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GARBINGAS PILIETIS

Lietuvos delegacija 
vyksta Maskvon

Japonai užėmė Sachaliną

Francijos geležinkeliečiai paskelbė 
generalį streiką

LIETUVOS DELEGACIJA 
VYKSTA MASKVON.

tosios iš įvairių industrijos cen
trų žinios rodo, kad darbinin
kuose esama didelio palinkimo

Pradės taikosi tarybas su 
Rusija.

LONIMINAS, 'bal. 28. — čia 
gauta iš Maskvos bevielis pra
nešimas, kuris sako, kad Rusi
jos užsienio reikalų minisleris, 
Jurgis čicerinas, gavo Lietuvos 
valdžios sutikimą — laikyti tai

taikos

keliečiai taipjau nerimauja. Jie 
senai jau reikalauja padidinti 
algas ir dėlei užsitęsusių tuo 
reikalu tarybų yra labai nepa
tenkinti.

Kol kas niekas tikrai negali 
'pasakyti, ar Pirmosios Gegu
žės streikas bus generalis, ar 
jis teapims lik atskirus indus
trijos centrus. Bet aišku tiek,

atvyksianti Maskvon gegužės 3 i jogei Šiemet Pirmoji Gegužės 
I bus nepaprasta —palyginant su 
tuo, kas buvo metai kiti atgal.

ai* 4 dieną.

True translntinn filrrt with the poM.
master at Chicago, 111. April 30, 1920 , GABENA ANGLIJON BADAU-
as reąiured by um act oi Oct. 6,1917 | j^NČIUS SINN FEINER1US.

JAPONAI OKUPAVO SA
CHALINĄ. Sukilėliai užpuolė policijos 

stotį.
Turbūt pasilaikys ją ant 

visados. BELFAST, bal. 29. - Val
džios įsakymu šiandie paimta 
iš Belfasto kalėjimo šešiasde
šimts badaujančių sinn fein or 
ganizacijos narių. Jie nuvežta 
ant karinių* laivų ir tur būt bus 
gabenami į Wornnvood Scrtib- 
bs kalėjimą, Anglijon.

- Bu- 
žmonių 

šiandie užpuolė Rush miestelio 
policijos stotį, dešimt mylių 

lupu atstu nuo Dublino. Prieš su- 
Rusijai liko šiauri- j rengiant puolimą sukilėliai su- 

| vertė skersai kelio medžių, nu
traukė telegrafo ir telefono vie 
las — kad užpultieji neprisi
šauktų pagalbos iš Dublino.

Stoties viršininkas pavojin
gai sužeistas. Taipjau sužeista 
ir keli kiti policistai. Stoties

DUBLINAS, bal. 29. 
s apsiginklavusių

Pripažino savo krepšį ir vėl jo 
užsigynė.

NEW YORK. bal. 29. — Totų 
cnville geležinkelio stoty poli- 
cislas vakar naktį netikėtai už- 
krapeno i uniją naujutėlį skuri- 
nį krepšį. Pačiupinėjo jį ir už
griebęs “kažinką kietą”, atsar
giai nugabeno policijom nuova
dai!. Tai, tur būt, bombos... 
kymiai tarė policistas.

Nuovados kapitonas paliepė a- 
tįdaryti krepšį. Kadi r bijoda

mas policistas atidarė jį ir 
rado jame penkias bonkas deg

tinės.
Neužilgio policijos nuova- 

don įbėga tūlas “garbingas pi
lietis” ir atklairsia:

Tamstos, gal radote mano 
krepšį?

Ar tas? —- klausia kapito
nas. *

—*- Taip, taip, tamstelės — 
kurat tas pats! Duokite...

- Bet ar tamsta pripažįsti
tai, kas šitame krepšyj randasi

vėl klausia kapitonus.
- O, tai jau kita kvitą

a-

ir

maniau ... maniau, kad tams
tos... tamstos — tai visai ne 
mano krepšys. Likite sveiki, la
banakt !

Išėjo ir nieks daugiau krepšio 
neb(;prisip;ižiiu>. Kam dabar pa
teks tas “šlapiasai pasilkas”

LONDONAS NORI ATSIMO- 
KĖT WASHINGT0NUI.

Tegul jis pripažįstą* Filipinams 
nepriklausomybę.

J.V. kariuomen^Mek 
sikos pasienin

Dalis sukilėlių grįžta pas 
Carranzą.

DARBO PARTIJOS KONVEN
CIJA — CHICAGOJ. $

Spėjama, kad konvencijoj da
lyvaus apie 5000 delegatų.

Karo stovis Ispanijoj
Valdžia nusigandusi dėl Pirmos 

Gegužės.

NAUJAS SUMOKSLAS".

SAN ANTONIO, Tex„ bal. 
29. čia gauta žinių, kad ka
ro departamento paliepimu 
šiandie pasiųsta naujų tedera- 
lės kariuomenės burių į Colurn 
bus ir Nogales -- Meksikos pa
sienyje. Abudu miestai randa
si prie pat Meksikos sienos, 
todėl esą reikalo žiūrėti, kad 
šios šalies piliečių gyvastis ir 
jų malda butų deramai apsau
gota.

EL PASO, bal. 29. — Visą 
praeitą naktį kariuomene ser
gėjo Meksikos rubežių. Kor
donas žymiai padidinta, ir nė 
vienam neleidžiama pereiti ru- 
bežių, jeigu nepriparodoma 
svarbių priežasčių.

Sukilėliai nebe.-iusitaiko.

MENICO CITY, bal. 29. — 
Oficialiai paskelbta, kad vienas 
žymiausių Meksikos sukilėlių 
vadų, generolas Miguel Saina- 
niego, komandavęs sukilėlių bu '

CHICAGO. — Nacia uolinės 
Darbo Partijos konvencija šie
met bus Chicagoj, liepos 11, 
12 ir 13 dienomis Ashland Au- 
ditorinme. Apie tai praneša 
partijos sekretorius, F rauk J. 
Esper. Delegatai busią renka
nti nuo kiekvienų penkių šimtų 
narių po vieną. Sekretoriaus 
manymu ,konvencijoj daly va u 
šią apie penki tūkstančiai dele-

Vyriausias konvencijos užda
vinys busiąs nominuoti kandi
datų prezidento ir vice-prezi- 
denlo vietai ir priimti naują

MADRIDAS, Irtd. 29. -- Ofi
cialiai pranešta, kad valdžios 
įsakymu visoje Oviedo provin
cijoje paskelbta karo stovis. 
Tatai padarytą tuo tikslu, idant 
apsisaugojus nuo “labai gali

mų riaušių Pirmąją Gegu
žės”.

Be to, Saragossa miestas lai
komas apgulos stovy.

Augštose sferose reiškiama, 
didelio susirūpinimo Pirmąją 
Gegužės. Manoma, kad griež
ių jų įmonių teks panaudoti ir 
kitose vietose, ypačiai gi indus 
t rijos centruose.

KAIMO DARBININKŲ LYGA 
VVISCONSINO VALSTIJOJ.

MASSACHUSETTS TURĖS
2.75 NUOš. ALŲ.

WASH1NGTON, b;
Generalis Jungtinių 
prokuroras Palmeris 
pareiškė, kad justicijos departa 
mento agentai susekę naują su 
mokslą, suprantama, “radika
lų”. Jisai yra toks. Pirmą 
Gegužės “redikalai” rengia vie
šų susirinkimų ir demonstra

cijų. šilų susirinkimų ir de- 
fnonstracijų programan įeina 
ir žmogžudybės bei kiti prievar 
los darbai. Kitais žodžiais, 
“radikalai” tariasi nužudyti vi
są eilę valdininkų. Esą sužino
ta ir tų valdininkų vardai, ku
rie sutarta nužudyti. Justici
jos departamentas apie tai 
jiems pranešęs ir liepęs būti at
sargiems.

Prokuroras žadas panaudoti 
visų reikiamų įmonių, idant su 
valdžius “įsibėgėjusius sumok- 
slininkus”.

Valstijų 
šiandie

TOKYO, bal. 21 (suvėlinta).
Karo ofisas šiandie pranešė, 

kad Japonijos kariudlnenė, vy
kusi Nikolajcvsko apskriliu, 
užėmė šiaurinę dalį Sachalino 
salos (kuri priklausė Rusijai). 
Užimant salą nebuvo jokio pa
sipriešinimo .

Užsibaigus Rusų-Japonų ka 
rei Portsmouth’o sutartimi Sa
chalino sala, kuri iki to laiko 
priklausė vienai Rusijai 
padalinta.
nė dalis salos, o pietinė tapo ati 
duota Japonijai].

Pranešime pažymima, kad 
balandžio 22 dieną tapo išsodin
ta ja|M>nų kariuomenė. Aleksan
dro vske; išsodinta iš karinių 
laivų Mika-sa ir Mišina. Karino 
menė veikiausia vyksianti į Ni- 
kolajesvską. iš kur vis dar ne
gaunama jokių žinių apie liki
mą Japonijos konsulo ir josios 
valdinių. Manoma, kad japo
nų garnizonas Nikolajevske yra 
sunaikintas. ,

Be to, pranešime minima,"jo- 
gei laikinoji Si beri jos zemstvų 
valdžia praeitą seredą priėmė 
Japonijos reikalavimus. Mi
nėtinai: ištraukti visą kariuo
menę iš apskričių, kuriuos yra 
užėmę japonai, ir kartu geležin
kelio linijos — trįsdešimts ki
lometrų (18.6 mylių) atstu, 
atiduoti (Japonijai) visus karo 
laivus, ginklus ir jų sandėlius, 
ir atnaujinti geležinkelių komu 
nikaciją.

CORK, bal. 29. — Būrys gin
kluotų vyrų šiandie užpuolė 
pašto traukinį, vykusi iš Cor- 
ko į Bantry.

NUžUDfi DVIDEŠIMT 
MOTERŲ.

Pats ištruko.

<hi

FRANCUOS GELEŽINKELIE
ČIAI PASKELBĖ GENE

RAL! STREIKĄ.
švęs Pirmą Gegužės.

PARYŽIUS, bal. 29. — Gene 
ralė Francijos Darbo Fede
racija šiandie pareiškė savo pri
tarimo geležinkeliečių federaci
jai paskelbdama generalį [gele
žinkeliečių] streiką, kuris pra
sidės vidurnakty — Pirmą

GAIRO, Egyptas, bal. 29.
Tauta miestely tūlame ‘‘piršly
bų biure” policija surado 20 
moterų galvas. Visos nužudy
tosios — turtingų tėvų dukterš. 
“Piršlybų biuro” vedėjas, ku
rio vardas nežinomas (jisai spė 
jęs ištrukti) jas ten įsiviliojęs 
pretekstu supažindinti su “tur
tingais kavalieriais” ir apves
dinti. Vietoj to — tas lengva- 
tikes jis^apiplėšdavęs ir kad iš-* 
trukti persekiojimo — jiužudy- 
davęs. Kokiems galams jis te- 
čiaus save ‘‘biure” laikėsi nu
žudytųjų moterų galvas, neži
noma.

IŠGELBĖJO TRIS ŽMONĖS.

Kartu pareikšta, kad streikas 
neturi nieko bendra su padidini 
mu algų. Jo* tikslas yra: reika
lauti, kad butų nacionalizuota 
visos transporto įmonės.

Anglijos darbininkai taipjau 
švęs Pirmą Gegužės.

LONDONAS, bal. 29. Gau

OSINING, N. Y., bal. 29.
Joseph Milano, nuteistas nužu
dymui ir vedamas prie clek t ri
kiuos kėdės, vakar naktį išgel
bėjo trijų savo draugų 
bes.
žmogžudybę. 
sipažino, 
kaltas — 
įėjimai).
Milano betgi turės mirti.

BOSTON, bal. 29. — Valsti
jos iegislatura didžiuma balsų 
vakar priėmė patvarkymą, ku
riuo Massachusetls valstijoj bus 
leidžiama dirbti ir pardavinėti 
alų, turintį 2.75 nuoš. alkoho
limis. Senatas šitą patvarkymą 
priėmė kiek ankščiau. Patvar
kymą dar turės pasirašyti val
stijos gubernatorius. Manoma, 
kad jis pasirašys.

PONIUTĖS SEKIOS SAVO SE
NELIUS.

MILWAl’KEE, bal. 29. -- Ne 
senai .susiorganizavusi kaimo I 
darbininkų lyga šiandie čia pa
skelbė savo programą . Be ki
ta jame pareiškiama, kad kai
mo darbininkai visų pirma or- 

įganizuojasi ne kaipo politinė 
Vis 
pa- 
or- 
už

Kuria “motinų draugystę”.

be! ekonominė.
riams .šiaurinėj Meksikoj, atsi- j lvi,a Hkaitailti savo 

j metė nuo Sonoros sukilėlių ir. reiga remti tokias politines

LONDONAS, bal. 29. 
stovų bute šiandie pakelta 
simas, apie tai, kad reikalinga 
priimti rezoliuciją, geidaujan
čią, idant l'ilipin.ų saloms butų i 
pripažinta nepriklausomybė, i 
Tasai sumanymas, nors jisai ir' 
nesvarstyta, pakelta tikslu atsi
mokėti Jungtinių Valstijų sena
tui, pasireiškusiam už Irlandi- 
jos nepriklausomybę. Vienas 
atstovų nurodė į manifestą, ku
rį patiekus tūla filipiniečių ko
misija VVashingtone ir ironiškai 
pastebėjo, kad, esą, Jungtinės 
Valstijos geriau pripažintų ne
priklausomybę Filipinų saloms, 
ne kad geidautų nepriklausomy 
bes Irlandijai.

JŲ “TRIOBEL1AI”.

klau

Gaso, gatvekarių, telefono 
elektros kompanijos rei

kalingos pagalbos.

ir

pasiūlė savo pagalbos Carran- . 
zos valdžiai.

Tai esą pirmieji ženklai, ro
dantis, kad Sonoros sukilimas 
neužilgio bus sugniuždintas.

ganizacijas, 
“tinkamesnį politinį ir industri
nį visuomenės sutvarkymą ne 
kad dabar yra”.

kurios DU MIIJONAI DOLERIŲ 
BAŽNYČIAI.

Išvijo sukilėlius. LAIKRAŠČIAI BRANGSTA.

EL PASO, bal. 29. — čia gau
tomis žiniomis, sukilusieji te
dera les valdžios kareiviai vakar 
naktį lapo išvyti iš Chuhuahua 
miesto. Miesto reikalus daba” 
veda laikinė, iš pačių piliečių 
sudaryta, valdžia. Ji prisižada 
išlaikyti miestą, kol valdžia 
spės atsiųsti kariuomenes.

PARYŽIUS, bal. 29. X- Pra
dedant 1 d. gegužės visi dienraš 
čiai, kurie iki šiol buvo parda
vinėjami po du centu už kopi
ją, bus pardavinėjami po tris 
centus. Popieros stoka ir spau
dos reikmenų pabrangimas.

NEW YORK, bal. 29. — Ži- 
nomasai Jungtinių Valstijų 
multi-milionierius Rockefeller 
vakar įteikė didelę auką t. v. 
Interchurch asociacijai — du 
milionu dolerių. Viso iki šiol 
toji asociacija jau surinkusi 
daugiau kaip dvidešimt tris mi- 
lionus dolerių.

KANSAS CITY, Mo. bal. 29. 
— Nusenusios turtingos poniu
tės, tos, kur turi daug “sma
gių atsiminimų iš jaunystės 
dienų”, sumanė kurti motinų 
draugystę, kad savo jaunuo
sius senelius prižiūrėjus, ku
rie taip jau norį turėti tų “sma 
gių atsiminimų”. Kitais žodž
iais, kurie nori “smagiai pra
leisti laiką” su jaunomis pany
tėmis. Nusenusios motinos sa
ko, kad tai esanti tik “jaunys
tė pąikystė”: jų seneliai ir duk
relės'^privalo, girdi, turį! saiką.

