 
jų balsas yra gryna fikcija 
(vaidentuvės dalykas).

Bet jeigu darbininkai ir 
turėtų tikrą balsą algų ir 
darbo valandų nustatyme, 
tai koks sveiko proto žmo
gus galėtų sakyt, kad šita 
teisė pateisina mirties baus
mę už streikus? Juk ir tu
rėdami balsą, darbininkai 
gali negaut teisingų sąlygų 
(nes jie ne yjeni sprendžia); 
kas-gi tuomet paliktų jiems 
daryt, jeigu mirties bausmė 
neleistų jiems streiku pasi
priešinti skriaudai?

Streikas bolševikiškoje 
Rusijoje yra skaitomas kri
minaliu nusidėjimu, tuo tar 
pu net kapitalistinėse valsty 
bėse į streiką nėra šitaip 
žiūrima. Amerikoje, pav. 
darbininkų unijos daro su
tartis su dirbtuvių bosais de 
lei darbo valandų ir algų. 
Jeigu, darbininkai sulaužo 
sutartį, tai bosai gali pa
traukti juos civilėn atsako
mybėn, kaip už kiekvieną 
kontrakto sulaužymą. Idant 
prispaudus darbininkus, tai 
kapitalistai čia vartoja val
džios pagelbą: jie gauna iš 
teismo “indžionkšeną”, už
draudžiantį streikuot, ir ka
da darbininkai nepaiso to 
“indžionkšeno”, tai juos bau 
džia už “teismo paniekini
mą”. Baudžia pinigiškai ir 
kalėjimu — bet ne mirtim!

Vienok “indžionkšenus” 
ir kitokias kapitalistų prie
mones paversti streiką kri
minaliu nusidėjimu griež 
čiausiai smerkia kiekvienas 
darbininkų draugas. O Ru 
sijoje streikas yra ne tiktai 
kriminalis nusidėjimas, bet 
už jį baudžiama net mir
tim!

Bet juk ne tame yra dalykas, 
ar “Sandara” pripažįsta “geru” 
tą arba kitą asmenį. Klausi
mas eina ne apie asmenį, o apie 
principą.

“Sandara” išreiškė tokią nuo 
mbnę, kad Amerikos lietuviai 
privalą pasiųsti savo atstovus j 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą, bet 
šita teisė, girdi galį naudotiės 
liktai tie amerikiečiai, kurie pa 
rodė savo “duosnumą ir pasi
šventimą Lietuvos reikalams”, 
[r suprantamas dalykas, kad 
prie šitų “užsitarnavusiųjų” a- 
merikiečių ji priskaitė pirmiau
sia savo srovės žmones.

Ar ji nesupranta, kaip prin- 
cipialiai netikus yra pozicija, 
kurią ji užėmė šitame kluasi- 
me? Tegul ji tiktai pagalvoja, 
kas butų, jeigu piliečiams butų, 
pagal jos pieną, skiriama balsa
vimo (atstovų skyrimo) teisė, 
atsižvelgiant Į tai, ar jie yra 
“duosnųs” ir “pasišventę”, ai 
ne.

Šita “Sandaros” pozicija prin 
eipe niekuo nesiskiria nuo tos 
politikos, kuri:, buvo pradėję ve 

sti p. Vinikas ir kiti “Egzeku- 
tyvio Komiteto” ponai, kada jie 
paskelbė, kad leidimą važiuoti 
Lietuvon gausią tiktai tie ame
rikiečiai, kurie yra davę aukų 
tautininkų arba klerikalų fon
dams.

Mes savo laiku griežtai pas
merkėme arogantišką p. Viniko 
išsišokimą, ir mes dabar nupei
kėme panašų išsišokimą “Sandu 
ros”.

GINA BALTRUŠAITIENĖS 
“BEŠALIŠKUMĄ”.

Ąnąkart mes nurodėme, kad 
S. L. A. vice-prezidentė, J. Bal
trušaitienė balsavo už tautinin
ką p. Vitaitį, kaipo kandidatą į 
“Tėvynės” redaktorius, nežiū
rint to, kad ji skaito save “nuo 
saikia revoliucioniere.” “Tėvy
nės” redaktorius dabar gina ją 
ir sako: <

ničanskis, mėgino korespon
dentui pateisinti tuo, kad 
Rusijoje, girdi, dabar darbi
ninkai kartu su darbo komi
sariatu nustatą darbo valan 
das ir algas. Bet, viena, ta
tai yra nevisai tiesa. Tam 
pačiam aprašyme nurodyta, 
kad Rusijos darbininkai 
šiandie neturi beveik jokių 
teisių industrijoje. Išpra- 
džių bolševikai buvo pavedę

Ir visgi to rubsiuvių orga
no redaktorius giria Rusijos 
tvarką ir mėgina įtikinti 
darbininkus, kad tenai gy
vuojąs socializmas.

Uždarys mokyklas.
Ryto visos viešosios moky

klos bus uždarytos, 'lai dėlto, 
kad bus visuotinas mokytojų 
susirink imas tikslu pasitarti 
deki kurių nekuriu reikalų se
kamuoju mokslo melu.

Matyt “Naujienų” apžval
gų rašytojas labai pavydi to, 
kad D-rė Baltrušaitienė pa- 
jiegia suprasti skirtumą tar
pe partijų ir bepartijinės ap- 
draudos ir pašalpos organiza
cijos ir todėl nesilaiko kraš
tutinių griežtumų tos organi
zacijos reikalų vedime. Pa- 
galiaus reikia stebėtis, kad 
rimto laikraščio apžvalgų ra
šytojas nepasistengė sužinoti 
nei to fakto, kad renkant S. 
E. Vitaitį “Tėvynės” redakto 
rium, buvo tiktai vienas kan
didatas Apš vietos Komisijos 
nominuotas ir todėl D-rei Bal 
trušaitienei nebuvo galimy
bės balsuoti už ką kitą. Ji 
galėjo balsuoti tiktai prieš e- 
santi kandidatą. Bet žinant, 
kad be redaktoriaus laikraš- 
čio leisti negalima, tai ar iš
mintinga butų taip balsuoti?
Toliaus “T.” redaktorius gi

nasi, kad jisai nevedąs “Tėvy
nės” tautininkų dvasioje, ir pra 
šo, kad “Naujienos” prirodytų 
jos partyviškumą.

