
T

Į I 0IH13H

PHOTODUPLICATION DEPARTMENT



f

f

J

NAUJIENOS
CHICAGO,IL

7





■$$$$

»t :’r.♦ ’-
• **’'<* •• • W’t7JŽ4^AM

. ys

FILMED FOR:
THE CENTER FOR

9

RESEARCH LIBRARIES



MAY 41820
i —■———■—p

L i t h u a n i a n D a i l v i u America

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506
NAUJIENOS First Llthuanian Daily in Americ

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1506

rPirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

Pirmas Lietuvių Dienraštis Ame riko j e\

=5E-

VOL. VII Kaina 2c. Chicago, HL, Subata, Gegužes (May) 1 d., 1920 Price 2c No. 104

True translntlon filed with the post-mastei’ at Chicago, III. May 1, 1920 
'as reąuired by the act of Oct. G, 1917

Paryžius suremtas šautuvais
VISAI PABLUDO.

New Yorko legislatura kėsina
si ant laisvųjų mokyklų.

Geležinkeliečių 
streikas ,

VE KUR LEVERIO AKTAS 
“NEGILIUOJA”. Areštai jau prasidėjo

Lenkai užėmė Mohilevą?
Revoliucija Azerbeidžane
PARYŽIUS SUREMTAS 

ŠAUTUVAIS.

Tūkstančiai žmonių apleidžia 
miestą.

PARYŽIUS, bal. 30. — Ne
veizint abelnosios nuomonės, jo 
gei Pirmą Gegužės Paryžiui ne 
gresia joks pavojus, tuksian
čiai žmonių apleidžia miestą ir 
vyksta provincijosna. Vyksta 
idant išvengus žudomų įvykti 
demonstracijų.

Valdžia jau suverbavusi visas 
savo spėkas, kad būti gatava vi 
šokioms galimybėms. Ypatin
gos domės bus kreipiama gele
žinkelių ir požeminių tramva
jų apsaugos reikalui.

• Paryžius šiąnakt primena gin 
kluotą stovyklą. Ryto gi jisai 
primins ją dar labiau. -Gatvės 
ir viešosios aikštės užtvinusios 
kareiviais. O tūli pramonin- 
giausi miesto centrai paversta 
tikrais artilerijos parkais. Jei
gu kils suirutės, be jokios ato
dairos bus panaudojama kulko
svydžiai. Didelė daugybė šitų 
ginklų jau sukoncentruota.

Jeigu šios nakties programas 
bus prausta, ryto mieste ne* 
vaikščios nė vienas traukinis, 
požeminis tramvajtis. omntbilt 
sas ar automobilius, ir dagi nė 
viena krautuvė arba dirbtuve ne 
galės atsidaryti. Nė vienas 
laiškas ir nė viena telegrama 
negalės būt pasiunčiama į by 
kurią Franci jos dalį.

Vidaus reikalu ■ ministerija 
šiandie oficialiai pagraudeno 
svetimšalius, būtent, kad jie ne- 
sirodytų gatvėse. Visokios de
monstracijos knogreieiausiai 
uždrausta.

master at Chicago, 111. May i, 1920 
reųuired by the act of Oct. 6.1917LENKAI UŽĖMĖ MOHILEVĄ?

Suėmė 15,000 belaisvių ir dau
gybę karės pabūklų.

VAŠRAVA, bal. 30. — Šian
die oficialiai pranešta, kad bol
ševikų besi priešinimas pietų Uk 
rainoje tapo sulaužytas ir kad 
lenkai užėmę Mohilevą. Dabar 
iie eina Dietų link - Dniestro
upes kryptimi.

Pranešimas <dar pažymi, kad 
nuo to laiko, kada lenkai pra
dėjo ofensivą, iki šiol jie suėmė 
15,000 belaisvių, šešiasdešitms 
kanuolių, šimtus kulkosvydžių 
ir septyniasdešimts šešis loko
motyvus.

Bolševikai skubiai siunčia iš

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. May 1, 1920 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

REVOLIUCIJA AZERBEI 
DžANE.

Reikalaja bolševikų pagalbos.
I

LONDONAS, bal. 30. — Gan 
tas iš Maskvos bevielis praneši
mas sako, kad Azerbeidžano res 
publikoj kilo revoliucija. Se
noji Mussavat partijos valdžia 
tapy nuversta.

Žinia pastebi, kad valdžia da 
bar yra rankose laikino inilita- 
rio-revoliucinio komiteto, ir 
kad Baku, tur būt, jau yra jo 
rankose. Komitetas kreipęsis į 
Maskvą reikalaudamas pagal
bos prieš talkininkus.
Bolševikai veržiasi prie Baku.

<---------------------

LONDONAS, bal. 30. — Šian
die čia gauta iš Konstantinopo
lio žinia sako, kad šeši tūkstan
čiai bolševikų kariuomenės ei
na linkui Bakų.

RIEŠTARAUJANCIOS ŽI
NIOS Iš MEKSIKOS.

sukilėliai ir federalė valdžia 
skelbia pergalių.