Neprosalį būt atsargiems.

SAMDOSI MOTERIS.

Vyrai kelia riaušes.

I BRISTOL, bal. 29. — Užva
kar naktį čia kilo ytin didelių

I riaušių, šeši tūkstančiai buvu
sių kareivių-bedarbių surengė 
demonstraciją, kad užprotesta
vus prieš tramvajų kompaniją, 
kuri vietoj vyrų samdosi mo
ters darbininkes. Demonstra- 
cijon įsimaišė policija. Pasek
mėj to daug tramvajų sudau
žyta. Bijodama tolimesnių riau 
šių kompanija paliepė sustab
dyt tramvajus.

CHICAGO. -— Gaso, gatveka
rių, elevatorių, elektros ir tele-, 
fono kompanijos vakar krei|>ė ( 
si į savo geradarius — 
Utilities Komisiją. L..... .......
misionieriai ką nors turį dary
ti, nes kitaip — jos nu^ibankru 
tisiančios. Gaso kompanija, su 
prantama, nori padidint kainas 
gasui, gatvekarių — transfe- 
riams, elektros — elektros pa- 
jiegai ir lt.

Ypač labai skundžiasi gaso ir 
gatvekarių kompanijos. Jos 
tuoj, tuoj šinšila ūksiančios di- 
deliausio kriziso, jeigu komisi
ja urnai ir sėkmingai neveiks.

I VALDŽIA RENGIASI PERSE
KIOT STREIKININKUS.

NEW YORK, bal. 29. — Fc- 
' deralio apskrities prokuroras, 

. Bodine, šiandie pa- 
_ Public 1 reiškė, jogei 'valdžia yra nuta- 

Ponai ko- 'rils^ persekioti visus “neteisėto- 
1 jo’* streiko vadus.

Taip pat, kaip Chicagoj.

NORI PRAVESTI NAUJA PER 
SKIRŲ ĮSTATYMĄ.

LONDONAS, bal. 29. — At
stovų butui rengiamasi pasiū
lyti liaują tinkamesnį perskirų 
įstatymo projektą.

PASIRINKO.

WASH1NGTON, bal. 29. — 
Gautomis žiniomis, Floridos pa 
kraščiuose submarinoms gau
dyti laivelis (karinis) praeitą 

gyvy- panedelį paleidęs keliatą šūvių 
Visi jie buvo nuteisti už j submariną, kuri netoli pak- 

Kada Milano pri raščio darė bandymų pasinerti, 
jogei jis vienas yra Laivelio įgulos komanduotąjas 

• anie trįs gražinta ka- pamanęs, kad tai kokių
Gal paliuosuos. Pats sukčių, gabenančių degtinę, lai- 

j velis. Sužeistų nČsą.

nors

—— 1    '   -----------------ę

PINIGŲ KURSAS.
----------- •

Vakar, bal. 29 (L, užsienio pinigų 
kaina, perkant ių ne mažiau kaip už 
25,000 doleriu, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.87
Austrijos 100 kronų ........... $ 0.60
Belgijos, už $1 ........... f ranki) 15.15
Danijos 100 kronų ............... $17.40
Finų 100 markių...................$ 5.85

/ Francijos, už $1 ....... frankų 16.34
Italijos, už $1 ............... lyrų 21.65
Lietuvos 100 auksinų...........$ 1.80

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

Lenkų ’ 100 markių ........... $ 0.70
Norvegų 100 kronų ........... $19.55
Olandų 100 guldenų ........... $36.90
Švedų 100 kronų ........ ...... $21.60
šveicarų, už $1 ........... frankų B.60
Vokiečių 100 markių........... $ 1.80

Ir milionierius pasijuto esąs 
nuskriaustu.

DĖS MOINES, bal. 29. 
si vakariniai laikraščiai 
bus pardavinėjami po du 
tu už kopiją.

Vi- 
dabar 

ceu-

NEW YORK, bal. 29.
York Journal vakar jau 
davinėta po 3 centus.

New 
par

Kandidatai” susipešė.

NEWARK, N. J., bal. 29.
“Prezidentinėse nominacijose” 
New Jersey valstijoj generolas 
Wood ir jo oponentas, senato
rius Johnson, gavo veik po liek 
pat ludsų. Wood, liesa, turįs 
keliatą šimtų balsų daugiau, bet 
Johsono kampanijos manage- 
ris šiandie pareiškė, kati Woo- 
do šalininkai vogę balsus. Pra
sidėjo peštynes. Johnsono šali
ninkai reikalaus naujo balsų 
skaitymo — bent trijuose aps- 
k ricinose.

Paliko penkis dolerius “savo 
mylimai pačiai”.

NEW YORK, bal. 29. — Tur
tingas vietos verteiva, Charles 
E. Swarz, mirdamas vakar lie
pė parašyti šitokį testamentą: 
“savo myliniai pačiai palieku 
penkis dolerius. Visa kita (dau 
giau kaip vienuolika tūkstančių 
dolerių) atiduodu savo “dė
dei”. Stebėtina meilė.

...... ..m.............. ...................... .

x Pavogė už 30,000 dolerių
. laiškų.

(SAN DIEGO, bal. 29. — Ne- 
pažįstadii piktadariai vakar čia

pasigrobė apie už trįsdešimts 
tūkstančių dolerių registruotų 
laiškų. Piktadariai pabėgo.

DETROIT, bal. 29. — Du ne
pažįstami banditai šiandie už
puolė vieną brangakmenių 
krautuvę. Išsinešė už apie 18- 
000 dolerių brangakmenų.

SYRACUSE, bal. 29. — Mili- 
onininkas T. B. Crary patrau
kė tieison tūlą rūbų krautuvės 
savininką. Esąs nuskriaustas: 
už 32 dolerių vertą garnitorą 
užmokėjęs net 60 dolerių. 
‘Trrand džiurė” milionininko 

^pasiskundimą rado esant pa
matuotu ir krautuvninką apkal 
tino.

CHICAGO. — Chicagoj kažin 
kas paleido apyvarton nemaža 
Francijos santimų (.50). Jie ko
ne tokie pat kap ir mūsiškiai 
“dime’ai”, tik jų vertė yra daug 
mažesnė. Pinigų mainytojai 
visai nenusižengs, jeigu tų pa
leistųjų apyvarton “dime’ų” ne 
priims.

Gal kils angliakasių streikas.

Kunigas norįs pavandravoti.

MANIT0W0G Wis., bal. 29. 
— Louis Corners miestelio liu
teronų parapijos pastorius, Mar 
tin Wills, vakar pasakė pasku
tinį pamokslą, savo pa ra pi jo
ninis. Daugiau kunigų jisai 
nebusiąs. Norįs pavandravoti 
po platųjį pasaulį.

PRAGYVENIMAS BRANGSTA 
WASHINGTON,

Neveizint generalio prokuroro 
ir kilų valdininkų 
kad pragyveninw pingąs, be
giu pastarųjų keturių mėnesių 
jisai pakilo — bent 7 nuoš.

bal. 29.

tvirtinimo

NEW YORK, bal. 29. — Kie
tųjų anglių kasėjų unijos virši
ninkai atsisakė priimti samdy
tojų pasiūlymą, nes jisai buvęs 
daugiau negu juokingas. Jie 
sutikę padidinti algas tik 15 
nuoš. Samdytojai tečiaus ne
linkę duoti daugiau. Tarybos 
kaipir pairusios. Tūli prann- 
šaiuja, kad tatai privers prie 
streiko.

NEW YORK, bal. 28. — Jus
ticijos departamento agentai su 
sirupinę. Pirmą dieną gegužes 
kambarių nuomotojai žadą pas 
kclbti streiką. Gal ir demons
tracija busianti surengta. Pri- 
sibijoma riaušių. <

i

Pinigą Siuntimas 
Lietuvon

JKI 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 rizikų 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, III.

■00*8$
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Liuobk Savo Plaukus
Priešas jūsų plaukų, jūsų gražiausio papuošimo, yra visad pasiri

šęs sunaikinti juos. ,

Nenumaldaujamas Priešas Jūsų Plaukų Yra 
Bluzgai.

Kurie nuolat naikina jūsų plaukus; jų pilni plaukai lyg smilčių, 
jūsų drabužiai visad apibirę bluzgais. Mažas užsileidimas ir naikini
mo spėka padidėja, saujomis smugti pradeda plaukai ir jeigu nenai
kinti bluzgų, tai naikinimo veikmė eina toliau, kol nebeliekti nė ženk
lo nuo jūsų puikių plaukų.

VIENATIMS VAISTAS, KUKIS ATSTOVI VISUS KITUS liuo- 
bime plaukų yra VERVENA TONIC, kuris geriausiai naikina bluzgus 
(Vervena Shampoo).

Atsakančiai išmazgojus plaukus prašalinama bluzgai ir jūsų plau
kai išgražėja. Tai suteikia gyvybę plaukams; žvilgėjimą, naturalę 
vilniaviniosi, spalvą ir padaro juos puikiai minkštais.

Jūsų plaukai būtinai reikalauja, kad laiks nuo laiko butų plaunami, 
idant butų gražus ir šviežus. BET JIE NEPRIVALO Bt II PLAU
NAMI SU PAPRASTU MUILU.

Niekad nevartoki paprasto muilo, nes tai džiovina galvos skūrą 
ir padaugina bluzgus; džiovina plaukus ir juos naikina visiškai.

Tokiu budu — TŪKSTANČIAMS MOTERŲ IR VYRŲ GERAI ŽI
NOMAS ŠIS VAISTAS DEL AUGINIMO PLAUKŲ IR NAIKINIMO 
BLUZGŲ.

VERVENA SHAMPOO IK VERVENA PLAUKŲ TONIKAS
Šis vaistas yra absoliučiai saugus ir neturi savije kenksmingų da

lelių, nedžiovina plaukų, naikina bluzgus, sutvirtina plaukų šaknis ir 
padidina jų augimą.

MOTERS IR VYRAI, JEIGU JUS GEIDŽIATE TURĖTI ŽVILGAN
ČIUS, GRAŽU S IR BESISUKANČIUS PLAUKUS ir kad bluzgai 
jų nesunaikintų, jus neprivalote laukti, bet šiandie pat užsisakykite 
VERVEN A DAUDRUFF DESTROYER IR TONIC for the GROWTH 
of HA IR. šituodu vaistu yrrf gvarantuoti dėl jųjų veikmės. Jie kai
nuoja tik $2.25 ir jų pakaks jums visam mėnesiui. Pasiųsk nuims 25c 
stampomis, o liek j jus užmokėsite po pristatymui. Rašyk į:

“VERVENA” LABORATČRY, Ine. Dcpt 18 
1263 N. Paulina St., Chicago, III.

K0NTRAKT0R1US
ELEKTRIŠKŲ DARBŲ!

. Invedu šviesas į namus, instatau ir sutaisau elektrikinius moto
rus, indedu fistures ir viską darau sulyg Čhic&ftos miesto inspek
cijos teisių.

P. K. MALELO,
3336 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Telephone Boulevard 1969.

PIKNIKAS
Ataibys •.

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO-MAY 2 D., 1920,
G. M. Chernaucko Darže, No. 1, Lyons, III.

Pradžia 9 v. iš ryto, trauksis iki vėlumo nakties. Inžanga dykai.
Kas pirmesnis, tas geresnis, tai ir šitas piknikas pirmesnis ir bus ge

resnis ir linksmesnis, nes pas Chernaucką gausite visokių gėrimų ir gar
džių užkandžių, o katrie mylėsite Šokti, tai galėsite šokti tiek, kiek tik 
norėsite, nes bus kuogpriausi muzikantai ir grieš visados be sustojimo.
Atvažiuok ir atsivesk savo draugus.

NAUJIENOS. ChleagB., IIL
M9 ■9M8

Pėtnyčia, Bąlanti. 30, 1920

Laiškai Iš Lietuvos
Iš Ylakių, Mažeikių apskr.

Ben. Lubinui, Chienigoje, jo 
draugas be kita rašo:

Cenzūrai viešpataujant1 musų 
lietuviškuose laikraščiuose vis
ką aprašyti negalima, nes Lie
tuvos dėdės luojaus pyksta. y O 
neduok Dieve dėties užpykinti... 
Su Lietuvos dėdėmis nejuokai. 
Jeigu tamstai, draugi', kas nu
pieštų vaizdelį iš musų pergy
ventų dienų jau susitvėrus Lie
tuvos “nepriklasomybei”, tai 
tikrais esu, netikėtum, kad pa
saulyj dar tokie dalykai gali at 
sitikti. Bet aš apie tai rašyti ne
galiu... Gal kada...

Darbininkų laikraštija pas 
mus dabar tik pradeda atsirasti. 
Jau eina Darbininkų Gyveni
mas, tikras darbininkų laikraš
tis. Nors dėdės ir varžo, bet dar 
bininkų judėjimą užgniaužti 
turbūt neįslenks. Buvo pralie
jęs eiti Socialdemokratas, kur 
irgi vadinosi save darbininkų 
laikraščiu (inteligentų — so- 
cialpatrijotų), bet dėl “nepri
klausomybės” aplinkybių dar 
liko sustabdytas. Pagerėjus 

1 laikams žada vėl pradėti eiti. Ir 
i klerikalai leidi? Darbininką. Bet 
• jau mažai Lietuvoje lokių, ku- 
. rie nesuprastų kas jis per darbi- 
' įlinkas yra. Eina dar Darbas, 
; Lietuvos Ūkininkas, tai smul
kiosios buržuazijos laikraštis. 
O kili visi, kurių eina lig pus
tuzinio, tai krikščioniškos Lietu 
vos dėdžių laikraščiai... Todėl

čius, Yčus ir kitus ponus, mes, 
Lietuvos gyventojai, mažiau ži
nome kaip tamsios Amerikoj. 

|Ten pas jus visgi yra spaudos 
•laisvė. Mums nieko tokio nėra.*
jO tie ponai atsako už savo dar
bus ne prieš Lietuvos gyvento-

I ju<», bet prieš Antantes Chlc- 
j menčius, Liurd-Džordus, Vilso- 
! mis ir kitus.

Iš Kėdainių.C

Antanui Jasinskiu, Mayvvood, 
III., jo tėvai rašo:

Vaikeliai, klausiate musų 
kaip mes gyvenome toj valan
doj, kada Busijos ha Ii tiška ir 
Vokietijos kaizeris užkure ne
perstojančių peklišką ugnį ant 
Lietuvos nekaltos žemelės. 
Daug matėme ir kentėjome var 
go. Pirmiausiai, kaip vokie
čiai atėjo į Lietuvą, lai iš musų- 
kaimelio išvažiavo žmones: vie 
n i į Busijos gilumą, kili išbėgo 
į mišką — užpeltuvin. Mes vie
ni liktai pasilikome kaimelyje. 
Daugiau seni ir maži buvo išbė
gę. O mudu senukai pasiliko-

I

^rmours
TRADE MARK

Waukegano
Lietuviai—

Oleomargarine
T 7IS augantis skaičius šeimyninkių vartoje

* Oleomargariną prie stalo ir kepi
mui, — nes jos atranda tai esant labai geru 
daiktu. Armouro apvalainis leibelis ant pa
kelio reiškia, jog tai yra geriausia, kas gali
ma pagaminti. Abu ir rūšis, ir taupa reko
menduoja tai.

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street 
Waukegan, III.

■B

AR M O U R A COMPAN Y

rmour

PRODUCTS
OUALITY

Jūsų Vertelga 
Gali Jums suteikti.