šitą jo prašymą mes mielai 
išpildysime kitame straipsnyje. 
Bet mes manome, kad visi be
šališki žmonės, kurie skaito “Te 
vynę”, jau senai žino ir be mu
sų prirodinejimų, jogei tas laik
raštis yni likriausis 'tautininkų 
partijos organas.

Bet grįšime prie to vice-pre- 
ziilentės balsavimo.

Yra visai kūdikiška pasaka, 
buk, peikdami ją už rinkimą 
partyviško tautininko į “Tėvy
nės” redaktorius, mes parodo
me savo nemokėjimą atskirti

partiją nuo apdrattdos organiza 
ei jos. Kaip tik dėlto, kad mes 
aiškiai atskiriame šituos daly
kus, tai mes ir skaitome J. Bal
trušaitienės pasielgimą klaidin
gu. “Tėvynė”, kaipo nepolitiš- 
kos organizacijos laikraštis, tu
ri nebūt partyviška, o J. Baltru 
šaitienė (ir kiti S. L. A. virši
ninkai) paskyrė jos redakto
rium žmogų, kuris veda ją pal
ty visko j e pakraipoje.

To negana.. Ta pakraipa, ku
rioje p. Vitaitis veda S. L. A. 
organą, yra konservatyvės bur
žuazijos pakraipa; o J. Baltru
šaitienė priklauso tos rųšies “re 
voliucionieriams”, kurie skaito 
nusidėjimu ne tiktai buržuazijos 
pritarėjų rėmimą, o ir bendrą 
darbą su jais. Skelbties “neper 
maldaujamu” buržuazijos prie
šu ir kartu balsuot už buržuazi
nės partijos žmogų yra juk vi
sai nenuosaiku; o dar labiaus 
nenuosoku yra leisti, kad tasai 
party viskas buržuazijos gynė
jas paverstu savo partijos įran
kiu laikraštį organizacijos, kuri 
visai neprivalo būti partyviška.

Balsuodama už p. Vitaitį, kai 
po “Tėvynės” redaktorių J. Bal 
trušaitienė paėmė ant savęs 
atsakomybę už jo darbą.

Be to, ji yra ne paprastas na
rys S. L. A. valdyboje, o vice
prezidente; ir kaipo tokia, ji 
skaitosi visų S. L. A. komisijų 
pirmininkė. Taigi, jeigu ji pa
darė klaidą, balsuodama už žmo 
gų, kuris užmiršta, kad ne par
tijos organą jisai redaguoja, — 
tai ji turėjo progos vėliaus 
stengties atitaisyt tą klaidą, už 
protestuojant prieš partyviška 
“Tėvynės” pakraipą. Bei ji lo 
nedaro.

Ji sėdėjo vice-prezidentės vie 
toje ir tylėjo kada buvo redak- 
torium p. Račkauskas, kuris ve
dė S. L. A. organą tautininkų 
partijos pakraipoje. Ji tylėjo 
taip-pat, kuomet tokioje-pat pa 
kraipoje vedė “Tėvynę” p. Puv- 
vis; ir ji tyli dabar, kada vis 
tokioje-pat part.yviškoje pakrai
poje “Tėvynę” redaguoja p. Vi
taitis.

Susivienijime ji pasirodė nuo
lankiausia tautininkų partijos 
pataikautoja. Per savo patai
kavimą ji net neišpildo savo pa
reigos, kaipo S. L. A. viršinin
kė.

O žiūrėkite, kaip ji elgėsi Lie 
tuvių Socialistų Sąjungoje, ši
toje organizacijoje ji susidėjo su 
tais gaivalais, kuriems socialis
tų programas buvo “permažai 
revoliucioniškas”. Kartu su 
jais ji suskaldė L. S. S. ir įstei
gė Komunistų Partiją (kuri 
šiandie jau yra pakrikus).

Vienur vardan “revoliucioniš- 
kumo” ardyt socialistų organi
zaciją, o kitur “dėl šventos ra
mybės” remti partyviška tauti
ninkų politiką — ar tai ne pui
kus “komunistiško” principiališ 
kūmo pavyzdys?

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(’rue translation fiied with the post 
0261 ‘91 IbldV ‘UI ‘oSmaip ąu jojsuui 
is reųuired by. thc act of Ocl. 6,1917

FRANCIJA.
I Federuotosios Presos žinia]

Paryžius. — Italams darbi
ninkams, kurie gyvena Franci- 
joj, draudžiama pardavinėti A- 
vanti, italų socialistų organą. 
Tuo budu manoma nuslopinti jų 
tarpe laisvąją mintį.

Kuomet Leon Blum, žymus 
socialistas, paklausė franeuzų 
valdžios, — kodėl tai daroma, 
tuomet užsienių dalykų ministe- 
ris atsakė, kad nuo pat karės 
pradžios Avanti skaitė Franci  ją 
dekadentų ir reakcijos šalimi. 
Taip dalykams stovint, esą bu
vo reikalas apsaugoti italus dar
bininkus, gyvenančius Franci- 
joj, nuo revoliucinės ir anti- 
franeuzinės propagandos.

Italų darbininkų sąlygos 
Francijoj'esančios daug bloges
nės nogu Italijoj. Italai tankiai 
šaukiama “Europos kiniečiais” 
ir Franci jos fabrikantai dažnai 
samdo juos kaipo streiklaužius.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
I* Federuotosios Presos žiniai 

Milvvaukec. — Visi “raudo-

nieji”, kurie buvo areštuoti lai
ke paskutinės “ablavos”, tapo 
paliuosuoti užsistačius kauci-
JVTO#

Viso paliuosuota 53 “prasi
žengėliai”. Ligi šiol da laikoma 
kalėjime Frank Crawford iš 
Racine’o Pasaulio Pramoniečių 
Unijos narys. Už jį nepriima
ma kaucijos.

[Federuotosios Presos žinių]
Madison. — Wisconsino vals

tijos universiteto profesoriai ir 
aukštesnės mokyklos mokytojai 
įkūrė uniją, kuri prisidės prie 
Amerikos Darbo Federacijos.

Unijos kūrėjai sako, kad tai 
naujai organizacijai rūpės ne 
tiek alginė kova, kiek darbinin
kų apšvietimas. Esą profeso
riai darysią visa, kad užmezgus 
artimesnius ryšius su darbinin
kais.