AGUA PRIETA, bal. 30.
Generolas Gailės šiąnakt prane- 
nešė, kad Chihuahua miestas ga 
tutinai pateko i sukilėlių ran
kas.

EL PASO. bal. 30. —■ čia gan 
ta iš Mexico City’o pranešimas, 
kad Chihuahua miestas tebėra 
valdžios kariuomenes rankose.

Sukilėliai užgulė amerikiečius.

WASHJN'GTON, bul. 30.
Gautomis žiniomis, Sonora val
stijos sukilėliai pareikalavę,, 
kad amerikiečiai fabrikininkai 
ir kitokie verteivos priklauso
mus federalei valdžiai mokes
čius dabar mokėtų tiesiog 
jiems, sukilėliams, o ne federa
lei valdžiai.

Meksikos pasienyj ramu.

EL PASO, bal. 30. — Čia vi
sa išrodo taip, kad Meksikoj nė
ra jokio neramumo. Bet taip 
yra tik pasieny. Gautosios iš 
pačios Meksikos žinios rodo, 
kad kilusi suirute ten negreit 
susitvąrkys.

Ketvirtas didžiausias pasaulio 
miestas.

BERLINAS, bal. 30. Pru-
Kaukazo penktąją ir aštuntąją į sįjos landtagas (atstovų butas) 
divizija, kad sustiprinus trylik-1 - - ..
tą sovietų armiją, kurios kva- 
tiera randasi Kieve.
Bolševikai neatsisako taikintis.

Bevielis pranešimas, kurį iš
leido sovietų užsienio reikalų 
ofiso biuras sąryšy su dabarti
niu lenkų ofensivu, perduota 
lenkų spaudai. Jisai pažymi, 
kad bolševikai neskaito save e- 
sanl sumuštais ir kad jie neat
mainė savo pasiryžimo atsiekti

nutarė padidinti didijį Berliną 
j— prijungiant prie jo kurios 
i nekurius jo priemiesčius. Da- 
I bar Bėrimas turėsr622 ketvirtai 
nių kilometrų su apie 2,800,000 
gyventojų. Taigi busiąs ketvir 
tas didžiausias pasaulio mies
tas.

Sudegė miestelis.

Bus seni geri laikai — sako 
Gompersas.

OLEVELAND, bal. 30. — Bai 
giant cigarų darbininkų unijos 
konvenciją paprašyta Gomper
so pasakyti prakalbą. Be kita 
jisai ve ką pasakė: “Tikėkime, 
kad neuž ilgio ir vėl sugrįš seni 

O jie sugrįš, nes
WAC0, Tex, bal. 30. Va

kar naktį kilęs gaisras kone vi-1 geri laikai.
slškai sunaikino nedidelį Tex- dabartinis darhininkij nerima
us valstijos miestelį, Gorman. vimas tuojau užsiSklga. Tada 
NfKistolių pridaryta už keturis ir v® mes galėsime lengviau at 
šimtmHųkstanČių dolerių. Įsikvėpti”.šimtus^Sųkstančių dolerių.

NEW YORK, bal. 30. — New 
Yorko legislatura rengia naujų 
pančių - - šį kartų žmonių švie
timo laisvei patrempti. Ji pa
tiekė tris bilius. Pirmasai bi- 
lius reikalauja, kad kiekviena 
privatinė mokykla tik tuomet 
skaitysis teisėta ir leistina, jei
gu bus gavusi specialį Regentų 
'Karybos (Board of Regents) lei 
duną. Jeigu šitokio leidimo ji- 
fę negaus, tai ji skaitysis lukom 
penlcnliška ir lodei neleistina. 
Antrasai bilius vėl reikalauja, 
kad kiekvienas mokytojas, pir
ma negu jis pradės mokytojau
ti, gautų lindynių nuo valstijos 
apšvietos reikalų komisionie- 
riaus, būtent, kad jisai yra “ge
ro charakterio žmogus ir vi

sada gins valstijos konstituciją 
bei visas kitas josios (valstijos) 
įstaigas”. Jeigu komisianierius 
matys, kad tasai žmogus yra ne 
ištikimas, paliudymo jisai ne
gaus ir todėl mokytojauti netu
rės teises. 'Trcčiasai bilius ski 
ria šimtą tūkstančiu doleriu vai 
stijos prokurorui — specialiu 
šnipų biuro Įsteigimui. To biu
ro agentai turės sekioti kiek
vieną neištikimą žmogų — kar
tu ir mokytojus - ir apie visa 
tai sniulkincningai informuoti 
valstijos prokurorą. Pastara- 
sai jau žinos kas padaryti.
I Pirmasai ir trečiasai bilius 
jau pritinti ir legislaturos ir se
nato, 
nale.

Jeigu šituos bilius pasirašys 
valstijos gubernatorius, tai rea- 
kcioninkų nepakenčiu mosios 
mokyklos turės užsidaryti.

Reikalauja svarstyt streikinin
kų reikalavimus.