Pirk šiandie

miHilMil

Kelias Lietuvon Jau

Puritan Salyklos Sun
ka su Puritan šviežiai 
maltais apyniais pada
ro geresni gėrimą, ne
gu kitos kurios išdir- 
bystės. Reikalauk Pu
ritan. Visos geresnės 
aptiekos jo turi arba 
gali įgyti dėl jūsų.

l ai ženklas dėl kurio 
nereikia perkant spėlioti

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

PAIN-EXPEJ.LERI
* u Draugą Reikale”

šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, (langiaus bo jo neapsieina. 
Yra tik vienas I'ain-Ezpclloris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbažonkliu

Jeigu ant pokelio nėra vaiz.baženklio ikaro, tai jie nėra tikras ir jus tokio 
neimkite. Visose aptiekose po 3oo. ir 703. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :

P. AD. RICHTER & CO., 320-330 Broadway, New York

JOHN KUCIIINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
J Telephone Central 8684 

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

perkant.
arba parduodant narna, lota ar
ba farma ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

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

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

S. D. LACHAW1CZ
Lietuvys Graboriiu

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite ui- 
ganėdinti.
2314 W. 23 Place. Chlc«c«, III 

TeL Canal 21M.

m

ta
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Atdaras
Visi Lietuviai gali įgyti pasportą į vieną dieną.

vo pakavoję žemėje, bet vokie- H 
čiai rasdavo ir žemėje. Katro J 
nerado, tai supuvo. Kaip vokie- ra 
čiai užėjo ant musų krašto, bu- E

Pernavos apielinkėje sienos ir 
langai pradėjo drebėti nuo per
kūniško trenksmo. Taigi mes 
laukėme los paskutinės valan
dos, kada mumis amžinai už- vo uždėję savo laikinę valdžią. ■
migdys. Mes negalime apsaky j Taip žmones buvo suspausti,1J 
Ii ir aprašyti ką mes tada turėjo i kad kas prieš vokietį, lai gal- ■ 
me nukentėti. Kas turėjo ark-* va žemėn arba kalėjimas. Buvo ĮJ 
liūs ir sveikatą, lai išbėgo. O ! uždarę visas meluyČias. Tiktai a 
mes be sveikatos ir be gyvulių Eiriogaloj vokietis 
turėjome laukti mirties. Bet 
Dievas augščiausias
Rusijos kariuomenė greitai alsi 
traukė. O kuip^vokiečių kariuo
menė atėjo j Pcrnavą, lai atliko 
me nuo mirties. Tada parva
žiavo iš miškų musų susiedai. 
lai musų akįs nušvito ir širdįs

Russian American Bmw°
0F1 CHICAGO

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25*4 J 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chroniškų ligy 

<Ofisas: 3354 So. Hals&d St. Chicago
Telephone Droįer 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—-3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.

Telc Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
3255 So. Halsted 
St., Chicago, UI

DATRIJOTIZMAS J
* Pačėdumas turi būt !

pasargos žodis J
I0WA STATE |

SAVINGS BANK |
Kapitalas ir Pervirši* į 

$120,000.00. J
S. E. Cor. Fourth and x

Jackson Sts. į 
SIOUX CITY, IA. t

Prirengia keleivius ir prigelbsti jiems išgauti pas- 
portus veltui Visus, pasiryžusius grįžti savo tėvynėn 

kviečiame kreipties j <sėdėjo ir 
malė. Buvo galima gauti pusę 

dieną 
Girnas visas a temti Kad kas t li

davė, kad svaro aid žmogaus per

Vokiečiai kaip atėjo j Lietu
vę, viską atėmė iš žmonių, ką 
tik rado sau patinkamo: vištas, 
kiaušinius, mėsą, kiaules, dra
bužius, miltus, arklius ir kar
ves. Atėmė viską, kas tik pa
puolė. Lipdavo ant aukšto, plė 
šdavo skrynias, šėpas. Kili bu-

B

naktimis. Vieni malė, kiti dabo-j ■ 
jo vokietį. Jeigu katrą nutvėrė 
malant namie, sunkiai bausda
vo. Dabar turime Lietuvos val- 
žią. Dabar valna malt ir pikle- 
vol, kad lik turėtum ką malti.

Tamstos musų klausiate ar 
teisybė, kad Lietuvos moteris ir 
merginos buvo vokiečio priver
stos gyventi su vokiečiais, 
neteisybė. Katra moteris
mergini norėjo, lai ta gavo ne 
vieną ale du vokietukus.

M
O

ar

Russian American Bureau
706 West 12th St.-, Chicago, III.

Biuras atidaras kiekvieną dieną iki 7 vai. vakare, 
nedėliomis iki 2 vai. po pietų.

Mes kalbame Lietuviškai.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
173> 8o. Halated SU Chicago, fUL 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 —- I 

vakare Pho»« Canal Wl

Pullman 652
APTIEKA

August Yonaitis 
LIETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. Michigan Avė., 
Chicago-Roseland, UI.

------Rengiamas-------
SUSIVIENIJIMO AMERIKOS LIETUVIŲ KAREIVIŲ.

Subatoj, Gegužio-May 8tą diena, 1920

7th REGIMENT ARMORY HALL, ■
Ant Wentworth Avė. ir 34-tos gatv.

Pradžia 7 vai. vakare. Inž&nga 35c ypatai. ■

Palinksmins jumis Susivienijimo Amerikos Lietuvių Ka
reivių BenasF naujai susiorganizavęs iš visų gabiausių muzi- 
kališkų spėkų Chicagoje.

■ ■■■■■■■■■■■■■b■■■■■w■»■■■«»■■■■•■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'
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Važiuokite j Lietuvę
PER

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

> .$6,000,000.00 dolerių banka

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

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

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

- ■■

L.S. Sąjungoje |
>Sr~—r-n------------ ■ ■ a=i.~7=T^

Kuopų veikimas.

WATEBBURY, Comi.— Bal. 
20 <1. buvo L.S.S. 34 kp. mėne
sinis susirinkimas. šį karią na
riu atsilankė gana daug ir*visi 
atėjo laiku. Matyli, kad visi na
riai pradeda rupinties L.S.S. 
reikalais. Kiek pirmiaus į susi
rinkimus lankydavos gana ma
žai narių, ir lai lankydavos ga
na netvarkiai. Vieni ateidavo 
jau baigiant susirinkimą, kili 
palaidavo jame vos kelias mi
nules ir vėl išeidavo. Toks d ra 
uiĄi apsileidimas buvo nepaken 
ėiamas, nes kada dabar reikia 
vešli kovą su liek daug priešų, 
lai kili musų draugu neįsten
gia ne sykį į menesį atsilankyti 
i1 susirinkimą. .Jiems buvo daug 
svarbesni chorų ir šiaip dr- 
uagijų susirinkimai, į kūrinos 
jie noriau lankydavos ir ten leis 
davo laiką kariais ir visai tuš
tiems dalykams.

Dr. A. R. Blumentlial
I Valstybės Pervir- 
. šis Bull Duyhani

■ tabokos.
■ I % uncijos 7c.
E Pakelis 7c.

Ne stampomis, 
’ C. O. D.
, arba kreditu.

Valstybės Pervir 
i šis Armour’s 

Corned Be? f

Halsfed,14-&LiberiySts

2 sv. net sveria 
canas. 37c.
Ne stempomis, 

C. O. D. 
arba kreditu.

V. Makaveckas.

LIETUVIU 
RAKANDU 
KRAUTUVE

1930-1932 S. Halsted SU 
Chicago, III.

M. T. Kežas.

Užlaiko didžiausiame pasirinkime visokiu naminiu rakandų, geriausios 
rųšies ir už prieinanmiausias kainas Parankiausia vieta lietuviams įsigyti 
gerus naminius rakandus už pigią kainą.

Bet dabar jau las praeina. 
Draugai mato, kad atrėmimui 
priešo reikalinga visųpirmiau- 
sia savo įvirta organizacija, 
ir jeigu leis nusilpnėti savo orga 
nizacijai, neįstengs atlaikyti po
zicijos ir kitose draugijose ir 
galinus turės atiduoti jas tau
tininkams su vyčiais. To
dėl tai dabar prasidėjo 
didesnis rūpinimasis LSS. 31 

kp. ir viso socialistu veikimo 
reikalais, kad ta veikimą dar 
labiau padidinus ir padarius jį 
sėkmingesnių.

Reikale 
Neuž
mirškit 
savųjų

Pirmiausia nutaria kviesti d. 
P. Grigaitį laikyti čia prakalbą, 
jei jis atvažiuotų į S. P. suva
žiavimą. Taipjau nutarta su
rengi i<gegužes 30 dieną prabai

DYKAI RAŠOMOJI MAŠINUKĖ!
Kam turi rašyti su plunksna .kadangi 

, DYKAI gali turėti gerą drukuojamą 
mašinėlę (Typewriter) kuri parašo gra
žiai ir aiškiau negu su plunksna. Ant 
tos mašinėlės gali kiekvienas teisingai 
ir greitai rašyti laiškus ir dokumentus. 
Labai paranki tiems, kurie negali gerai 
rašyti su plunksna. Padaryta gražiai, 
tvirtai ir niekados neuŽiūkertft‘; ya|o ųiš- 
kiai, turi visas literas, "numerius n"ženK- 
lus. Tą mašinukė turėtų turėti kiek

vienas. Ji parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mes ją duodame kekvie- 
nam DYKAI, kas pirks musų lairodėlį.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6.75.
Jeigu norite turėti gražų ir tvirtą Laikrodėlį, 

prie darbo arba šventadieniais, tai nelauk, ir pa
rašyk tuojaus ji. Tas laikrodėlis yra taip vadi
namas senosios šalies systemos “Roskopo Paten
tas”. kuris yra žinomas geriausia iš visų Laik
rodėlis yra vidutinio didumo, labai tvirto mecha
nizmo ir laiką laiko iki minutos, turi gražius, 
tvirtus viršus su gražiu ciferblatu ir gali lai
kyti daug metų. Niekur negausite geresnio lai
krodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra vertas 
$9.00, mes tik per trumpą laiką ylel supažindini
mo publikos parduosime po $6.75, ir predų kiek
vienam duosime DYKAI rašomą mašinėlę. Jei
gu norite turėti tą vertingą laikrodėlį ir maši
nėlę, tai ilgai nelauk, tik prisiųsk 25c sidabrinį 
arba stampomis rankpinigius, o likusius $6.50
užmokėsi paimdami laikrodėlį ir mašinukę. Rašykit tuojaus ir ad
resuoki :

bas adv. F. J. Bagočiui.
Sąjungos reikalus svarstant 

po visapusiško apkalbėjimo pri 
eita prie to, kad reikia paduoti 
prašymas S. P., kad ji mokėtų 
algą musų sekietoriui-vertėjui, 
nors ir nėra tūkstančio narių. 
Jeigu ji nesutiktu do padaryti, 
la7ra"TF1inrtaiiti, ta<T 5?. P. pa- 
liuosuotų LSS. tūlam laikui nuo 
mokesčių partijai. Tada mes 
lengvai galėtume susitvarkyti ir 
sustiprėti. S. P. dabar yra ga
na tvirta ir vis auga, tad ji ma
žai jaustų, jei ji mus pa Ii uos uo
tų nuo mokesčių. 'Lai palikta ai 
likti Pjldomąjam Komitetui, 

kad jis priduotų tuos reikalavi
mus besiartinančiam S. P. su
važiavimui.

Taipjau nutarta laikyti ne
paprastą susirinkimą gegužės 
4- dieną.. Šviesos knygyno sve
tainėje. — Dėdes Draugas.

m
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TAIPGI LABAI MĖGIA
MAS III AUGUSIŲ 
VYRŲ.

M

VYRŲ APYKAKLĖS
%

Visokio stylių “Arrovv” išd 
irbystės, minkšti ir kieti; 
ir !« dvdis: Kiekvienas ...

PRACTIOAL SALES COMPANY,
1219 NOKTU 1RV1NG AVĖ., Dept. 115, CHICAGO, ILL.

.■ IVAV7JJD' i f.« jhi o

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujaueloe 
mados iš petriny ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

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

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

-•‘103 So. Halsted St„ Chlcaga.

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

3514-16 W. 12th ST.
Art! St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Labiau populiari.škas dabarties siutas jaunimui

“IRIDESCENT”

3250čia jie kainuoja tiktai
Padaryti iš audeklo ži
bančio ir gražaus, pa
prastai vadinamo “ ga
bardine”. Žiba visokio
mis spalvomis apt ža
lio, mėlyno arba rudo 
lauko. Jie yra nepap
rastai geri Suitai ne
šiojimui kasdien arba išeigai. Sukirpti dvilypio Segimo. Taip-gi 
tarpe jų tomis pašomis kainomis randasi flanelės siutai žali, 
mėlyni arba rudi; dvilypio ar vienlypio segimo modeliai. Alpa- 
ca, sorge, dvejopo pamušo. Tūli šilku pamušti, 
ir jaunikaičių.

Už $12.50
šitie vaikiukų siutai labai tvirtai dirbti.

Jie yra dviejų porų kelnių siutai iš vielos vilnos au

deklo. Pasiūti labai tvirtai. Įvairumas naujausiuose 
modeliuose, su siūle per liemenį arba su diržu; su
glaustos ar atvipusios kišenės. Kelnaitės plačios ir 
erdvios. Dydis 7( iki 1B metų. Geros vertės už $12.50

Vaikiukų Mėlyno Serge Siutai vienos vilnos, ne- 
blunkvvantįs. Vienlypiai ar dvilypiai modeliai. Pui
kiai pasiūti. Dydis 7 iki 16 metų. Specialiai dėl Su- 
>atos, tik ...........................................................  $11.50

L. KLEIN pirmas augštis.

TAISOME RADIATORIUS
Pirma lietuvių šapą, kur taisoma automobilių 

radiatoriai, tankai ir fenderiai — Mus daigas už
ganėdina visus. — Iš apielinkių kreipkitės laiš
kais. . *

OGDEN PARK AUTO REPAIR 
SHOP

6308 So. Racine Avė.
Telephone Wentworth 1598

Chicago

DETROIT, Mich. — L. S. S. 
kp. jau pergyveno suįrutes lai
ką, pilnai persitvarkė ir dabar 
vėl atsistojo ant tvirtų kojų.

Musų d isorganiza toriai dar 
prieš taip vadinamą “komunis
tų suvažiavimą”, buvo apšau
kę L. S. S. 116 mirusią ir apsi
krikštijo save komunistais. Jų 
garsiausi “kalbėtojai”, kurių 
čia yra keli, nuolatos šmeižė so 
cialistus ir jų darbuotojus, gir
dami savo komunizmą, (kurio 
dabar palįs išsižadėjo) ir tuo 
pasisekė jiems suklaidinti dalį 
mažai protaujančių, bet gyve
nančių jausmais darbininkų, 
kurie ir nusekė paskui savo va
dovus į pelkes.

Bet visgi atsirado būrelis e- 
nergingų draugų, kurie perma
tė tų karštuolių klaidas, nenu
sekė paskui juos, bet stvėrėsi 
už darbo ir reorganizavo L. S. 
S. 116 kuopą.

L. S. S. 116 kp tame suįrutes 
laike liko apardyta ir susilpnin 
ta, bet reikia tikėties, kad tai 
yra tik laikinis apsireiškimas 
ir kuopa neužilgo pasidarys dar 
stipresne, negu buvo. Ir dabar 
ji nuolatos auga ir stiprėja.

Tai rodo, kad kaip kas ne 
bandytų, socializmo idėjos per
galėti neįstengs. Mes kviečia
me todėl tuos draugus ir drau
ges, kurie pripažįsta socializmo 
mokslą, stoti į socialistų orga
nizaciją ir joje veikti, kad dar 
labiau sustiprinus tą darbinin
kų judėjimą ir kartu su visos 
šalies susipratusiais darbinin-

Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalniometer. T- 
patinga doma at 
kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437 

L ■ --....-..........................