[Federuotosios Presos žinia]
Seattle. — Kiek laiko atgal 

šio miesto advokatai įkūrė uni
ją. Pamažėl jau pradeda apsi
reikšti ir tos unijos veikimas. 
Taip, šiomis dienomis liko pas
kelbta, jog advokatų unija nu
tapiusi, kad už perskyrų bylas 
butų imama $100. Seniau bu
vo imama tik $50. Sulig uni
jos patvarkymu nė vienas advo
katas negales vesti perskyrų 
bylos už mažiau, kaip $100.

kus su sunkia širdimi, bet tvir
ta ranka.

“Grant Smith, Amerikos ko- 
misionierius Budapešte, užsigi
na, kad jis įteikęs protestą 
prieš baltąjį terorą. Delei to už 
liginimo Viennos darbininkų ir 
progresyvių žmonių spauda ap
skritai, daro sekamų pastabų:

“Laike socialistinio rėžimo 
Vengrijoj talkininkų misijos 
griežtai protestuodavo, kuomet 
tik magiarų baronui; grafui ar
ba kunigaikščiui buvo padaryta 
koks nors nesmagumas. Kuo
met komunistai įkalindavo kokį 
nors didžiūną kontr-revoliucio- 
nierių, tai Anglijos misija ištisą 
naktį telefonuodavo Belą Ku- 
n’ui reikalaudama, kad tasai di
džiūnas butų paliuosuotas. Pas
kutiniais šešiais mėnesiais Lon
dono, Paryžiaus, Rymo ir Wa- 
shingtono valdžios buvo gerai 
informuotos apie baltąjį terorą, 
vienok jos nė karto įieparcika- 
lavo, kad butų sustabdyti tie 
žvėriški darbai. Smith dabar 
užginė vienintelį prakilnų dar
bą, kurį talkininkai atlikę Ven
grijoj’.”

Skaitytoju Balsai
[Ui išrelkitas it ame sk^rtiije 
nuomones Redakcija neatsako.}

tai politiška trumparegystė: 
jis primena pasaką apie tą įn
ešk?, kur norėdama pasitarnau 
ti aaVo draugui, sviedė jam į 
galvą akmeniu, kad nubaidžius 
musę. Mes juk tikimės, kad Lie 
tuva ilgai gyvuos ir po to, kai , 
Smetona su Galvanausku pasi
trauks nuo valdžios, ir dabar su 
rinkti čia pinigai paskolos 1m>- 
nais bus jai ne mažiau reika
lingi. — Petras šiaulėniškis.

A. FETRATIS ' S FABIJONl

A. PETRATIS; & CO.
Mortgage |BANKy4

REAL ESTATE-INSUDAnCF

European American
Siunčia Pinigus Parduoda Luvokortoa

NOTARI.IljįlAJI6'

3249 So. Halsted Street, Chicago. Illinois 
TELEPHONE^BOULEVAnD 611

Frue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 15, 1920 
is required by the act ot Oct. 6,1917

VENGRIJA.
[Federuotosios Presos žinia]

Londonas. — Užsieniuose dip 
plonintai, kurie nesenai uždėjo 
Vengrijos žmonėms Ilorthy — 
Friedrich ---- Huzaro režimu, no

ri eiti tuo pačiu keliu ir toliau. 
Jų tikslas yra visai nuslopinti 
darbininkus. Korespondentas 
iš Vienuos raSo “The London 
Daily Ileralui”:

“Slovakų remiami, Vengrijos 
šovinistai pradėjo varyti kam
paniją prieš čekus. Vengrams 
leidžiant, slovakai organizuoja 
nacionalę kariuomenę. Budapes 
tas turi teisės kratyties nuo če 
kijos ir sakyti, kad Slovakija ne 
pakęs čekų viešpatavimo. Bet 
Vengrija neguoja tą faktą, 
kad magiarų viešpatavimas yra 
da blogesnis.

“Transylvanijoj, Vengrijos 
reakcionieriai daro visa, kad pa 
gimdžius nerimastį. Kuomet 
toj teritorijoj kils riaušės, Ven
grija pasirūpins ją atsiimti nuo 
Rumunijos. Transylvanijos ma 
giarų nacionalistinė partija jau 
išleido “manifestą,” kuriame sa 
koma, kad bus panaudota “visi 
budai ir priemonės”, idant atsi
kračius nuo Rumunijos. Ateina 
žinių, kad Rumunijos militari- 
nis tribunolas tardo vengrų ban 
ko direktorių, Potrubany, kuris 
norėjęs sukelti maištą prieš ru
munų valdžią. Vengrijos in
trigos Jugoslavijoj sustojo tik 
tada, kuomet Francija paskelbė, 
jog Jugo-Slavija esanti po jos 
protekcija.

“Vengrijos pavojus Austrijai 
yra stačiog skandalingas. Va
karinė Vengrija, kurią talkinin
kai priskyrė prie Austrijos, da
bar yra okupuota 15,000 veng
rų baltgvardicČių. Taip daly
kams stovint, Vengrija siunčia 
“mandagią” notą Viennai, ku
rioj siūloma padaryti plebiscitą 
vakarinėj Vengrijoj. Ir kiek
vienas vaikas žino, kad Buda
peštas laukia tik progos, idant 
vėl atgaivinus monarchiją Vien 
noj, ir kad luo liksiu admirolas 
Ilorthy net pienavo pulti Vien- 
ną.

Vyriausio vado Horthy’s atsi 
nešimas į darbininkus matosi iš 
tų įmonių, kokios buvo panau
dotos prieš Dorogo inainierius. 
Pasiuntimą kareivių Dorogon 
Ilorthy išaiškino valstijos inte
resais, ir pabrėžė, kad jis ne
pripažįstąs darbininkams teisės 
streikuoti.

“Vengrų dienraštis, Besci Ma 
gyar IJjsag, paduoda sekamą 
Horthy’s pareiškimą: “Ne tik 
kad aš nesu liksiu su Iru m pini i 
darbiu i nkariis dąrbo dieną, bet 
aš nepriskaitysiu prie darbo lai 
ko ir tą laiką, kurį darbininkai 
sunaudoja drapanų permainy
mui. Aš kontroliuosiu darbinin

DEL LIETUVOS BONŲ

Pirskaitis Westsidiečio strai 
psnelj (N-nų 85 num., vietos ži 
niose) dėl Lietuvos bonų pirki
nio, norėčiau tarti porą žodžių. 
Westsi<lietis užtaria tuos žmo
nes, kurie nors ir gulėdami, ue- 

prisideda prie Liet, pagelbėjimo 
darbo lik ddlto, kad prie Lietu- 
Vos vairo stovi Smetona su 
Galvanausku, — (artum kad tie 
pinigai bus suvartoti ne Lietu
vos reikalams, o eis į Smetonos 
Galvanausko kišenius. Bet toks 
dalykų supratimas, man rodos,

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvia Gydytojas Ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Anaez 

18th fl. Raima* 1827 
Phone Central 8862 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefoną* Weat 6128

Telephone Drover 5052 

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS • 

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

Sevcros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Pavasariniai 
išbėrimai

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

Severa’s
Blood Purifier

(Severos Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jj. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.26 ir 5c mokesčių.