Dydis dėl vyrų

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviam. Cinoma* per 22 «•> 
tq kaipo patyrę* gydytoja*, ahirurgaa 
Ir akuierls.

Gydo aitrias Ir chroniikas ligas, ry- 
rt), moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray Ir kitokius elektros prla- 
talsus.

Ofisas ir Labaratorija: ISIS W. IStS 
St. netoli Fbk St.

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

Dienomis} Canal 
8110 arba 867

Naktimis Drezel 
950 - Drover 4186

Telephonali

GYVENIMAS: S412 S. Halsted 8trwt 
VALANDOS: 8—S ryto, tiktai.

VYRŲ GERESNIEJI SIUTAI $45
<ema kaina už siutus, kurių kokybė tikrai jumis užganėdins. Naujausi g 
lypiai ir vienlypiai modeliai; padaryti iš vienos vilnos kašmiro, mėlyno g 

sorge, flanelės ir kiloki; pilnai ar dalinai pamušti. Dydžiai vyrams ir jau- ■ 
nikaičiams visokio reikalavimo. g

L. KLEIN pirmas augštis. ■
VYRŲ PROSYTI MARŠKINIAI !

“Perfecto” išdirbystės, padaryti iš labai geros medegos. Didelis įvairu- Į 
mas spalvose ir družėse. Dydis 14. iki 171^. Specialiai Subatoje .... $2.25 ,

VYRŲ PANČIAKOS, 27c J
“Buster Brown” išdirbystės, padarytos iš labai geros medvilnės; ’ dvi- ■ 

gubi padai, piršlės ir augštos kulnės. Juodos ir šešių kitokių lygių spalvų. M 
pora .................................................... 27c

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare; 7 v. v.*iki 8:30 v. v. Ne- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų
ligų. Tel. Drexel 2880.

* J

L. KLEIN pirmas augštis.
II

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

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

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

kais dirbus už ga 
įtinku klesos pasiliuosavimą iš 
kapitalizmo vergijos. Vien pri 
pažinimas socializmo, bet ne
veikimas jo įkunijimui, o lik 
žiūrėjimas iš šalies, neneša dar
bininkų klesai jokios naudos. 
Visi turime susijungti ir veik
ti be paliovos, ir tik lokiu budil 
galime užtikrinti sau pergalę.
Lodei ateikite ir prisidėkite prie 
L. S. S. 116 kp. Jos susirinki
mai bu na kas pirmą nedeldic- 
:iį, kiekvieno mėnesio, 2 vai. po 
piel, I. A. S. svetainėj, 24 ir Mi 
ehigan Avė.’ Sekamas susirin
kimas bus gegužės 2 d.

— J.pBimbo, sekr.
i

KORESPONDENCIJOS
■—................—

DETROIT, MICH.

Iš Detroito padangės.

Dabar musų “dainamik” 
Detroitas yra kaip ir aptylęs. 
Gelžlkel iečių streikas supara- 
lyžavo pramonę. Dirbtuvės tū
los užsidarė visai, kitos dirba 
puslaikį, tad darbininkų skur- 
las didėja. Namų raudos neiš-, 
įasakytai augštois, taip kad 
larbininkui nesinori nė pažvel

gti į linkainesnius namus, ka
la prisieina jų jieškolies.
Socialistai prisirengė sutikti

Pirmąją x Gegužės.
Visų tautų socialistai prisi

rengė apvaikščioti Gegužinę

Aš ADOMAS A. KARALIAU SKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, aus labo ėjęs pilvelis buvo. Dispei* 

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstą, Nervą ir 
abelnas spėką uustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amt 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyto 
Jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. Reu 
matiznias pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visą ligą Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
v.iitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1(100 sykią dėkuoju Salutaras mylistą 
radčjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
Liais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutara^

SALUTARAS
CHEMICAL (NSTITUTION J. Baltrėnn*. Prof 

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

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

s»

gc 
tn

m

Telefonai Pnllman 819, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvi* Dentistag 
10657 Michigan Ave^ Roaelaad 

Valandom: 9 iki 9 vakara

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ijn c.

A. BARTKUS, Prea.
Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Telephone Yards 6032

Dr. M. Stupnlckl
3107 S. Morgan st Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

1619 W. 47th St.

LIBERTY B O N D Si
Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- 
fa verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte.
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo U—6
Utarninkais, Ketvertais 

h* Sukatomis 9—1

Šveplę su didžiausiu iškilmin
gumu.

Sukatoje, gegužės 1 dieną 
programas prasidės kaip 1 vai. 
po pietų. Sočiai Turner Hali, 136 
Sherman str., Kalbėtojais bus 
Irwin St. John Tucker, Kari Aro 
ta ir kiti, taipgi dalyvaus du 
didžiuliai bertai: finų ir lenkų,’ 
kurie linksmins publiką pro
gramą atidarant ir pertraukose. 
Pagarsėjęs finų socialistų miš
rus choras rengiasi nustebinti 
susirinkusius savo sutartinomis 
dainomis.

Lietuviai darbininkai turėtų 
nepraleisti šios darbininkų tarp 
'autinės šventes apvaikščioji- 
•no ir dalyvauti kartu su kitų 
laidų darbininkais.

Lenkai grįžki į Socialistų
Partiją.

Nesenai buvau pranešęs, kad 
finai socialistai, sugrįžo į Soci
alistų Partiją. Dabar kita links

C A S H
J. G. SACKHEIM & CO.

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Ht»

m i naujiena: 21 dieną š. m. lai
kant posėdi Wayne Country eg- 
zekutyviam socialistų komite
tui ,lenkų socialistų delegacija 
įteikė komitetui prašymą pri
imti atgal į Socialistų Partiją 
Kadangi komitetas buvo užim
tas kitais svarbiais reikalais, tai 
lenkų socialistų delegacija ne
gavo galutino atsakymo. Bet 
Gegužinėje lenkai dalyvaus kar 
tu su Socialistų Partija. Lenkų 
socialistų delegatai (jų buvo 
trjis) per A. Aknesky pareiškė, 
jog jie yra nutarę dėtis prie So
cialistų Partijos, jei tik bus pri 
imti. Jie turį penkis skyrius 
Detroite ir kad jie atsiskyrė per 
suvadžiojimą iš pusės savųjų 
vadovų.

Wayne County Egzekutyvis 
komitetas svarstys tą lenkų so
cialinių pareiškimą sekakame 
susirinkime geg. 3 dieną.

— 116 kp. Delegatas.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvertų vakarais nuo 6:30 
-7. Tel.. Yards 723.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 169. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

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

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 8. Morgan St Chicago, Iii.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 WJ>1 St. kampJMarshfleld av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 1 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1117

Telephone Vartis 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?

f
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NAUJIENOS užpludusi Lietuvą, buvo pa-
•JE LITHUANIAN DAILY NEW8

Pabliahad Daily azeept Sunday by 
the Lithuaniaa Nawa Pub. Co„ Ine.

EAitor P. Grifais

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephon* Canal 1501

Subscription Rate*:
16.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outslde of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entercd as Second Class Mattcr 

Mareli 17th, 1914, at the Post Office 
of Chįcago, IIL, under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedtldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1508.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ............................... $5.00
Pusei metų........................... 3.00
Trims mėnesiams ............. 1.65
Dviem mėnesiams ............. 1.25
Vienam mėnesiui ............  .65

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ............................... $7.00
Pusei metų........................... 4.00
Trims mėnesiams ............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

02 
12 
50

krikdžius socialdemokratų 
partiją.

Kada turi omenėje visas 
šitas kliūtis, tai reikia stebė 

I ties tokiu dideliu musų drau
gų pasisekimu rinkimuose.

Aiškus yra dalykas, kad 
socialdemokratų partijai pa
vyko suvienyt po savo vėlia
va susipratusįjį Lietuvos 
proletariatų — kitaip jie to 

I pasisekimo nebūtų turėję. 
Todėl ne tuščias pasigyri
mas buvo musų draugo, inž. 
St. Kairio, žodžiai viename 
jo laiškų, rašytų “Naujieno
se”, kad socialdemokratų 
partija neužilgio pataps 

Lietuvos proletariato parti- 
I ja. Kaip matome, jau šian
die ji yra to atsiekus.

Užėmus įžymių pozicijų 
politiniame Lietuvos gyveni
me, ji netrukus sujungs po 
savo vėliava ir tų Lietuvos 
darbininkų dalį, kuri buvo 
užžavėta bolševikiškų agita
torių, lygiai kaip ir tų, kuri 
iki šiol buvo po kunigijos į- 
taka.

Rusi/os ekonomi
nis tvarkimosi.

Darbininkų laimė
jimas Lietuvoje.

Pranešime apie Lietuvos 
Steigiamojo Seimo rinkimų 
pasekmes mus daugiausia 
nustebino tas faktas, kad so
cialdemokratų partija “su
kirto” socialistus liaudinin
kus demokratus.

Mes netikėjome, kad soci
aldemokratai sumuštų kleri
kalus, kadangi pastarieji 
naudojosi reakcijos pažiba 
ir bažnyčiomis ir turėjo savo 
rankose milžiniškus pinigiš- 
kus šaltinius. Bet mes manė 
me, kad ir socialistai liaudi
ninkai demokratai pralenks 
darbininkų partiją.

Jie susideda iš gana gerai 
pasiturinčių elementų. Jų 
tarpe yra pusėtinas skaičius 
apšviestų žmonių; ir jie ėjo 
išvien su Valstiečių Sąjunga 
-/tokia organizacija, kuriai 
yra lengva pasiekti plačia- 
sias ūkininkų minias. Be to, 
net ir didžiausios reakcijas 
laiku jų spauda nebuvo pas
maugta; jie leido* du laikraš- •ciu.

Buvo tad galima manyt, 
kad, jeigu kas įstengs pasek
mingai stoti į lenktynes su 
klerikalais, tai negut liaudi
ninkai. O tuo tarpu mato
me, kad socialdemokratai 
sugebėjo pastatyt prieš kle
rikalizmą net didesnę jiegą, 
kaip jie.

Socialdemokratų partijos 
laikraštis buvo užgniaužtas; 
jos suvažiavimas buvo už
draustas ; jos agitatorius 
kunigai stengėsi diskredi- 
tuot, prikaišiodami jiems 
“bolševizmą”. Iš antros pu

sės, prieš ją varė šlykščią 
agitaciją panašus “kairias- 
parniški” gaivalai, kaip mes 
turime čia, Amerikoje. Liku
čiai “komunistų” partijos ir 
vadinamieji “revoliuciniai- 
liaudininkai” dergė social
demokratus, kaip įmanyda
mi, ir mėgino atitraukti 
nuo jų reakcijos suerzintas 
minias. Prie visa to reikia 
atsiminti, kad bolševizmo

Šiame “Naujienų” nume
ryje telpa pirmoji dalis 
straipsnio apie darbo mili- 
tarizaciją Rusijoje. Tai y- 
ra didelės svarbos dokumen 
tas, ir mes patariame kiek
vienam, kuris nori teisingai 
suprast tos šalies santikiuš, 
atidžiai perskaityti jį.

“Naujienos” savo spren
dimuose apie Rusiją tuo 
skyrėsi nuo visokios rųšies 
bolševikuojančiųjų elemen
tų, kad jos visuomet stengė
si žiūrėt į dalykus taip, kaip 
jie yra, o ne taip, kaip butų 
geidžiama, kad butų. Ir da
bar skaitytojai, susipažinę 
su šituo dokumentu, tegul 
pasako, ar ne musų pažval- 
ga į Rusiją pasirodė esanti 
teisingesnė?

Bolševikuojantįs “Naujie
nų” priešai vadindavo “me
lu” ir “šmeižtu” kiekvieną 
neprielankų atsiliepimą apie 
ekonominį sovietinės Rusi
jos stovį ir jos darbo žmonių 
padėtį. Jie reikalavo, kad 
mes tikėtume, jogei tenai 
viskas einą kuogeriausiai ir 
darbininkai turį tokias ge
ras sąlygas, kaip jokioje ki
toje šalyje. O tuo tarpu pa
tįs bolševikų komisarai pie
šia tokį ekonominės suiru
tės ir skurdo paveikslą, kad 
darosi baisu žiūrėt į jį.

Melavo, vadinasi, tie, ku
rie statė Rusijos tvarką už 
pavyzdį visam pasauliui. Ir 
jų užpuldinėjimai ant “Nau
jienų”. kurios skelbė tiesą, 
buvo šmeižtas.

Pakeitimas kapitalistiškos 
valdžios darbininkiška val
džia turi tikslų ne atimt 
kam-nors teises, o suteikti 
jas tiems, kurie jų neturėjo. 
Todėl yra labai klaidinantis 
toks pasakymas, kad darbi
ninkai turį nuverst despotiš
kų kapitalistų valdžių tikslu 
įsteigti jos vietoje savo dik
tatūrų. Darbininkų klesos 
tikslas yra ne pakeist vienų 
despotizmu kitu^despotizmu, 
o panaikint visokį despotiz
mų, padarant taip, kad visi 
žmonės galėtų lygiomis tei
sėmis dalyvaut nustatyme 
tos tvarkos, kurioje jie gy
vena.

Bet ką tuomet reiškia ta ,ynJos ž,noniU akysc bepasiro- 
“proletariato diktatūra”, a- 
pie kurią rašė ir Marksas su 
Engelsu? “Naujienose” kar
tą buvo parodyta, ką juodu 
suprasdavo po tuo terminu: 
Engelsas vadina “proletari
ato diktatūra” tą tvarką, 
kuri buvo Markso aprašyto
je Paryžiaus Komunoje; o 
tenai visi piliečiai, be klesi- 
nių arba kitokių skirtumų, 
turėjo balsavimo teisę, žo
džio laisvę, spaudos laisvę, 
susirinkimų ir organizacijų 
laisvę, ir tt. (ir tai, nežiū
rint to, kad Paryžius buvo 
priešų apgultas iš visų pu
sių, ir Komuna vedė su jais 
karę ant žut-but). Komunos 
diktatūra apsireiškė tame, 
kad pilnai, demokratingu 
budu išrinktoji darbininkų 
valdžia vykdino visuomenės 
(t. y. didžiumos visų žmo
nių) valią, nesustodama 
prieš atskirų asmenų arba 
grupių interesus.

Šitokia diktatūra yra ne
išvengiamas daiktas, kada 
tenka perkeisti pačius visuo
menės pamatus. Bet ji, kaip 
rodo Paryžiaus Komunos 
pavyzdys, apsireiškia visuo
menės valios vykdinime, o 
ne jos laužyme. Darbininkų 
klesa pasidaro diktatorium 
tada, kada visuomenė sutei
kia jai įgaliojimų veikti vi
suomenės vardu: už .tokių 
proletariato diktatūrų stojo 
Marksas su Engelsu, o visai 
ne už tai, kad darbininkai, 
pasigrobę valdžių į savo ran
das, atimtų kitiems žmonėms 
teises ir prievarta užkar
tų jiems savo valių.. Šitokios 
rųšies diktatūrai juodu bu
vo priešingi.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Afrikos laukiniai barbarai 
Europos širdy.

Londonas. — The Daily He- 
rald išspausdino žinomojo pub 
icisto E. D. Morel straipsnį, 
<ur autorius sako, kad taikiniu 
tai vykindami savo politiką 
juodidesniam vokiečių žmonių 
išniekinimui ir pažeminimui, 
tyčiomis užleidę ant jų krašto 
Afrikos barbarų ordas, kurios 
)er mėnesių mėnesius konevei- 
tią vokiečių moteris ir vaikus.

Mopel, remdamasis laikraščių 
žiniomis, sako, kad šiuo tarpu 
okupuotame krašte esą 200,- 
000 juodųjų Afrikos senegar 
iečių, kurie turi užėmę Frank

furtą, Darmštadlą, Offenba- 
chą, Hanau, Hamburgą ir Wie- 
sbadeną. Tik oficieriai jų esą 
jalti žmonės.

“Tie juodieji laukiniai barba
rai” sako Morel, “tai baisiausi 
sutvėrimai to vokiečių krašto 
moterims ir mergaitėms. Nuo 
jų gašlumo nėra išsigelbėjimo, 
o tuo blogiau, kad dėl žinomų 
biologinių priežasčių, baltoji 
moteriškė patekus į negro ran
tas jo gyvuliškam gašlumui 
)a lenkiu t i, beveik visados esti 

sužeidžiama, kartais ir nebepa
gydomai.”

Morel toliau paduoda liudiji
mus daktarų, advokatų ir šiaip 
žmonių, kurie sako, kad šitų 
aukinių sutvėrimų ordos išpla
tinusios visoj šaly sifilį, kurs 
kankina ir naikina gyventojus. 
Belo, vokiečių miestai priversti 
laikyti tiems Afrikos lauki
niams barbaram# specialius 
mergnamius. Vienas miesto 
galva buvo atsisakęs tokių nier- 
gnamių'laikyti; jam tuojau pa
grūmota, kad jeigu nebusią 
specialių niergnamių, tai juo 
labiau nukentėsią mergaitės ir 
vaikai. Daug inteligentingų mo

iŠkaneveiktų, bevelija sau galą 
pasidaryti, negu kad taip iŠnie-

dyti.
Savo straipsnį Morel baigia: 

“Penkeri metai skerdynių, pa
neigimo visų doros ir tiesos įs
tatymų, nuodingų pamokslų 
skelbtų iš dešimčių tuksiančių 
sakyklų, kasdieninio skaitymo 
apie mūšių pragaištis, apie nuo 
bitines skerdynes ir kraujo lie
jimus — visa tai atbukino 
mus visus ir visiškai. Bet argi 
jau nėra ribos musų žiurėji-

[Ui Išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

mui p rox pirštus? Importavi
mas iš Afrikos geįmių šimtų 
tūkstančių laukinių negrų, 
idant jie kariautų ir pildytų 
kapitalistinių valdžių užgaidas 
Europos širdyj, darbininkų kle 
sai lemia baisiausių pasekmių. 
Ir darbininkai, tiek Anglijos, 
tiek Francijos ir Italijos, labai 
blogai padapys, jeigu jie ir to
liau visa tai praleis tylėjimu tik 
dėl to, kad tomis aukomis šian 
die yra vokiečiai.”

čiau 4595 auksiną, ant trijų kvi
tų: 1-ma kvitą 2000 auks.; 2-ra 
kvitą vėl 2000 auks. ir 3-čia kvi 
ta 595 auks. Visa pasiųsta tą

True translation filed with the post • master at Chicago, III. April 30, 1920 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917

Po keturių mėnesių gaunu 
nup savo žmonos laišką. Ji ra
šo: “Gavau nuo tavęs pinigų, 
vokiškų markių, <hi tūkstančiu 
ir du šimtu.” Tuojau parašiau 
biurui laišką, klausdarnas, kas 
atsitiko su mano pinigais. Agen 
tas pranešė, koki čekiai buvo 
siųsti ir patarė palaukti, kol 
ateis kvitos su mano žmonos 
parašu. Po kiek laiko biuras

Darbo mllitarizacljo sovietinėje Rusijoje• > • • I vienos. Vėliau dar gaunu nuo
žmonos tris laiškas, kuriuose ir 
gi rašo, kad gavus vos du tuk
siančiu ir du šimtu markių. Tai 
ir pusės pinigų, vadinas, nega
vo. Reiškia, įlietu vos pašto val
dininkai pakišo mano žmonai 
kvitas pasirašyti; ji pasirašė, 
jie kištelėjo jai kiek pinigų — 
ir pabaigtas kriukis. Kur din
go kiti 2395 auksinai arba 130 
dolerių mano kruvinu prakaitu 
uždirbtų ir žmonai sušelpti sių-

Trockio tezisai apie Darbo Armija ir verstiną darbo pareigą, 
perskaityti visuotiname Rusijos ūkio kongrese, sausio 24, 1920.

1. Nepaprastai žemas ekono-1 
minis šalies stovis, kaipo pasek
mė imperialistės karės ir

8. Kartu turi būt dideliame 
maštabe pavartota priemonės 
profesiniam išlavinimui priau- 

kontr-revoliucinių puolimų ant gančios jaunuomenės (nuo 14 
sovietų Rusijos, tiesioginiu bu- m. amžiaus), idant vėliaus bū
du apsireiškia visiškoje dezor-. tų kuo papildyt reikalavimą 
ganizacijoje pamatinių produk- ■ kvalifikuotų darbo jiegų. Ši- 
cijos (gaminimo) elementų: te-Juo tikslu turi būt pridėta prie 
chnikos priemonių, žaliųjų me
džiagą pristatymo, — visų-pir- 
ma darbininkų ir kuro.

2. Artimoje ateityje nėra jo
kios vilties gauti mašinų, ang
lių ir išlavintų darbininkų kiek 
žymesniam maštabe iš užsienio, 
ir tai ne tiktai delei blokados, 
apie kurios tolesnį pietoj imąsi 
šioje valandoje negalima pasa
kyt nieko tikra, o pirmiausia 
dėlto, kad pati Vakarų Europa 
yra nualinta.

3. Taigi įrankis, kuriuo gali 
būt pakeltas ekonominis šalies 
gyvenimas, yra gyvoji darbo jie

jos 
iš-

liaudies apšvietus komisariato 
stiprus, su plačiais įgaliojimais 
organas, kuriame turėtų atsto
vybę visos užinteresuotosios įs
taigos.

Neišlavintoji darbo jiega.
9. Ekonomines sąlygos reika-

Dabar spręskite, skaitytojai, 
kokių apgavikų labiausiai 'rei
kia saugoties ir kur jie yra.

—Juozas Mainelis.
Oehvein, Iowa.

ga, jos suorganizavimas, 
paskirstymas ir tikslingas 
naudojimas.

Pramoninis proletariatas.
4. Pramoninis proletariatas, 

svarbiausis politinės galios ne
šiotojas, turi artimiausioje atei 
lyje sukoncenlruot visą savo 
domę ir jiegų įtempimą ant 
ekonominio gyvenimo suorga
nizavimo ir tiesioginio dalyva
vimo gaminimo procese.

5. Šituo tikslu reikia surinkti 
išlavintus ir kvalifikuotus dar
bininkus, juos laipsniškai iš
traukt iš armijos, iš sovietų or
ganų fronto užpakalyje, net iš 
sovietų ūkių ir komunų, iš na
minio darbo, iš sodžiaus, o y- 
patingai iš dar tebegyvuojan
čios privatinės prekybos.

6. Kad pritraukus kvalifi
kuotuosius darbininkus prie 
darbo, turi būt pasirūpinta pa
gerinimu jų gyvenimo sąlygų ir 
jų butų. Paskui į juos turi sten
gsies daryt įtakos unijos per 
savo organizaciją, o kur visa 
tatai negelbės, lenai turės būt 
pavartota prievartos priemonės.

7. Įvyk in imas šitos priemo
nės, kaip ir apskritai kiekvieno 
darbo, kuris kelia pramonės 
plėtojimąsi, gali duoti rimtų 
pozityvių rezultatų tiktai tuo
met, kuomet bus gerai suorga
nizuotos unijų sąjungos ir tu
rės po savo kontrole tvirtą sąs
tatą ištikimų ir suprantančių 
savo atsakomybę darbininkų, 
kurie sugebės įvykinti geležinę 
discipliną darbe.

daugiaus negu kada-nors, to
dėl prie darbo pramonėje ir 
transporte/turi būti pritraukti 
laip-pat ir neišlavintieji darbi
ninkai, t. y. ūkininkai.

a) Mechaniškomis darbo prie 
menėmis Rusija dabar yra be 
galo biedna. Mašinos yra nusi
dėvėjusios ir gali būt pataisy
tos tiktai menkam maštabe. Bu
simas produkcijos atsigriebi- 
bimas privers — dėlei didelės 
stokos mašinų — daugelyje pra 
monės šakų varlot nepaprastai 
daug žmogiškos, ypatingai ne
išlavintos, darbo jiegos.

b) Kirtimas ir gabenimas 
malkų, kurios da ilgai turės su
daryt didžiumą kuro medžia
gos, kasimas durpių ir skalos 
tokioje didelėje kiekybėje, kaip 
niekuomet iki šiol, ir pagalios 
įtemptas darbas, kuris vėl prasi 
dės anglių, kerosino ir rudos 
apskričiuose, reikalaus šalo kva 
lilikuotųjų darbininkų taip-pat 
ir didelės daugybės neišlavintų-

c) Darbas sovietų ūkiuose, o 
ypatingai civiles karos nuterio- 
tosc srityse neapsakomai padi
dins reikalavimą žmogiškos dar 
bo jiegos, nuolatinių ir sezoni
nių darbininkų.

d) Praeinamiesiems sezoni- 
niems ir padedamiesiems dar
bams, pav. sniego valymui, ba
rakų statymui, tiltų ir kelių- 
taisymui, taip-pat reikės daug 
darbo jiegų.

10. Pramones, transporto ir 
apskritai ūkio gyvenimo aprū
pinimas reikiamąja darbo jiega 
gali būt įvykintas tiktai įvedus 
darbo pareigą, kuri turi būt į- 
vesta tuoj aus.

Begėdiški lenkų 
apetitai.

Gavo lenkai Lenkijai visai ne 
lenkų kraštus, ir tas ne tik ne
sumažino jų apetitų, bet pakėlė 
iki begėdy bės. Juo daugiau be 
nuopelnų gauna, daugiau reika
lauja, nors jų reikalaumųjų kra 
šių gyventojai nuo lenkų viso
mis keturiomis purtosi,ežinoda
mi, kad lenkai kitoms tautoms 
visados buvo neteisingi ir nege- 
resni už caro laikų rusus ar kai
zerio vokiečius. Visos kaimy
ninės tautos nekenčia lenkų, 
nes jie visiems kenkė, ir jeigu 
tik galėjo, skriaudė. Nekenčia 
jų lietuviai, nekenčia baltgud- 
žiai, latviai, žydai, rusai; neken
čia visi; kas lenkus pažįsta. Pa
kenčia juos vien tie kurie su 
jais reikalų neturėjo, jų nepa
žįsta arčiau, jų godumo sveti
mo nežino. Nors lenkams kiti 
savo krauju užkariautų visą že
mę, jie ir tuo nebūtų patenkin
ti, bet reikalautų sau dar ir Mar 
so ir Mėnulio, tvirtindami, kad 
lai esą tikrai lenkų kraštai ir 
kad ten lenkai turį neapsakomų 
nuopelnų.

Ir dabar, nors lenkai gauna 
nuo talkininkų daugiau sveti
mų kraštų, negu jie verti, jie 
reikalauja vis daugiau net to-

Skaitytoju Balsai
--------------- t

KAIP JIE “TEISINGAI” IšMO- 
' KA PINIGUS LIETUVOJ.

“Kaune yra įsikūręs vadina
mas ‘Lietuvos Prekybos ir Pra 

imies Bankas’. Jo skyrių yra 
Vihijuje, Panevėžy j, Šiauliuose, 
Marijampolėj ir kitur. ‘Darbo’ 
n/. 10 ant pirmo puslapio telpa 
didelis to banko skelbimas, kur 
aiškinama, kaip tas bankas su
organizavęs ‘lengvą ir pigų ir

iš Amerikos Lietuvon’. Girdi:, 
‘Iki šiol amerikiečiai, siųsdami 
pinigus Lietuvon, naudojosi pa
tarnavimu visokių agentų, ben
drovių ir bankelių, kurie paėmę 
iš siuntėjo dolerius paskaitę
juos labai maža vokiečių arbatos*

Ob*Osto markėmis ir net visai 
nustojusiais vertes rusų rub
liais, siunčia Lietuvon’. Išrodo 
tikra labdarybė. Bet ištiesi! yra 
visai kas kita.”

Privedęs šitą “Keleivio” pas
tabą pridursiu nuo savęs, kad 
su išmokėjimais pinigų Lietu- 

«tvoję tai daroma biaurios suk
tybės ir vagystės. Jei kas iš 
“Keleivio” ar “Naujienų” reika
lautų prirodymų šio įmano pa
sakymo, lai aš mielai priduosiu 
gautus nuo savo žmonos iš Lie
tuvos laiškus ir kvitas, kiek pi
nigų aš jai siunčiau, o klek ji 
ten gavo. „k

Pinigus jai siunčiau per Eu- 
ropean-American Bureau, Chi
cago je. Jie patarnavo man tei
singai, patardami, kad pinigai 
reikia siųsti į Lietuvą ne rub
liais, bet auksinais. Kokį jie 
.man pinigų kursą paskaitė, čia 
nesvarbu; bet pinigus teisingai 
pasiuntė mano žmonai, ką pa
rodo gautos su jos parašu kvi-

k negreičiausiai purtosi nuo len
kų globos. Štai svarbiausiame 
lenkų laikraštyj Amerikoj 
“Dzicnnik Związko\vy”, * tilpo 
Stokajskio straipsnis, geriau
siai tą lenkų besolybę rodantis. 
Nors lenkai gauna nuo taikiniu 
kų nelenkiškus kraštus: Vaka
rų Prusus,» Sileziją, Tešiną ir 
Rylų Galiciją; dar jie patįs ir 
be leidinio užėmė Vilnių, net 
Seinus, nors tię kraštai yra 
visai ne lenkų, bet jie reikalau
ja vis daugiau ir daugiau tokių 
svetimu kraštą, todėl gal talki
ninkams prireikti krapštyli len 
kus iš užimtų svetimų, ne len
kiškų, kraštų. Stokalskis rei
kalauja, kad Lenkija sau pasi
laikytų tokius ne lenkiškus kra 
štus: Kurliandiia (turbūt Lat-

lynių ir Podalių, taigi Ukrainos 
dalis, kur lenkų tiek, kad jie 
kokių-nors tautinių teisių turė
ti galėtų, nėra. Ir Vilnių jie užė
mė neva lodei, kad buk ten len
kų esą daugiausiai. Bet Vilnius, 
kaip ir kiti Lietuvos ir Lenkijos 
miestai ir miesteliai, išskiriant 
Varšuvą ir Kriokavą, yra žydiš
ki, daugiausia jų gyventojų yra 
žydai. Jeigu juos {odei, re
miantis jų gyventojų tautybe, 
kam atiduoti, tai, stdig teisybe, 
reikėtų atiduoti vien žydų val
stybei Palestinoje, o ne Lenki
jai. Lenkai nori, be 'to, gauti 
ne vien Dancigą, Ih'I ir Kara
liaučių, kur lenkų nėra nei 3 
nuoš., kur vokiečių yra didelė 
gyventojų dauguma, kur lenkai

nė jokių tautinių teisių turėti 
negali.

Reikia tečiaus abejoti, kad 
lenkai nuo talkininkų gautų vi
ską tą, ko reikalauja.