Phone Canal 1043
HOĘRBERS HALL

PlftKl SVETAINE 
2131-35 Blue Island Avenue. 

WM. VOJRSATZ, Savininkas

Rcz. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedčlioms 10—12 diena.

OMOnMBRM

Jewelry Music Store
1) Mielaširdyste. “Prie Baltijos 

karšto kryžeivis vaitojo”. 
Vai Verčia, Laužo.

2) Girtuokliaus Mctavonę. Pa
sakos ir Stebuklai, Dialogas.

8) Kas Sukatos Vakarą. Valcas 
jau Saulute Leidžias. Valcas.

4) Medžiotojai. Dalis pirma. 
Medžiotojai. Dalis antra.

5) Jonas šmikis Keliauna Na
mon. Dialogas. (1*4 A F 1 fl
Maušiaus Kelione. Monologas IA| j Įj

6) Birute. |XU
Kur Banguoja Nemunėlis. . w

ir sesi rekordai 
4537 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Phone Boulevaifd 491

Ashland
I 
t

$55.10
ir šeši rekordai



Ketvergas, Baland. 15, 1920

Patemykilt Savo Kraują LjetllVilJ Rateliuose
kuomet geležis jame sumažėja. I ■

Tąsyk Gresia Jums Pavojus; 
lygiai taip, kaip ir kad gyvsidabriui' 
nupuolus mes žinome, jog bus šaltis.1

ROSELAND
L. S. S. 137tos kuopos vakaras.

Kaip padarius ištyrintų, kuris pasako

Tikrieji kraujo ištyrimai parodo, 
lad baisiai didelis žmonių skaičius, 
kurie yra silpni ir serga, neturi gele
žies savo kraujuje ir kad jie serga 
ne dėl kokios kitos priežasties kaip 
tik dėl geležies stokos. Kraujo tru
kumas suparalyžiuoja sveiką, stip
rų veikimą, traukia žemyn visą or
ganizmą ir susilpnina visą sistemą. 
Išblyškęs veidas, neryuotas, 
palinkimas, 
tvermės i 
stipriais, tvirtais žmonėmis gyveni
mo lenktynėse — tai prasergėjimo 
ženklai, kuriuos Gamta paduoda kuo 
inet kraujas skysta, blykšta, vanile-* 
nėja ir tiesiog miršta dėl geležies 
stokos. Jei ge 
krauju yra, ei 
jis apžiūri ir pasako, kaip su ta
vi na yra, arba p a d a r y k 
šitokį ištyrimą: Pažiūrėk kaip

arzus 
, stoka stiprumo ir iš- 

ir negalėjimas statytis su

- tai prasergėjimo

{erai nežinai, kaip su ir VIS 
ik pas gydytoji), tegul ponį.

Praeitų nedėldienį, balandžio 
11, brolių Strumilų svetainėj L. 
S. S. 137tos kuopos rūpesčiu bu
vo surengta ytin šaunus pramo
gų vakaras. Vaidinta keturia- 
veiksmė drama “Sniegas”. Vai
dino Chicagos ir Roselando liet, 
lošėjai-mylėtojai, p. M. Dundu
lienės vadovaujami. Visa pavy
ko kuogeriausia. Ypač gerai lo 
šė ladas (J. I). šiliukus). Jis 
puikai pristatė jaunąjį mokytų 
ir visų pasaulį apkeliavusį dvar-

Taipjau puikiai pasirodė ir jo 
moteris Bronė (V. Navikaitė), 
ir už tai iš publikos vėliau jai 
suteikta gyvų gėlių bukietas.

Gera buvo ir Bronės draugė 
Jėva (J. Gulbinienė), ir Tado 
brolis Kazys (S. Telksnis), ir 
Makrina (K. Urbeinė), Bronės 
auklėtoja. Tik ji kai kada per 
lėtai kalbėjo, bet tai mažmožis. 
Pagalios, tarnas (J. Urba) taip
jau savo užduotį atliko.

Aplamai, lošimas darė ytin 
gerą įspūdį.

Beje, vietos “komunistai” 
kiek begalėdami stengėsi vaka
rui pakenkti. Bet to neveizint 
publikos buvo gana daug. Ma
nau, kuopai liks pelno.

Po lošimui buvo žaismės-šo- 
kiai. Tęsęsi iki vėlumos.

— Šapos darbininkas.

nueiti nepailsęs; po to imk po dvi 
penkiagranes plokštis Nuxated Ge
ležies tris kartus i dieną po valgiui 
per dvi savaiti. Paskui išmėgink 
savo stiprumą vėl ir žiūrėk kiek 
laimėjai. Pagausindama kraują ir 
sutverdama naujus raudonus kraujo 
narvelius Nuxatcd Geležis stiprina 
nervus, pataiso susilpnėjusius audi
nius ir pagelbsti įdiegti atnaujintą 
energiją ir pajiegą visai sistemai.

Nuvated geležis ne taip kaip se
nesnieji geležies produktai — ji yra 
lengvai supanašinama, nepakenkia 
dantims, nepadaro jų juodais ir ne
sugadina vidurių. Išdirbėjai užtik
rina geras ir pilnai patenkinančias 
pasekmes kiekvienam pirkėjui, ar
ba jie sugrąžins jums pinigus. Ji y- 
ra pardavinėjama visose gerose ap- 
tiekose.