Stokalskio sapaliojimu, len
kams tie-svetimi, ne lenkų gy
venamieji, kraštai būtinai esą 
reikalingi, ir jie turėsią laikyti 
nuolatinę keturių milijonų ka
riuomenę- [didybės manija ser
gančių ubagų klejojimas. — 
Red.]. Taigi lenkai ir po karo 
nori likti militarizmo palaiky
tojai, kurio vien Vokietiją pri
versti išsižadėti milijonus žmo
nių gyvybių paėmė. Bet lenkų 
mililarizmui talkininkai nei 
nei tiek žmonių gyvasčių, nei 
tiek pinigų pašvęsti nenorės. 
Vadavimui tautų iš vokiečių 
nelaisvės daug savo vaikų krau 
jo talkininkai praliejo — ar 
vien tani, kad lenkai ant jų 
sprando galėtų savo tamsų ir 
klerikališką jungą uždėti? To 
betgi nei viena tauta nenori, 
ypač niekas netrokšta tamsaus 
lenkų jungo. Jeigu jau svetimo 
j migo negalima išvengti, tai ge
riau pasirinkti šviesios, kultū
ringos tautos, bet ne tamsios, 
bajorijos nualintos Lenkijos, 
kurioj 60 nuoš. žmonių nesu
pranta, kam raštas yra reika
lingas, kam jį apšviestesnės tau 
los vartoja. Ir vokiečių jun
gas lenkus šio to pamokino, kuo 
met jie patįs nieko naudinga 
išmokti neįstengė. Jie per am
žius buvo klerikalizmo ir tam
sos platintojai, bet ne šviesos 
ir kultūros sodintojai. — šernas

Nauji Raštai
MUZIKOS LEIDINIAI.

Lietuviškos Dainos. (Antra 
pataisyta laida). Mišriems bal
sams — kvartetams arba cho
rams. Sutaisė Petrauskų Mi
kas. II sąsiuvinys. Išleido Lietu 
viška Muzikos Konservatorija, 
769 Broad|way, So. Boston, 
Mass. Kaina 25 centai. Telpa 
šios dainos: 1) Gaudeamtis; 2) 
Darbininkų Marselietė; 3) Suk
tinis (maišytas sekstetas); 4) 
Kad dievuliai duotų; 5) Bijūne 
lis; 6) Dega ugnį (nekanonizuo 
ta fugetta).

Viešbučių darbininkai 
streikuos.

3,000 valgyklų ir viešbučių 
vyrėjų, patanautojų ir kitų dar
bininkų vakar vienbalsiai nuta
rė sustreikuoti, gegužės 1 d, 
jei4 iki to laiko samdytojai neiš- 
pildys jų reikalavimo 
algos ir trumpesnių 
landų.

Iki šiol viešbučiai

didesnės 
darbo va-

dar nieko

mus.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytoju ir Chirurgai 
25 E. Wuhingtoa St 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimu 1827 
Pitone Centrai $861 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North W«atera Ava.
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

^-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefonas West $12$

Telephoni Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTJSTAS

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St. Chieago, DJL
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Netaeiningi paskalai apie banką.

lilii

jį*

pasirinkę iš šių specialės

moterėlių' šokiais. įsisma

Reikalauja $50.000.
gyveno, net gailėdavosi sau pa- Corner Blue Island ir 18th St.

John Woods Brooks Ladd

jis irgi buvo ekspcr- 
viskas buvo vedama

išbarė prokuroras ir palictpc ras 
t i gcersnių prirodymų dar vie
name kalliiJme prieš tą saliu- 
liiniinkų.

Užmuštasis Harrigan buvęs 
tikru “Dr. Jckyll and Mr. H i 
de” realiame gyvenime.

1

į

kreipiasi
Clark ir

Pereitą ularnmką Naujienose 
buvo rašyta, kad buk “Sietyno”

Kry- 
181

Nušautasis vagilius — privati
nis šnipas.

dom vakarų, prie to dar ir gar
džiai privalgėm.—-Už ką tu

rime L. M. Apšvietos draugijai 
pasakyti nuoširdų ačiū!

•—žemaitė.

Fel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavltt St*.

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

nuo 1 po pietų iki I vakare.Nepataikė pačiai, pats nu
sižudė.

Šūvius, bet nepataikė; tada jis 
pats nusišovė. Jis jau tris 
kius bandęs jų minuodinli,

iiii

Gelbėt atbudavoti sunaikintas 
’ apygardas.

Prašant Raudonajam 
žiui, karpenterių lokalas 
nutarė pagelbėti atbudavoti vie
sulos sunaikintas apygardas 
Chicagos apielinkėse. Tuo tiks 
lu visi lokalu nariai dirbs pu
siaudieniais kas sabalų po piet.

“Pranašas” kalėjime.

Poni M. JANUŠAUSKIENĖ
Solistė dainininkė, soprano dalyvauja muziko St. Šimkaus iš

leistuvių koncerte nedėlioj, geg. 2 dieną, Aryan Grotto teatre.

Pėtnyčia, Baland. 30, 1920

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Draugiškas vakarėlis.

Subatos vakare balandžio 24 
buvo draugiška vakarienė, su
rengta L. M. Apšvietos draugi- 
jos.Nors tikietai buvo išanksto 
siuntinėjami, bet ir prie durų 
daug dar jų išpirko. Publikos 
prisirinko daugiau šimto žino- * 

nhj visi nariai ir pritarėjai 
draugijos; jaunuomenės—ma

žiau. Nors prisirinko nevieno- 
kių nomonių žinoni^buvo kaip 
sakoma ir menševikų ir bolše
vikų ir kitų, bet jokių frakcinių I 
kivirčų nė diskusijų ar užsiva- 
rinėjimų, ginčų,vakarėlyje ne
iškilo. Visi pervien smagiai, 

linksmai žaidžia, šoka. Muzika 
ir-gi tikrai lietuviškos veselės: 
smuiką ir armonika;lietuviškus

dzios bi nedrąsiai,kol įsismagi
na, toliau—kad šoka,kad rėžia 

smagiai, lietuviškai. Mdterįs 
daugiausiai savytarpyje susi- 
b ilsios kojeles mankština, nes 
vyrų mažiau ir tie patis prie 

atbuli; turbūt sėdė-

Šimkus

P-LĖ M. RAKAUCKAITĖ

e

Mikolasda-
WEST SIDE

Sietyno” choro vakaras.

1377

Nusišovė pulkininkas.

Paliuosavo lietuvių saliuninkųJUST -RIGS—The Annual Decision By Ad Cirier

Nepristatyti laiškai.

r

BY BAKER

I .Solistė dainininkė, soprano, da- 
! lyvauja muziko St. Šimkaus iš
leistuvių koncerte nedėlioj, ge
gužės 2 d., Aryan Grotto teatre.

Albertas
Stanislavas

sy- 
bet

toliau musų draugijų 
remti.

visai 
ne- 

kon-

į laiškų, atėjusių iš Europos kai- 
kuriems ebieagiečiams; dėl ne
gero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. K Am tie laiškai pri-

PONI
Solistė dainininkė, soprano, 
lyvauja muziko St. Šimkaus iš
leistuvių koncerte nedėlioj, ge
gužės 2 d., Aryan Groto teatre.

Mirė 29 dieną Balandžio 1920 m.
Oak Forest ligonbutyje 24 me- 

| tų amžiaus. Kūnas randasi pas 
seserį Marijoną Amelijonavičie- 
nę 3817 W. 26th St.

Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
Gegužio 3 dieną. Laidotuves ren
gia F. B. I^echavičia.

LaAvrence Gstceener susipi

—} cont fMGHT SACK AND
. PUT TOOR CVLRCOAT ON-THlS 

IS THE tnONTH VJHfcN BOTS GET . 
PNEVMONIĄ - AnO 'F I CATCH 
you TRTINGi TO GET OVT MITHOUT 
A COAV aGAIN Au YOU ,
SOHECmNG TO riAKE YDŲ REMUlBtn

Žemiau paduodame surašą

ONA POCIENĖ

g '*ww

L..I^KS HH

1 N"1." UI1 ■"T—T

...... — .............. .
karionę taisant, nenorėjo susto
ti, aplink stalus sukosi. Vakario 
nė turtinga, gausi ir labai gar- 
>di. Baigiant valgyti* draugijos 

pirmininkė M. Dundulienė 
trumpai iNiaiškino tikslų va

karienės surengimo: 
—Surengėme vien tik padėkai 
lo&\įams,artistams, sako ji— 

už jų pagalbų lošimu draugijos 
surengtuose vakaruose. Sureng 
tame vakare mes, allošę, ar ki

tas pereigas atlikę, pavargę, 
nusikamavę, skubiname namo, 
neturime laiko nė atsisveikint, 
nė draugams artistams pade-’ 
kaboti. Surengėme vakarienę, 
nors liek, kad visiems rėmė-' 

jams už visus darbus širdingą 
padėkos žodį tarti ir prašyli

• Lošėjas artistas d.
iš Boselando atsake, jog jam 
labai gaila, kad pirma nepaži
nęs Apšvietos draugijos, butų 
seniai rėmęs ir darbu prisidė-j 
jęs. Dabar susipažinęs prižada • 
visuomet remti ir draugijos na u 
tai darbuotis. Dar keletas as
menų kalbėjo po kelis žodžius. 
Turinis kalbos nesvarbu, nes-; 
kaip kas išmano, taip save ga
no. Vienas tik paragino publikų 
sumesti bent kiek aukų, politi
nių kalinių šeimynoms sušelpti. 
Sumėtė virš $8.

Buvau iš šalies girdėjusi, kad

ttedanti iš kapitalisčių, bužu- j 
jų, ponų, aristokračių ir tt. O 
čia nė ištolo jokios buržuazijos . 
nesijaučia, nė viena nare ne

žiūri į kitas išaugėto, nė kokios 
puikybės nesimato. Visos sma

giai, mandagiai, draugiškai;
žaidžia, i
ja.* Dagi viena narė, spėlio-' 
jama visųdidžiausia aristokrate 
esant, nelikus vietos prie stalo, 

pasiėmus torirlkų pasienyje 
atsisėdus, ant kitos kėdės pa

sidėjus, juokaudama valgo.
Taip smagiai ir linksmai pralei

25 dienų, Mcldažio svet., 
neįvykęs. Tai visiška 
tiesa, kadangi minėtas 
certas įvyko ir gana gerai pasi
sekė. Be paties Sietyno choro 

.... , programų dalyvavo Briedukai,
šnekučiuojasi, juokau-, (;rilĮ-įukė ir k. Tik vienas cho* 

i ras, negalėdamas laukti savo 
eilės, išvažiavo dainuoti kitan 
vakaran. Publikos buvo mažo
kai, apie 200 žmonių, bet ji ro
dos, buvo pilnai patenkinta kon 
ceriu. — K. Jomantas.

J PLEASE Nori- ‘T5 
AUFUL WARM OUT-GE-t 
l C ANT RUN OR N0TH1N 

vjITH A COAT C N - OTHEP- 
feuers’ M0THER5 DON T 
makE THEn v/EAP. 
COATS VMEN n s r\osr 
SurontR •. 

Town Hali policijos stotyj liko 
nušautas vagilius Harry J. Ja
mes, kurio policija senai j ieško 
jo, kaipo “juodos kaukės” plė
šiko. Dabar išsiaiškino, kad tai 
buvo James J. Harrigan. Nors 
jis buvo vagilius, bet kartu bu-

vo labai keistas žmogus, vedęs 
du nesutaikomu gyvenimu. Ku
rie jį pažino arčiau, skaitė jį 
ideaįistu, plačiai apsiskaičiu
siu įvairiuose moksluose žmo
gumi, baigusį kolegiją, tikru 
“džentelmenu”. Jis daug skai-

buvęs labai mandagus, visuo
met aštriui prisilaikantis etikos 
žmogus. Jis daug keliavęs, bu
vęs Anglijoj, Pietinėj Afrikoj, 
Azijoj, Australijoj ir Pietinės 
Amerikoj, taipgi apvažiavęs vi
sų pasaulį. Tik apie savo jauny
stę net savo mylimąja! mergi
nai atsisakė pasakyti. Mokslus 
jis ėjęs Vokietijoj, kur baigęs 
universitetų ir studijavęs kai-

Tuo pačiu laiku jis-buvo pri
vatinis deteklivas ir kartu su 
kitais tokiais detektivais jis at
likdavo* įvairias piktadarystes. 
Pasiųstas laužyti streikus, jis 
pasižymėjo, kaipo labai žiaurus 
mušeika, ir noriai kapitalistų 
samdomas tokiam, darbui. Chi- 
cąjgoje jis išgyveno 6 metus. 
Kur tik jis dirbo, jis išeidamas 
kų-nors pavogdavo, bet niekad 
ant jo nebuvo jokios nuožiū
ros metama. “Ne, jis negali to 
padaryti,” 
žmonės.

Plėšiku 
tu. Pas jį 
putniausiais aprokavimais, pir
miau išdirbiais pienais. Jo ga- 
ražiaus rusis buvo įrengtas, 
kaip kokia tvirtovė ir matomai 
jis rengėsi niekad gyvu nepa- 
duoti. Nežiūrint, kad jo rūsyje 
buvo brangenybių už šimtus

Sunkios dienos atėjo “prana
šams”.- Niekas jiems nebetiki. 
Paimkim štai kad ir kun. Sol 
Moore iš afrikonų baptistų baž
nyčios Etvanstone. Jis atsis
pausdino ir visur išdalino kor
teles, kad jis yra Dievo prana
šas, kad jis išpranašavo San 
Erancisco sunaikinimų ir dabar 
pranašauja naujų pavojų. Va
kar buvo jo išpranašautoji die
na. Jis vien apatiniais rūbais 
nuėjo į ežerų ir pradėjo jame 
maudylies, šaukdamas: “Ei
kite čia, apsivalykite nuo savo 
nuodėmių, nes ta diena atėjo“. 
Bet atėjo tik policistai, kurie iš 
įraukė jį iš vandens ir uusiga- 
beno belangėm “Neareštuoki 
te manos, nes ta diena atėjo”, 
sake jis jiems. Bei dabar atė
jo ta diena, kada jis bus nuga
bentas beprotnamiu.

V,akar savo namuose 6102 
Kimbark Avė. senu kareiviniu 
revolveriu nusišovė pulkinin
kas William Lyons, buvęs ko- 
manduotojais 61 infanterijos 
pulko Rainbovv divizijos.

Vakar visai lapo panaikinta 
byla prieš Brighlon. Purk lietu
vį saliuninką Jonų Veikų ir jo 
bartenderį Antanų Kerį, kurie 
buvo kaltinami pardavime me
džio alkoholio vieton degtines, 
nuo kurio nusinuodiję penki 
žmonės. Policija negalėjo duo 
t i jokių prirodymų.

Pastaromis dienomis kažin 
kieno paleisti paskalai labai nu- 
judino Tawn of Lake žmones, 
kurie turi pasidėję pinigų Peo- 
plc’s Slack Yards State banke. 
Jie ėmė bėgt pulkais į bankų 
ir atsiimti savo depozitus.

Pasiteiravus, kuo tie žmonės 
yra taip susirūpinę, kaikuric jų 
paaiškino, kad koks tai “detekti 
vas” su kokiu tai “agentu” vaik
ščiojęs per slubas ir sakęs, kad 
Peoplc’s Slock Yards State ban
kas ketinąs bankrutyti. Žmonės, 
kuriems buvo tai pasakyta, pa- 
paisakojo tų istorijų savo pažį
stamiems, ir gandas apie “ban
ko bankrutijimą” pasklido viso
je apielinkėje.

Nėra jokios abejonės, kad tas 
gandas yra neteisingas,> nes mi- 
nėtasai bankas laikosi gerai. Ji
sai stovi po valstijos priežiūra, 
iir jo negalima lyginti prie tų 
privatinių “bankų”, kurie daro 
biznį be jokios kontrolės. Notei 
singi paskalai apie stockyardų 
bankų veikiausia buvo paliesti 
kieno-nors su liksiu pakenkti 
jam arba tiems žmoėms, kurie 
laiko jame savo pinigus.Reikėtų 
nepaisyti jų, nes, atsiėmus pini
gus iš banko,nešioties juos kiše 
niuje arba pasidėt namie yra pa
vojinga. Galvių plėšikai ir va'gįs 
tik ir laukia tokios jirogos.

mylėjęs į panelę Ethel Jay 
Frcncli. Abu yra turtingi. Jis 
buvo vedęs su senatoriaus duk
terų. Abu jie žaisdavo golfą, abu 
lankydavos po kabaretus ir vieš 
bučius'. Ladd pati pareikalavo 
persk irų ir įvardija Ethel kaipo 
jo meilužę. Persk irus Ladd ga
vo,' bet Ethel jis nevedė, nors 
buvęs daug kartų žadėjęs. Da
bar ji pat raukė jį į teismą ir rei
kalauja $50.(MM) atlyginimo už 
jos suviliojimą.