Tej. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St.. Chicago 
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
gija, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. 1 Taipgi 
S ritiname paskelbimus, užrašome la- 

eraščius ir pavieniais parduodame.
“Naujienas”, “Keleivi”, ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

TIKRAS SPECIALISTAS”

STPAIGMT
IO

12 
OTHER 
SIZKS

MELBA
77ie Ctgct r' Suprente

1O< 
STRAIGHT

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

I. LEWIS CIGAR MFG.CO.Newark.NJ.
Larpest Independent Cįgar Factory inthe World

T0WN OF LAKE
LIETUVIAMS

Vienatinis Bankas

Nespecialistai turi būti atsargus
Kad skaitytojai žinotų kokių 

esama “speniaiistų”, paduosiu 
vieną prietikėlj. Balandžio M 
dieną aš ir mano moteris mivy 
kova pas vieną “liktą akių spe
cialistą”, ant Statestryčio. Ta
šei specialistas apžiūrėjęs ma
no moters akis ir įleidęs josna 
keletą lašų už visa lai pareika
lavo penkių dolerių ir parašė 
kvitą. Bet kad aš “smulkių” 
neturėjau, lai prasiėjo duoti 
dvidešimikę.To lik ir reikėjo.

Pamatęs pinigus specialistas 
kitaip ėmė kalbėti. Esą, reikia 
eiti pas j j kasdien—visą savai
tę. Tai kainuos lik 35 dolerius. 
Sutikova, bet duoti pinigus iš 
kalno—ne. Tada čme piršti
“gerus akinius.” Irgi nieko ne
laimėjo. Po to specialistas nu 
bego į kitą kambarį ir atsinešęs 
mažą bonkutę lašų įteikė man 
paaiškindamas kaip vartoti. Ir 

sudiev! Apie “čenčių” ne ne- 
I ■ risimlcna. Prisiėjo pareika
lauti. Liepta eiti pas klerką. 
Pastarasai betgi duoda tik pen- 
k: j dolerius. Turėjom išklau
syti labai nemandagų “paaiški
nimą,” už ką imama 10 dol.

išira.” Girdi, peniki doleriai 
egzamenavimą ir penki už 

bonkutę. Numečiau bonku- 
ir pagrūmojau policija. Ta- 
specialislas po ilgo svyravi-

u z

tę

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

T0NSILA1

Turtas apie $6,000,000.00

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

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

mano ofise — be kelio
nės į ligonbutį. Ligonis 
eina pats namon tą pa
čią dieną po operacijai.

Jie turi visus 
gurnus mano 
Kambariuose ir gauna 
geriausią priežiūrą vi- 

laiką. Mano
Naujas Budas Tonsilo 

Gydymo
padaro praSalinimą tonsilio paprastu 
ir saugiu. Neatidėliok, jeigu tavę var
gina, nes atidėliojimas esti pavojin
gas. Išimdink juos; ateik ir matyk 
mane. Egzaminavimas veltui.

DR. F. O CARTER, 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES GERKLĖS 

120 S. State St., 2nd Floor, 
CHICAGO, ILL.

Tuoj į pietus nuo FAIR. 23 metai ant 
State gatves. Valandos: 9 iki 6 Ncde- 
lioinis 10 iki 12 dieną.

pato- 
Pčilsio

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser's ofise ant 2 lubą 
3149 So. Morgan St.

y

DAKTARAS NAMUOSE

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras* Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos Žolės, 
šaknįs, žiedai, lapai ir tt.» nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiokoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptu. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS,
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y. 
------------- i  —i-----------------------

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ1 St. kampMarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo B iki 

4 Ir nuo' 7 Iki 8 vakare. ’
Tel. Progpect 1117

NAUJIENOS, Cllejjr^ U L.

tno dar penkis dolerius gražino

Taigi viso prisiėjo palikti 
tani specialistui dešimt dolerių. 
Na, n r ne specialistas?

Lietuviai, kurie nepažįsta tų 
pinigams lupti specialistų, te
gul bunic atsargus. Jeigu kar
tais prisieitų turėti reikalo su 
specialistais, neužmirškite lurė- 

smulikiųjų.”
— A. Kundrotas.

Ii ir

Iš

(Mildos

DRAMATIŠKO RATELIO 
DARBUOTĖS.

Praeitame Dframatiško Bale 
lio sustinkime be kita nutaria 
surenigtr draugišlką vakarėlį- 
bankietą, kad tinkamai pažy
mėjus 1919-1020 metų sezono 
uždarymą ir dešimties metų 
draugijos gyvavimo sukaktu
ves. Tuo tikslu buvo išrinkta 
speciale komisija, kuri dabar 
dalį darbo jau atliko. Būtent: 
nusam/dyla , svetaine
svetainė), pagaminta įžangos 
likietų ir jau platinama jie. Va- 
karas-bankieths bus 8 dieną ge. 
gūžės, subatoj. Bankieto lan
kytojų skaičius bus apribotas. 
Dalyvauti, suprantama, be ra- 
t( liečiu, galės tik tie, kurie apie 
lai praneš išaniksto arba tuoj 
nusipirks įžangos likietų. Tatai 
gdima padaryki kreipianties į 
komisijos narį, d. J. Markų 
(Naujienų adresu). Lankytojų 
skaičius npribuojama todėl, kad 
be kitų Įvairių pramogų bus ir 
vakariene. Kad ją pagaminus, 
rengėjai privalo žinoti skaičių

sezonas 
sėkmingas.
toks jau bus ir se

ka įnašai 1920-1921 metų sezo
nas. — Ratelietis.

’ Brač i lasai 
čianis buvo Keikia

NETEKO MARŠKINIŲ IR 
PINIGŲ.

Turėsiąs likti šiame “kontre.”
John Anlono\vicz, gyvenąs 

2162 W. 46 gi., turėsiąs likti 
šiame konlre. Vakar naktį ji
sai neteko savo marškinių ir tų 
šešių šimtų dolerių, kuriuos jis 
lik-ką buvo išsiėmęs iš banko 
ir įsiuvęs niarskiniuosna. Au- 
tonovviez buvo nusitaręs grįžti 
. “seną kontrą” ir, kad svietas 
težinotų apie jo turtus, įsiuvo 
juos į fnarškinius. Eidamas gul 
u Antonovvicz tečiaus marški

nius nusivilko, bet atsikėlęs jų 
neberado.

“REVOLIUCIJA” VIENUO
LIKTOJ W ARDOJ. 

Supeizojo demokratų tikietą.
Užvakar vakare trisdešimt 

imliame vienuoliktos vvardos 
irecinkle buvo dideliausio su
judimo. Precinkto klerkas, 

Joseph Ilosek, suradęs du (lemo 
kratų balintu, ant kurių buvo 
)a rašyta: “Nicholai Lenine— 
or Prezident,” pradėjo šaukti 

policiją ir “painformavo” ją 
apie “naują bolšcvistinę revo- 

• _f.* 99liucrją.
“Sukilėlių” betgi nesurasta.

Melų kampanija.
“Didžioji spauda” diena iš 

dienos rašo, kad svičmenų strei 
<ą veda “raudonieji” ir “aido- 
jlislai.” Maža to, tie “raudonic- 
i” ir tie “aidoblisitai” esą sve- 
itnšaliai.

Vakar tečiaus tie niellagiai 
nivo priversi i prisipažinti, kad 

visa, ką jie iki šiol skelbė, buvo 
neliesa. Tatai jie padarė iš
spausdindami Yardmen’ų Asso 
cialion viršininkų pareiškimą.

Dalrymple nepasirodo.
Paskilbusis Chicagos majo

ras, prohibicijos officeris Dal-

(Seka aut 4 pusi.),

Ai ADOMAS A. KARALIAU8KA8, SEKANČIAI RAŠAU.
AB labai sirgau per 3 metus, nuslabntjes pilvelis buvo. Dispep 

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa-' 
mačiau tokį skirtumą ir 1060 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chleage, UI.

Dr. A. R. Blumenthal

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i vaL

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 va®5£ 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sta 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

HE

Reikia Lietuviu Ūkininku 
pirkiniui 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: 
į SANBORN & COMPANY,

Dept. A. Eagle River, Wis.

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

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina Ir Wood Sts.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
l dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Yards 6492. 
SUTAISAU VISOKIOS RŲŠIES 
KALBAMAS
SIUVAMAS M A I N A Q 
SKALBIAMAS

Vacųum Cleaners ir Percolators;
Gasinius ir Elektrikinius Prosus ir t.t.

Dr. Charles Segai
Persikėlė į savo naują 0fisą 
pu. 4729 So. Aslagd Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovės ftr 
moterų ligų.

TeL Drexel 2880.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 22 ma> 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akužeris. »

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal
3110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 8112 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephonaii

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantįs ta ja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

Dvasia

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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st Chicago

L_SL
*

LAIVAKORTES

3255

PINIGUS SIUNČIA

A. M. MACARUS
S. Wallace St. Chicago

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Plaee, Chlcags, III 

Tel. Canal 2199.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NA1U
1739 So. Halsted St, Chicafo, HL 
Valandos: • p— 12 ryto ir 2 — R 

vakare Phone Canal 257

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: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telefonas Pullman 616.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė, Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakaru.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
Ręselande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvertų vakarais nuo 5:30 
—7. Tek Yards 721.

DR. M. T. STRIKOUS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1757 W. 47 St.
Tel. Boulevard 160.

Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak.

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

Tel. McKinley 263

4

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS ’ 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

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

perkant.
arba parduodant namų, lotų ar
ba farmą ir padirbu visokius 
I^egališkus Dokumentus. Sutei

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

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

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 60% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. 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..

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serge siu
tui 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. ■

Specialią nupiginimas 5 % kiekvie- J 
nam pirkiniui, kuris turi būti siun-J 
čiamas Europon.

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

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

— —■I

Telephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto

UOS S. Morgas St Chicago, III,

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

LIETUVIS DEN TĮSTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

KM

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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rymple, vakar taip ir nepasiro
dęs Iron paviečio (Michigano 
vaisi!joj) korte, kad ėmus na
ga n to pavienio prokurorą M c 
Donough’ą. O jisai žadėjo im
ti tą prokurorą nagan dėlto, 
kad pasta rasų i neleidęs jam 
(Dalrymple’ui) malšinti “vis- 
kės muistą.” v

Prisipažino.
Insurance Trust kompanijos 

prezidentas, J. Etaworlh Gri- 
ffin, pagalios prisipažino, kad 
tai jis nušovęs savo biznio (Irau 
gą. \ViIliam C. Bryaną. Jis tc- 
ciailff sako, kad nušovimas įvy 
kęs “netyčia”: jiedu abu kovo
ję už revolverį ir jiems besi- 
imant jisai išsišovęs.

Griffinas laikomas kalėjime.

Uždaro seniausią mokyklą.
Apšvietus taryba nutarė už

daryti Jonės School, 607 Ply- 
inouth gatvėj. Tai seniausia 
Chicagos mokykla, pastatyta 
1845 metais. Jonės mokyklos 
mokiniai busią perkelti į' Hea- 
ven mokyklą, 1 172 Wabasb 
gatvėj.

Baltieji terroristai.
Tie baltieji terroristai, kurie 

negrų neskaito esant žmonėmis 
ir visur juos persekioja, vakar 
naktį padėjo bombą prie namo 
4406 Grand bulvare. Didelių 
nuostolių nepridaryta. Sąryšy 
su tuo buvo sulaikyta vieno po
litikierių sėbras, bet vėliau ji
sai paliuosuota.

Tai bent papuolė!
James Suries vakar buvo di

delėj bėdoj, ir nežino, kaip ji
sai jon pateko. Buvo, įstrigęs 
tarp dviejų namų sienų 730— 
732 S. Halsted gatvėj. Detek- 
tivai turėjo vargo kol jį ištrau
kė. Kadangi pons Serles bu
vęs girias, tai jo gelbėtojai pa
tupdė jį šaltojon.

Moteris banditu.
'Jauna uepužįslama panytė 

vakar kažkokiu badu buvo įsi- 
gavus L. Jenseno, 103(1 N. Kev- 
stone gt , bu ta n. Bet jaunosios 
banditės butą nespėrialistės: pa 
mačiusi buto savininką ji klyk
dama išbėgo gatvėn ir dingo.

Suvažinėjo kūdikį.
Visu greitumu lėkęs t rokas 

ties namu 3238 Princeton gat
vėj mirtinai suvažinėjo keturių 
metų, amžiaus mergaitę, Viola 
Kalio. Troko šoferis sulaiky
tas.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

Juozapas žilė (5 laiškai)
Stanislovas Kniukšta (2 laiš

kai)
Johim Linkus
Petrui Latvėnm
Mikolui Meškauskui
J. Belackui
Leonui Rudaičiui
M. Pranciškui Gedlolus 
Jonui Petrenui
Mr. Gorbukui
Mikolui Ačiū i •
Wm. Adomaičiui
Domicėlei Augustauskaitei .
Petronėlei Burbienei 
Miss Marciona Pilkevvich 
Justinui Beresnevič.

i

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

Pranešimai
LSS. 234 k p. mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, balandžio 18, kaip 
10 vai. ryto University of Chicago 
Settlement svetainėj, 4630 Gross Avė. 
Draugai ir draugės, visi privalote at
silankyti ir laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

Kenoeha, Wis. — Nedėtoj, balan
džio 18 d., kaip 1 vai. po pietų, Schlitz 
Hali svetainėj įvyks prakalbos reika
lu Lietuvių Svetainės statymo ir šėrų 
pardavimo. Kalbėtojas bus iš Chica
gos. Kviečiame vietos lietuvius gau
siai susirinkti. — Komisija.