Paskutinis bučkis.
Jcanette Morio, 13 m., 

Wade St. išeidama mokyklon 
^užmiršo pabučiuoti savo moti
ną; ir greit vėl parbėgo namo, 
pabučiavo-molinų ir už minu
tės jos rankose mirė. Ji mirė 

' nuo smegenų paraližiaus.

«25 $30 $35 $45
$50 $55

VAIKIUKŲ SIUTAI — SPECIALĖS VERTĖS.
Nauji Modeliai — Naujas Audeklas, Nauji Dari

niai. Dydis nuo 3 iki 18.. Kaina nuo

$9.00 iki $25.00

klauso, tegul lodei 
į vyriausijį pašlą,
Adams gv. Reikia klausti prie 
“Advertised Windo\v” (lobe j 
nuo Adams g-vės), pasakant lai 
ško numerį:
No.: — Pavardė ir vardas:

501 — Abraoovičius Antonas
504 — Aksanait Teofil
507 — Ambrasas Astone
510 — Bagdonci A.
511 — Baranauskis
512 — Barinauskis
513 — Baron J.
514 — Bartkevičius
515 — Bal tuška Josef
536 — Brajene (Bražienė? Julė
541 — B 'kautis Pelroncly
542 — Buksnis Josef
54 4 — Btyrda Ana
550 — Chuwis S.
551 — Cicenes Silvestras
558 — IJanis Frank

565 — Eidunitaiti Barbora
575 — Gedraiiis Waller
576 — (iranskaitė Ana
577 — Godgin Jau
581 — Grevi skili Ignai u
582 — Griczas Fra n k
584 — Gumbinas Zigmanl
608 — Kailis P.
604 — Kaminską Bozalija
605 — Kapuscinskis Feliks
607 — Kavalinsku Jonu
609 — Kartauchas Julis
610 — Kekstas John
611 — Keajauskiene Jelamie

(Sclome?)
619 — Komanieckas Marya
624 — Koslanskai Anton
632 — Kwislkus [Kvietkus?] S.
633 — Lacauskis Vincas
638 —. Linka Wincenlas
646 — Macanlis Elzbieta
649 — Mantrima Wlad
654 — Martinaitis Antanas
661 — Mikalanenas Stanislavas
667 — Misius Piter

Ketvergaig, 
Nedėliomis

Atidaryta vakarais: U- 
tarninkais, 
Subatomis. 
iki pietų.

Tikros Vertes 
Siutai

....Modeilai dėl Vyrų ir Jau- 
... nikaičių

Jus jų rasite čia tūkstan
čiais ir jie visi augštos rųy 
šies, gerai padaryti iš aude
klo, kokiu galima pasitikėti.

Jus nesigailėsite atėję ir 
vertės, už

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

J resni 
aunu

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- 
Jresni negu olselio kaina. Vyrų ir 
aunų-vyru gatavai pasiūti Ir ant or

derio užsakyti siutai ir overkotai; bu 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siūtis 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.60, $26.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $46 ir $65. Mėlino aerge siū
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.60 ir dau
žau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $6.60 iki $17.50.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Habted SU Chlcaro, BI.

700 — Pundkenas Antanas
701 — Radziwillos Stanislave
702 — Ramensanskis Antonas
705 — Rimus Anloni
707 — Rublauskis Mrs. A. M.
717 — Šilimams Nikodimas
719 — Slinkis Bra.
720 — Simkenei Onai
734 — Stonis Lais (?)
736 — Sudaitz [Sudailiy?] M.
737 — Survilla Joseph /
541 — Waitkus Joseph
756 — Wedzinaitis George

.3
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Gegužinės Šven 
tės Iškilmės.

AUKŲ KVITAVIMAS vavimo priežiūroje pramonės PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ

Milžiniškas Susirinkimas
land Auditoriume.

Ash-
SLA. 119 kuopa iš kasos $10.(M 
L. Imstauskns ..

87 kp. komisija:
A. žalpis,

šiemet Pirmoji 
tarptautinė darbininkų 

bus apvaikščiojama 
kilmingai. Sbekilistų 
Cook county rengiasi 
labai stropiai.

LSS. VIII Rajono
centro Komitetas irgi nutarė pri

Gegužės — 
šventė 

labai iš-
Partija 

prie to

P. Pašventis .
V. Žičkus ..
Mike Čibiras .
V. Kuras ...
F. Vaitkus ...
J. Juodis ...

.1. Zomontis

K. Vaitkus

Pirmos Gegužės apvaikščioji

d., Ashland (Carmen’s) Audito
rių me, So. Ashland Blvd. ir W. 
Vau Buren St. Pradžia 8 val- 
vakare. Bus daug kalbėtojų į- 
vairiomis kalbomis.

LSS. VIII Rajono laikinasis 
Komitetas ragina visus lietu
vius darbiniskus dalyvauti la
mo iškilmingame apvaikščioji
me Darbininkų Šventės.
LSS. VIII Raj. Laik Komitetas

J. Bariukus .... 
.1. Brazaitis .... 
L. Kimbirauskas

Masionis
Šimkus

2.(M 
2.0( 
1JK 
1.0( 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
l.(H> 
1.00 
1.00 
1.00 
.50 
.50 
.50 
.50 
.25

<SiLA.
Al.
A. Gražia,
Tarnas žarnauskas, 
Pranas Binkevičhis.

Lietuvių Laisves Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks subatoj, geg. I d., 
7:30 vai. vak. J. Mazcliausko svet. 
3259 S. Union Avė. visi nariai malo
nėkite susirinkti, nes bus daug svar
bių dalykų apkalbėti ir permainykite 
antrašus, nes raštininkas neims atsa
kom yl rėš už negavimą laiškų.

• («. šarkai!is, rasi.

MOTERŲ VYRŲ

NORTH SIDE

.Gegužinei šventei minėti dide
lė^ prakalbos Gegužės 4 dieną.

Gegužes šventei paminėti L. 
S. S. 81 kuopa rengia dideles 
prakalbas utarninke, Gegužės 4 
dieną, Liuosybės Svetainėje, 
1622 \Vabansia avė. 1 Vadžia 
7:30 vai. vak. Kalbės d. P. Gri
gaitis ir Dr. C. K. Cherrv. Dai-
n uos Pirmyn Choras. K\ 
ine skaitlingai dalyvauti.

.. —Komitetas.

KENOSHA, WIS.
Gegužės šventei paminėti L. 

S. S. 58 kuo(>a rengia dideles 
prakalbas su gražiu programų 
nedėlioj, geg. 2 d., 2 valandų

Prairie Avi
i.iietiu, rodą k torius, 
darbininkai kviečia

dvkai. — Komitetas.

Pirmoji Gegužės
Pirmoji Gegužės — 

šventė
šiemet

tarptautine darbininkų
bus apvaikščiojama

kilmingai. Socialistu
Cook county rengiasi 

labai stropiai.
L. S. S. VIII Rajono

centro Komitetas irgi nutarė pri 
sidėti ir švęsti sykiu su Socia-

Partija 
prie to

laikinas

Pirmos Gegužes apvaikščio- 
jimas įvyks subatoj, Gegužės 1 
<L, Ashland (Carmen’s) Audi
torium, So. Ashland Blvd ir W.

* Vau Buren St. Pradžia 8 vai 
vakare. Bus daug kalbėtoji] į- 
vareįomis kalbomis.

L. H. S. VIII Rajono laikinasis 
Komitetas ragina visus lietu

vius darbininkus dalyvauti tame 
iškilmingame apvaikščiojime

LSS. VIII Raj. Laik. Komitetas.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

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, 
3323 S. Halsted St, Chicago, III

ZEIGLER, ILL. — SLA. 119 
kuopa laikė savo susirinkimą 
kovo 7 d., kur be kita ko buvo 
paduotas sumanymas paremti 
piuigiškai Lietuvos Socialdemo 
kratų partiją, paaukaujant Lie
tuvos Laisvės Fondan. Nutar
ta paskirti iš kasos $10, o taip
jau išrinkti komitetą, kurs rink 
tų aukų pereinant per stubas. 
Išrinkta <id. Liudvikas Lastaus 
kas ir Juozas Brazaitis, kuriuo
du surinko tuo budu $20.50. Ti
kimės, kad šios musų aukos pri 
sidės bent kilk prie sustiprini
mo dvasios kovojančių už sa
vo teises Lietuvos darbininkų 
ir jie galu gale tą kovą laimės.

Liud. Lastauškas, 
Juoz. Brazaitis.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

Bagdannvičius .
Vaitkiene ........

Puvo kasoj
$30.50
497.90

Viso $528.40

Rezoliucija dėl lietu 
vos piliečių teisių.
SO. OMAHA, Ncbr. — Arti- 

nanties rinkimams į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimų, mus, Ame
rikos lietuvių, susidedančiu 
daugiausia iš darbo žmonių, 
pareiga yra išreikšti kokios tvar 
kos pageidautume Lietuvai, 
kad nors tais savo pareiškimais 
prisidėjus prie nustatymo pa
matų busimos Lietuvos valsty
bės, kad ji atitiktų darbo žmo
nių — liaudies reikalams.

Todėl SLA. 87 kp. būdama 
dalimi didžiausios lietuvių or
ganizacijos Jungtinėse Valstijo
se - Susivienijimo Lietu v iii A- 
merikoje. laikytame savo mene 
siniaiiTt' susirin.kinic balandžio 

11 d., 1920, K. Janavičienės 
svetainėje, nutarė parašyti ata- 
tinkanm rezoliucijų, išreiški
mui kų, musų manymu, Ame
rikos lietuviai darbininkai tu
rėtume pareikšti prie Lietuvos 
konstitucijos tvarkymo ir tuo 
tikslu išrinko komisijų. Tuos 
reikalavimus nutarta viešai pa
skelbti lietuvių spaudoje ir taip
jau pasiųsti Lietuvos Atstovy
bei Amerikoje.

Mes SLA. 878 kuopa, geidžia 
me, kad Lietuva butų pilnai de
mokratinė, darbo žmonių val
doma respublika ir reikalau
jame sekamų teisių Lietuvos 
piliečiams:

1. Visuotino, lygaus, slapto 
ir betarpio balsavimo, renkant 
šalies Seimų ir miestų bei vals
čių savy valdybes.

2. Lygybės prieš įstatymus 
vi'-ų piliečių, be skirtumo ly
ties, tautos ir tikėjimo.

3. Pilnos sąžinės, žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir organi
zacijų laisvės.

4. Atskirimo bažnyčios nuo 
valstybės ir mokyklos nuo baž
nyčios.

5. Asmens gyvenamojo buto 
nepaliečiainyliės.

6. Mirties bausmės panaikini
mo ir paliuosavimo politinių 
kalinių.

7. Verstino ir nemokamo pra 
dinio mokslo Lietuvos darbo 
žmonių vaikams,

Seimo.
9. Renkamojo Lietuvos pre

zidento tarnavimo darbo žmo
nėms, o ne ponijai.

10. Proporcionalių, teisingai 
renkamų mokesčių ulei didže- 
mių ir mažažemių.

11. Dvarų ir buvusių caro vai 
džios žemių padalinimo beže
miams ir mažažemiams.

12. Sodžiaus darbo žmonių 
atstovų dalyvavimas ūkio pric- 
žiurtta Išlaidose.

13. 8 vai.’ darbo dienos įsta
tymo su minimum alga, pa
kankama žmoniškam darbinin
ko ir jo šeiniinos pragyveni
mui.

14. Valstybinės darbininkų 
apdraudos nuo ligos ir senat
vės.

REIKIA 3 PATYRUSIŲ 
MOTERIŠKŲ PARI)AVe.H

Lietuvių Ūkininkų Kolonija
Ateik į Vilas County Wiscon- 

sin, kame dėl žemės gerumo pa
ti saulelė džiaugiasi, ir įsigyk 
ūkę lengvomis išlygomis. La
bai derlinga žemė, kame iki 250 
bušelių bulbių ant vieno akerio 
užauga, kiti javai taip-gi gerai 
auga. Jus galite pradėti ūkę 
su mažu pinigu. Didžiausi Lie
tuvių Kolonija Amerikoje, Del 
pilnesnių informacijų ir dėl kny 
gutės apie ukes adresuokite.

SANBORN COMPANY
51 Sanborn Bldg., 
Eagle River, Wis.

Pranešimai
— Cicero. — Naujienų stotis persike- 
ia j naujų vietą, sykiu su V. Shileikos 

spaustuve į Pociaus namą, 4932 W.

Pajieškojimaf
AŠMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo dėdės Antano 

Budgeno, Kauno rėd., Tauragės ap
skričio, Girdiškės parap., Kliukių kai
mo. Amerikoj gyvena apie 30 metų. 
Girdėjau, kad gyvena Pennsylvanijos 
valstijoj. Jis pats arba kas kitas, ma
lonėkite man apie jį pranešti.

J. GUDINSKAS, 
1738 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo moteries Onos 
Jokubauskaitės-Zaveckienės, kuri pra
sišalino nuo manės 23 d. balandžio. 
J į turi apie 29 m. amžiaus; geltoni! 
plaukų, mėlynų akių, apie 4% pėdų 
augščio. Jei kas ją patėmys, malonės 
man pranešti.

A. ZAVECKIS
4639 So. VVinchester Avė., Chicftgo, III

PAJIEŠKAU savo brolių Adolpo 
jei Tadeušo ir pusseserės Našlutės 
Ruzaitės; jie paeina iš Panevėžio pa
rapijos, sodos Trečių—Možonių. Mel
džiu atsišaukti, nes yra labai svarbių 
dalykų laiške kurį gavau iš Lietuvos.Mth St. Kurie pirkliavote pavienius Ste“mel<liiu man

Naujienų numerius, malonėkite ateiti pranpfti, adresu: 
po nauju antrašu. u MARIJONA RUZAITfi,

A. RiidmskaR, 2008 w 23 st Chicago, III
“Naujienų agentas ___________________________
- PAJIEŠKAU apsivedimu: našles, 

be vaikų, arba merginos, nuo 30 iki 
Susiv. Am. Liet. Kareivių 2 kp. pra- 37 metų amžiaus, hš esu 35 metų am- 

kalbos įvyks geg. 1 d., kaip 8 vai. vak. šiauš, našlys, be vaiku; rašvkit laiška 
Dievo Apveizdos parap. svet. prie 18 kr įdėkit savo fotografija; tluosiu at- 
ir Union Avė. Kviečiami visi atsilan- sakymą kiekvienai ir fotografija grą- 
kyti. Bus garsus kalbėtojai, kurie pa- žįsiu atgal, 
pasakos apie dabartinį Lietuvos val
džios stovį; bus ir kitų pamarginimų. 2844 W. 40 St. 

Kviečia Valdyba. ____________
Chicago, 111.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Brighton Park. — Keistučio Kliubo 

dramos skyriaus susirinkimas įvyks į o
pėtnyčioj, balandžio 30 d., 7:30 vai. REIKIA kambario vienam vyrui 
vakare A. PoČiaus svet. 3824 So. Ko- Bridgeport apielinkėje, kad butų švie^ 
dzie Avė. Visi lošėjai ir lošėjos malo- sus, švarus, vanos, elektra. Pranešti 
nėkite susirinkti, nes turime daug A. J. P.
svarbių dalykų apsvarstyti ... — Org. 3020 Lowe Avė., Chicago.