PRANEŠIMAI
Tėvu, kurių vaikučiai priklauso 

North Sidės Draugijų Sąryšio palai
komai Vaiki) Draugijėlei, susirinkimas 
bus ketverge, balandžio 15, kaip 7:30 
vai. vakare, Liuosybės svetainėje. Vi
si tėvai prašomi dalyvauti.

Vaikų Draugijėlės repeticijos, kaip 
paprastai, jvyksta kas nedėldienj kaip 
10 vai. iš ryto I.iuosybės svetainėj.

—~ Komitetas.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Rožės 
Paš. Kliubo extra susirinkimas bus 
pčtnyčioj, bal.‘ 16, kaip 8 vai. vakaro. 
J. Neffo svet. 1500 So. 49th Avė. Visi 
kliubo nariai kviečiami dalyvauti. Be 
kitų reikalų reikalinga išsirinkti dar
bininkai sekančiam kliubo vakarui.

— A. Liutkus, rašt.

Susiv. Liet. Soc. Dain. Am. I-mo 
Apskr. konferencija įvyks subatoje, 
balandžio 17 d. kaip 8 vai. vakare, M. 
Mehlažio svet., 2242 W. 23rd PI. Ger
biami chorai, malonėkite prisiųsti de
legatus, nes turime priimti Sus. Refe- 
randumo valdybų Blankas.

Sekr. F. Mažola.

Kubsiuvių linijos 269 skyriaus pus
metinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
balandžio 16, Unijos salėj, 1564 N. 
Robey 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 kvic 
čiame atsilankyti kuoskaitlingiausiai. 
Choras gi darys visa, kad atsilankiu
sieji butų pilnai patenkinti.

— Rengimo Komisija.

Chicagoo 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.

— ( h. Liet. Vyrų Choras....

Amalgamated Meat 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.

ATSAKYMAS.
Našlei 40 metų amžiaus.
Gavau Tamistos laišką. Atsakau per 

“Naujienas” sulyg Tamistos reikala
vimo. Esu 40 m. amžiaus, dailydė ir 
gabus prie visokių darbų. Myliu link
smą, bet tvarkų gyvenimą. Gerbiu mo
terišką. Ilengiuos išvažiuoti kitan 
miestan, kad užsidėjus Savas biznis. 
Rašyk man laišką pilnu savo adresu, 
kad galėtumėm susieiti.
Adresas: Z. K. Lawn Post Office 
63rd St., Chicago, 111.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJD^f
PAJIEŠKAU savo tikro brolio Mo

tiejaus Kielos, Ukmergės pavieto, Ra
guvos valsčiaus, Kartūnų kaimo. 
Prieš karę gyveno Chicago, o dabar 
nežinau kame. Turiu labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas jį žino malonėkit 
pranešti adresu:

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

Kas patėmys šitą moterį lai prane
ša man; už teifdngą pranešimą skiriu 
dovaną $10.00; \arba pati sugrišk ir 
nušluostyk ašaras savo kudykėlių

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

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

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

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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.

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

Kreipties:
954 West 21st St.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO.,
<405 W. 21 St. Chicago

REIKIA mergaičių darbui prie deš
rų. Labai gera mokestis; nuolat dar
bas.

AGAR PROVISION CO.»
310 N. G^een St.

REIKIA mergaičių virš 14 metu 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 Washįngton Blvd., 

2nd floor.

REIKIA DARBININKŲ
■ -» ■■“..■J"11 ■■■ J ■■ 11 “LA1 Iii!'1 U ■■■.,.■ ■.■■■.■■ J FMOTERŲ

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
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.

P1I1LLIPSBORN
Congress ir Paulina 

Arli Marshfield L. Sta.

REIKIA
Tumelių ir Presserių į naują 
kaklaraišių departamentą.
Nepaprasta mokestis.

Klausti Miss Schultz.
502 So. Wells St.

8th Floor.

REIKIA merginos prie namų dar
bo, vakarais. Gera mokestis.

H. LESERMAN, 
5238 So. Park Avė., Chicago.

Phone Drexel 859.

REIKIA KAMBARINIŲ 
Mokėsime $55.00 į mėnesį 

ir kambaris.

ELMS HOTEL
53rd ST. ir CORNELL AVĖ.

REIKIA moteriškų plovimui stiklų, 
sidabrų; gera mokestis, kambaris ir 
maistas. 8 vai. darbo.

Klausti: STEWART 
CHICAGO BEACH HOTEL 

51st St. ir Comell Avė.

REIKIA patyrusios pardavėjos — 
gera mokestis; nuolat vieta; Proga 
pakilti.

BACH’S DEPT. STORE, 
3641 So. Halsted St.

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.

REIKTA

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 
REIKIA

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

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

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MERGAIČIŲ 16 metų ir senes
nių lengviam, maloniam dar
bui muilo departamente ir dė
žių dirbykloje. Mokėsime 30c 
j 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. Puse dienos Subato
mis. Atsišaukite pasirengę 
dirbti.

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

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

1107 W. Congress 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 vąl. vakarais. 
3255 So. Halsted St. 2-ros lubos.

RE IKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą.___________

REIKIA LEIBERIŲ
Cemento Koklių dirbyklai. Nuo

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

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

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, SCHWAB & CO.
40 So. Market St.

REIKIA 
BUSTIELMANŲ 

Pirmos klesos rubsiuvių;
nuolat darbas.
Labai gera mokestis.

MEYER & CO., 
831 W. Adams 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.

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

3559 W. Roosevelt Road.

REIKIA bučeriaus, darbas ant vi
sados. Gera mokestis.

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

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA antrarąnKio duonkepio. 
Atsišaukit greitu laiku . Gera mo-' 
kestis

8651 Baltimore Avė.
Phone So. Chicago 1194

REIKIA DARBININKŲ
I1 «■!■«■”! ■■ ■ 1 ■ .AL1.1.11 J«■VYRŲ
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PAGELBININKŲ

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 Westęrn Avė.

, 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.
Vakari jos.
Bonus.
Liepos 1-mą ir Sausio 1-mą.