LSS. 81 kp. nariams: Iš priežasties 
darbininkų šventės Pirmosios Gegu
žės, kuopos susirinkimas neįvyks. Tė- 
mykite pranešimą Naujienose apie su
sirinkimą. Visi kuopos nariai privalo
te būti pirmoj dienoj gegužės Ash
land Auditoriume, kur bus didis ir iš
kilmingas apvaikščiojimas Darbinin
ku šventės. — Sek r. P. Miller.

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 
Paš. Kliubo mėnesinis susirinkimas iš 
priežasties Baliaus įvyks savaitę ank- 
ščiaus — Gegužės 2 d. 1 vai. po pietų, 
John Engels svet. 3720 W. Harrison 
St. Visi nariai būtinai atsilankykite 
laiku, nes yra svarbių reikalų ir bus 
renkami darbninkai ant baliaus.

— Nut. rast. Jonas Bareikas

Town of Lake. — SLA. 122 kp. su
sirinkimas įvyks geg. 2 d., 2 vai. po 
pietų, Skinderio svet. 4523 So. Wood 
St. Visi draugai kviečiami susirinkti, 
nes yra daug svarbių veikalų, Centro 
valdybos rinkimas, taipgi užsimokėti 

—Sekr. K. Genis.mėnesines duokles

Cicero. — Lietuviui Vyrų ir Moterų 
Apšv. Draugijos nariai susirinkite su
katoj, geg. 1 d. 8:30 vai. vakare J. 
Neffo svet; 1500 S. 49tlj^Ave., kad 
dalyvavus in corpoyo Liuosybes Na
mo Bendrovės bulių. —• Valdyba

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės Paš 
<liubo nariai susirinkite, subatoj, geg 

1 d., 8 vai. vak. J. Neffo svet._ o iš 
i;en eisime in corpore į Liuosvbės Na
mo Bendrovės balių. — Vtldyba

Town of Lake — LSS 234 kp. mė
nesinis susirinkimas bus geg. 2 d., 
0 vai. ryte, University of Chicago 

Settlement, 4630 Gross Avė. Visi na
riai malonėkite atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų. — Organizat.

Cicero. — Visi Lietuvos Kareivių 
Dr-jos nariai malonėkite susirinkti su- 
batoje, geg. 1 d., 7 vai. vak. S žvibo 
svet. 1347 So. 50th Avė. Dalyvausime 
Juosybės Namo B-vės baliuje —kor.

SLA. 129 kp. susirinkimas įvyks ne
dėlioję, geg. 2 d., 2 vai. po pietų, 
Stanford Park svet. 14th PI. ir Union 
Avė. Bus renkama centro valdyba, 
;aipjau atstovas į seimą ir kuopos or
ganizatorius, todėl visi nariai būtinai 
jukite susirinkime — Koresp.

Cicero. —• SLA. 194 kp. susirinki
mas įvyks nedėlioj geg. 2 d. O. l'amu- 
iunienės svet. 1447 So 49th Avė. 1 vai 
jo pietų. Bus rinkimas centro valdy- 
>os, todėl visi nariai atsilankykite.

Po šio susirinkimo bus TMD. 118 
kp. susirinkimas toj pačioj svet. pri
gulintis prie šios draugijos kviečiami 
atsilankyti, taipjau norintįs prisirašy
ti. — Ex-Sekretorius

Brighton Park. — Laisves Lietuvos 
Draugijos mėnesinis susirinkmas bus 
nedalioj, geg. 2 <1. 2 vai. no pierij A. 
Pociaus svet. 3824 So. Kedzie Avė. 
Visi draugai malonėkite susirinkti, 
nes turime užbaigti konstituciją ir a- 
tiduot spaudon. — Pirmininkas.

Jaunų Lietuvių Am. Tautiško Kliu
bo mėnesisinis susirinkimus bus ne
dėlioj, geg. 2 d. 1 vai. po pietų, Mil
dos svet. 3142 So. Bįalsted St. Visi 
nariai malonėkite susirinkti laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų

— S. Kuneviens, Sekr..

Lietuviškos-Amerikoniškos Rūbų Iš- 
dirbimo bendrovės šėrninkų susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, bal. 30 d. 7:30 
vai. vak. Wicker Park svetainėje, 2046 
W. North Avė. prie Milwaukee Avė. 
Kviečiame atsilankyti laiku visus sė- 
rininkus ir tuos, kurie norėtų prie 
bendrovės prisidėti. — Valdyba.

REIKIA kambario vienam vyrui 
be valgio prie mažos šeimynos su va- 
na ir elektros šviesa. Praneškite laiš
ku:

CHASaMACKE, 
751 W. 32nd St., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
NOKIU DIRBTI itnt farmų. Esu gė

lai asipažinęs su farmerių darbu, nes 
dirbau keletą metų. Kam reikalingas 
darbininkas, malončkite man pranešti.

J. POCIUS,
12 and Washington Št. Garv, Ind.

HOTEL WALD0,

PAJIEŠKAU darbo į pekamę, už 
antrarankį arba pirmarankį. Esu at
sakantis bekęris; kreipties vpatiškai.

JOSEPH SUSTAUSKI 
3808 Emereld Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

WEST SIDĖS DIRBYKLAI

REIKTA mergaičių virš 16 me
tų Lengvas ir švarus mašinų ar
ba benčiaus darbas. Geriausi 
mokestis.
ILLINOIS MINIATURE LAMP 

DIVISIOft
2243 W. Harrison St.

REIKIA moters popierorm 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO.’, 
105 W. 21 SU Chicago

REIKIA patyrusių moterų prie 
rinkimo skudurų

SHANDLER & YOUNG CO., 
1820 W. 14th St.

MERGAIČIŲ
16 metų ir senesnių lengviam 
toiletinio muilo dept. darbui 
ir dėžių dirbykloje.
Mokėsime 30c į valandą ir 
bonus" laike mokinimo^.
Valandos 8 ryto iki 4:30
pietų. Pusė dienos Subatomis. 
Ateikite pasirengusios dirbti.

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

po

REIKIA

Duonkepyklai Darbininkų.
Gera mokestis. Nedaliomis ir
Šventomis dienomis nedirbama

IIARMONY CAFETERIA
27 West Randolph St.

GERA MOKESTIS.
LUSTIG'S DEPT. STORE 
3410-12 So. Halsted Street 

Chicago, III.

I------------- ------- ----------------- -- ---------
REIKIA moterų arba merginų.. 

Trumpos valandos, lengvas da.bas, 
patyrimas nereikalingas, pusė dienos 
subatoj. $16 i savaitę pradžiai.
6957 Wentwovth Avė. kanmai 70 gat.

REIKIA 10 patyrusių moteriškų sor 
tavimui skudurų; gera mokestis, nuo
lat darbas. Kreipties.

1403 Blue Island Avė.

REIKTA-
JABERIŲ

Lumber Yarde.
Nuolatinis darbas.
HERMAN H. HELTLER

4 LUMBER CO. 
/&01 Elston Avė.

Kreipties prie Vartų

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

' naujas, vertas $155
(ivaianbioLr 

ant 10 metų. Taijigi 
H J daugel kitų daiktų

M I & 

|H| sulyg šios dienos ra-
ilW F""“IICTI kandų seklyčioms 
y (par]or). Reikia ma

li H tytl» kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

Bondsat Veltui pristatoma; į kitus 
miestus prisiunčiama per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

REIKIA DARBININKŲ
. VYRŲ

VYRŲ REIKIA 
Nuolat darbas.

Gera mokestis.
Kreipties prie Supt.
GUMBINSKY BROS.

Cor. Union ir Lumber St.

REIKIA
DARBININKO 

į vario foundrę
1168 West 21-st Street.

REIKIA darbininkų prie Great 
Northern and Soo Line gelžkelio. 
Kompanijos Sekcijoje ir prie extra 
gengės darb.ų. Mokestis $4.40 j dieną. 
Laikas ir pusė už viršlaikį Važinėji
mosi veltui suteikiama. Minnesota, 
North Dakota ir Montana. Del Infor
macijų kreipties į

FEDERS BROS.
24 So. Canal St., Chicago, III.

PEČKURIO

Nakties darbas
11 vai. nakties iki 7 ryto. 

Gera mokestis.
PIANO & ORGAN SUPPLY CO.

2100 M. Racine.

REIKIA
3 Vyrų rišimui 
skudurų.
Musų didžiamjame 
name. Gera mokestis;
44 vai. sąvaiteje. 
Nuolat darbas.

KART SCHAFFNER
& MARX.

36 So. Franklin St.

REIKIA porterio j departamentinę 
sankrovą. Nuolat darbas ir gera 
mokestis.

J. OPPENHEIMER & CO.
4700 So. Ashland Avė.

REIKIA
LATRE IR PLANER HANDS

Yra pastovių darbų mašinis
tams, lathe ir planer darbinin
kams ir mašinų pagelbininkams; 
laikas ir puse virš 8 vai. darbo; 
geros darbo ir gyvenimo sąly
gos. Kreipties.

208 So. La Šalie St.
Room 1310
8 vai. r. iki 5 vai. vak.

REIKTA
Vyrų darbui prie bending ir 

loading steel die.
OLNEY J. DEAN & CO.

1925 So. 54th Avė.
Paimkit Douglas “L.” arba 

22-ros gatvės karus iki 54-tai 
Avė. ir eik 1 bloką į šiaurius.

REIKIA Pirmos Klesos bučierio, 
kalbančio anglų, lenkų ir lietuvių kal
bas. Gera mokestis. Kreiptis tarpe 7 
vai. ryto ir 7 vai vak. 2349 So. Oakley 
Avė. Po 7 vai. vak. telephonu Cknal 
6450.

REIKIA 500 DARBININKŲ 
PRIE CUKRAUS DARBŲ 

šeimynų iš mažiausiai 3 ar daugiau 
darbininkų. Mes mokame po $35 už a- 
kerį. Veltui pervežimas gelžkeliu, vel
tui gyvenimui namas, daržas, taipgi 
veltui pervežama iš pat jūsų gyvena
mos vietos visi rakandai. Mes išva
žiuosime utarninke.

Ateikite ketverge, Pėtnyčioje, Suba- 
tojo ir Nedėlioję į Prudential Hali 
prie Šiaur-Rytinio kampo So. Halsted 
St. ir North Avė. Antras augštas nuo 
8*val. ryto iki 7 vai. vakare.

FRANK PALLA. Atstovas, 
COLUMBIA SUGAR CO.

Bay City, Michigan.

REIKIA barbeno. Darbas Unt 
visados, gera mokestis.

10500 Michigan Avė.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbų už $4.50 ir $5.00 į dienų, 
lai kreipkitės ,

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.,

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

NAMAI-žEMfi
PARSIDUODA 2 augščių muro na

mas, 2 pag. po 5 kamb., ir namelis 
4 kamb. užpakalyje.
. 2904 Union Avė.

REIKIA vyrų į rag Shop. 
SHANDLER & YOUNG CO.

1820 W. 14 Street.

REIKIA Sausage Stufferių ir 
linkerių.

HETZEL & CO,, 
1743 Larrabee Street.

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis na
mas po 7 ruimus su augšta apačia už 
$3,700. 2 fletų naujas mūrinis namas 
su visais įtaisymais; elektra ir mau
dynės cimento apačia, labai šviesus 
namus. Parsiduoda labai pigiai. Na
mai randasi netoli 33 st. ir Unioh Avė.

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

AUTOMOBILIAI

EXTRA BARGENAS
Vienas iš puikiausių ir geriausių 

automobilių WINT0N SIX septynių 
sėdynių . Visai mažai vartotas. Par
siduoda labai pigiai. Galima matyt.

BRIGEPORT GARAGE, 
3207 So. Halsted St.

PARSIDUODA automobilius, Au- 
jum 7 sėdynių tik už $950.00; turi 
būti parduotas greitai nes aš važiuo- 
. u į Lietuvą. Galima matyti dienos 
aiku.

J. V. JUŠKA, 
3346 $o. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
MANU-

$800 Angelus Grojiklis—l*ijanas, 
mahogany medžio, antrarankįs drau
ge su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
iž $325. $700 Regina grojiklis už 

$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
uolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 

. iklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė Lietuvių ir kitų tautų apgyvento] 
vietoj. Biznis išdirbtas nuo seniai. Par
davimo priežastis — apleidžiu Chica- 
gą. Atsišaukti į Naujienų ofisą po nr. 
85.

GERA proga įsigyti pigiai biznį. 
Labai geroj vietoj parsiduoda Bučernė 
ir Grosernė. Kreipties nuo 3 vai. po 
piet iki 9 vai. vak. į

J BLUŽIS
3518 So. Wells St. ’ Chicago, III.

PARDAVIMŪr~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.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per 12 metų. Par
duosiu pigiai, atsišaukite tuojau.

L LYON,
1731 So. Union Avė.

GERA PROGA įsigyti biznis. Turiu 
pardavimui daugybę Grosemių ir bu- 
čemių lietuvių apgyventose vietose. 
Kreipties nuo 3 vai. d. iki 9 vai. vak.

J. ITLUŽIS,
3518 So. Wallace St., Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė. 
Gera vieta, lietuvių ir lenkų apgyven
ta. Parduosiu pigiai. Už teisingą pa
siūlymą. Turi būti parduota greitai 
— savininkas eina į kitą biznį 

4555 So. Paulina St.
i

PARSIDUODA labai geras kietųjų 
anglių žieminis pečius; išduodama 
nuomai keturi kambariai. Atsišaukite: 
2806 So. Union Avė. 3 lubos prieky.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskvrinje. 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-sprendžints Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So, Kedzie Avė.
PARSIDUODA 4 kambarių rakan

dai labai pigiai — naudokitės proga. 
2821 So. Emerald Avė., 

1-mos lubos fronte.

SKŪRA MUŠTAS SETAS sekly
čiai mėlyno velouro setas gyvena
miems kambariams, valgomam jam ir 
viryklai rakandai, žalvarini lova, kau
rai, viktrola pastatoma lempą — var
toti tik keturius mėnesinę.! Tur buri 
parduoti šią savaitę — labai pigiai.

1511 So. Kedzie Av\\

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

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

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & CO., 

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

PARSIDUODA nedidelė ūkė 60 ake- 
rių žemė gera; čia auga kaštanai, ar- 
žuolai, alksniai, beržai. Yra namelis 
.3 kambarių ir kiti pradėti budinkai. 
Parsiduoda pigiai sykiu su javais. 
Kreipties į savininką.

J. A. NAVICKAS 
Box 35 Middle Inlet, Wis.

PARDAVIMUI DU VISAI nauji 
namai naujoj Lietuvių sėdyboje, prie 
So. Washtenaw ir 43rd St. Vieno aug- 
ščio medinis su sąkrova už $3500 ir 
kitas 2 augščių muro namas su są
krova už $15000. Keturi metai atgal 
pabudavojimas jų kainavo $18,000, 
Šiandie jų pabudavojimas apsieitų 
$30,000. Parsiduoda atskirai arba krū
voje už $18,000. Kreipties į savininką.

LOUIS ERE L, 
2659 W. 43rd Street.

DU NAMU PARDAVIMUI arba 
mainysiu ant faunos ar lotų. Namai 
randasi prie 500 45th St. (kampas). 
Atsišaukite.

K ČEPUKAS.
1648 W. Diyision St.

PARDAVIMUI du namai: mūrinis 5 
pagyvenimų; medinis 2 pagyvenimų. 
Rendos neša į mėnesį $75.0!). Parduo
siu greitai ir pigiai. Kreipkitės prie 
savininko.

2314 W. 21 PI.
Pirmo;; lubos iš užpakalio.

MOKYKLOS

iMA5TERr » l JSYSTEMy^ 

ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maži
uos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DE8IGNING SCHOOL
J. F. Kas nieką, Vedėjas 

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

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 8. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo,. Pattcmų 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 
Snite 323 74 W. Waąhlngton Street 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Ikil m.iiI iii.'iini. )i p, , | ,,,
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