Kreipties ant 7-to floro.

PHILLIPSBORN,
Congress ir Paulina Sts.

Arti Marshfield L. Sta.

KELETOS TVIRTŲ VYRŲ

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

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

DARBININKŲ ‘ prie anglių; nuo
lat darbas; gera mokestis.

2241 So. Loomis St.

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

WHITE EAGLE GARMENT 
SCHOOL

3103 So. Halsted St.

REIKIA — vaikiukų išnešiojimui 
ryšulių.

Nelson, Eisman, Quist 
Room 561

PEOPLES GAS BŲILDING,
122 So. Michigan Avė.

REIKIA vyrų abelnam virykloje 
darbui restorane; $16 į savaitę ir už
laikymas. Nereikia dirbti nedčliomis. 
Kreipties:

BAUMU’S RESTAURANT 
185 N. Clark St.

REIKALINGAS geras darbininkas 
darbams ant farmos. Gera mokestis. 
Norintieji dirbti ant farmos atsišauki
te:

MIKEYONS,
R. 1. Fountain, Mich.

DOMAI Spinnerių, assemble- 
rių ir chandelier meikerių! čia 
yra jums pastovus visą metą 
darbas; darbo sąlygos, valandos 
ir mokestis geriausios. Veltui ap
sauga ir ligoje pašalpa.

Kreipties:
PEERLESS LIGHT COMPANY, 
663-671 W. Washington Blvd.

DARBININKŲ
Mes galime panaudoti tris 
gerus leiberius.
JAMES B. CL0W & SONS

534 Franklin St

REIKIA LEIBERIŲ
Kreipties:

GILL MFG. CO.,
8301 So. Chicago, Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA VYRŲ DARBUI

Packing House, taipgi mėsos 
rūkykloje. Labai gera 
mokestis; nuolat darbas.

IIETZEL & CO.
1743 Larrabee St.

REIKIA Vyrų indams mazgoti. Ge
ra mokestis, kambaris, valgis, 8 va
landos darbo. Klausti STEWART.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st St. ir Comell Avė.

REIKIA Vyrų prie dešrų darbo. 
Labai gera mokestis. Nuolat darbas.

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Green St.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMU 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas 

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

CARL ANDERSON
30 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė, 
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 xSt. prie Milvvaukee 
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 bizn|. Gera proga 
lietuviui barberini įsigyti šitą biznį— 
Barber Shop. Kreipties šiuo antrašu:

JOHN ANDRUKA1TIS, 
1345 N. Paulina St. Chicago.

BARGENAS,
PARSIDUODA Ice cream Parlor, 

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

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

PARSIDUODA barber shop geroj 
vietoj. Parduosiu pigiai.

J. GRIGONIS.
2050 W. Coulter St.

PARSIDUODA čcverykų 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 kita biznį.

1836 So. Halsted St.

PARSIDUODA valgykla arba res- 
tauranas su elektriniu pianu, geroj 
vietoj už $750. Del priežasties išva
žiavimo į California. $400 pinigais, o 
kitus ant išmokesčio.

1207 W. 47th St.

PARSIDUODA Biznis su namu ar 
be namo — grosemė ir bučernė. Kas 
norėtų pekernę galima pataisyti; pe- 
kamei namas tinkamas; bile kokei biz- 
nei yra gana vietos. Atsišaukite grei
tu laiku.

934 W. 29 St., Chicago.

RAKANDAI
UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moderniš
kiausių trijų šmotų parloro rakandų.
Taipgi mes turime 35 fonografus.
šiandieninės mados; groja visų iš

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

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.

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. Parsiduoš už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pbo- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių puikus 
rakandai. Išpardavimas įvyks Balan
džio 17 d. 2 vai. po pietų.
1707 So. Halsted St., Chicago, III.

RAKANDAI
PARSIDUODA C kambarių nauji 

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

714 W. SOth St., 2-ros lubos

NAMAI-žEMfi
PARDAVIMUI medinis puikus na

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

1014 N. Wood St.

PARSIDUODA LOTAI

BRIGHTON PARK.

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

FARMOS
C. Matulis pirko farmą 100 akerių, 

o pirmąją 65 akerių su gražiais bu- 
dinkais nori parduoti. Kita yra labai 
gera, 120 akerių su puikiais budin
gais, pievų yra, kame gauna apie 75 
tonus šieno; kita — 80 akerių, kame 
apsėta 20 akerių dobilais, 12 akerių 
aifalfa, 20 akerių kviečiais. Kita — 
60 akerių, kame yra žemė sunki su 
moliu; 25 akeriai pievos, 6 akeriai 
miško, didelis sodas, apie 150 vaisi
nių medžių; kelios yra mažesnes far- 
mos geriausioj Lietuvių Kolonijoj. Ga
lima pas mus tiesiok važiuoti, nes trau 
kiniai ateina į pat musų miestelį Hart.

M. VALENČIUS,
Box 96, Haj-t Michigan.

KAS NORITE FARMOS

Čion tik ir rasite puikiausią progą 
įsigyti gerą farmą VVisconsin valsti
joje. Randasi 140 akerių žemės, 30 
akerių po plugu, kita gero miško, bei 
lengvai galima išdirbti. Su daug gy
vulių, budinkais, bei reikalingais įran
kiais. Stok gyvent ir daryk pinigus! 
Sutinku mainyti ir ant prapertės Chi- 
cagoje. Yra gana svarbi priežastis 
pardavimo, už tai gausi už prieinamą 
kainą. Kreipkitės tiesiog prie savi
ninko ypatiškai ar laišku.

M. VAREKOIS, 
939 — 34th St. < Chicago, III.

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

J. BALTRŪNAS, 
1707 So. Halsted St., Chicago, III

PARDAVIMUI — 3 augščių medi
nis namas prie 3145 Emerald Avė., 
žema kaina; lengviausios išlygos.

AMERICAN STATE BANK

PARDAVIMUI trijų pagyvenimų 
namas, po 4 kambarius. Ir du lotu. 
Parduosiu pigiai, kadangi apleidžiu 
Chicagą.
2325 So. VVinchester Avė., Chicago.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAREK KRAUS.
1924 W. Chicago Avenue.

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

MOKYKLOS

MA5TER 
5YSTEM

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

iųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
•nato.

Mes turime didžiausius ir geriau- 
ius kirpimo, designing ir siuvimo 
kyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

n’ 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- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 823 74 W. Washh fton Street. 

Mikinamia dienomis ir vakarais.
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