Teisėjas sako, kad jis yra per- 
daug neaiškus.

se-

MERGAITĖ PENKIOLIKAI 
MEŲ KALĖJIMAN.

Atsisakė duoti leidimą aplanky
ti tėvus.

NEW YORK, bal. 30. — šian '

son kalėjimą 20 melų mergaite, I 
Mollie Steimer. Ji nuteista už 
peržengimą špioi^hžo akto. Kai 
tinti mosios advokatai paprašė, 

kad teisėjas leistų jai aplankyti 
savo tėvus pirma negu ^įL-htis 
pasiusta savo katordon. Rei-
kalavimas atmesta.

PASISKUBINKIT NUSIKIRPT 
PLAUKUS

Panedėly turėsite mokėt 
brangiau.

CHICAOO. — Norite turėti 
“bargčną” — pasiskubinkite

Sgkamą panedėlį jau turėsite 
mokėti vieną “kvoterį” dau
giau, viso septyniasdešimt pen
kis centus. Barzdaskučiai sa
ko, kad penkiasdešimts centų 
jiems nebepakanka. Taigi jų 
asociacija nutarė, kad už nukir 
pimą plaukų reikalinga imti po 
septyniasdešimts penkis centus. 
High cost of living!

Prapuolė laivas.

LIVEBPOOL, bal. 30. 
gauta žinių, kad pirklybinis 
vas William O’Bricn, plaukęs 
iš New Yorko Liverpoolin, tur
būt yra paskendęs. Nuo jo jau 
tūlas’ laikas jokių žinių n.ebe- 
gaunaina. Buvo pasiųsta keli 
laivai sujieškotų jį, bet be pa
sekmių.

Čia 
lai-

LONDONAS, bal. 30. — čia 
daroma prisirengimų busimai 
laikraštininkų konvencijai, kuri 
turės įvykti sekamą rudenį. 
Kovencijoj, manoma, dalyvauk 
26 tautų laikraštininkai ir laik
raščių leidėjai.

WASIHNGTON, bal. 30.
“N e teisėtųjų” ge lež i n k e I ieč i ų 
asociacijų atstovai šiandie dar 
kartą kreipėsi *į Darine.'Karybą 
prašymu — svarstyti streikinin 
kų reikalavimus ir pripažinti jų 
organizaciją. Savo prašymą 
streikininkų (atstovai Įteikė laiš 
ku. Ką atsakys Taryba, dar ne 
žinia. Kada perskaityta strei-

kurių ir inžinierių brolijos pre
zidentas tuoj įteikė 'tarybai pro 
testą. Girdi, prašymą reikia at
mesti. Karlu jisai dar pagrū
mojo, kad, girdi, jeigu 'kary
ba imlų svarstyti “neteisėtųjų” 
asociacijų reikalavimus, tuo ji 
sulaužytų padarytąją su broli- 
mis sutarti ir jos todėl pasielg
tų kaip tinkamos.
Buffalo svičmanai metė dar'Lą.

BUFFALO, bal. 30. Gele
žinkelių kotnunikacija ir vėl 
suparalyžiuota. Svičmenai, ku
rie buvo grįžę darban, ir vėl me 
tč jį. Tai dėlto, kad Darbo 'Ka
ryba Washingtone nepasisku
bino išpildyti jų reikalavimus. 
Vietoj svarstyti apie padinimą 
algų, ji tik ginčijasi su senųjų, 
brolijų viršininkais.

Toledoj tas pats.

KadTOLEDO, 
treinmenų brolijos viršininkai 
pagrūmojo išmesti iš brolijos vi 
sus tuos josios narius, kurie li
nini negrįš darban ir kad tos or 
ganizaeijos viršininkai *p.icko ne 
daro, idant geležinkelięčių rei
kalavimai butų kaip galima 
greičiau išpildyti, dviedešimt 
keltui vietos jardų svičmenai

NEGRAS NOMINUOTA GU
BERNATORIUI.

Arkansas republikonų konven- 
<-ijn suskilo.

bal. 30. — 
konvencija

LITTLE ROC.KS, 
Negrų republikonų 
vakar čia nominavo 
torius negrą J. H. Blunt. 'Kai 
pasekme kilusių nesutikimų rc-

nų konvencijoj, kuri užvakar 
užsibaigė tuo, kad negrai sukė
lė “maištą” ir apleido konven
ciją. Dabar ten bus du repub
likonų kandidatai į gubernato- 

; rilis — baltveidžių republikonų 
ir negrų republikonų. Tos val
stijos istorijoj dar pirmas toks 
atsitikimas, kad negrai drįso sta

Reikalauja pažeboti pelna- 
gaudas.

MIL.WAUKEE, bal. 30.
Speciidč butų rendonYs tyrinėti 
komisija kreipėsi i valstijos 
gubernatorių reikalavimu su
šaukti nepaprastą legislaturos

statymų pelnagaudoms namų 
savininkams suvaldyti.

Šiandien
Naujienų ofisas bus užda
rytas visą dieną dėl Gegu
žės 1 šventės.

Rytoj, nedėlioję, Naujie
nų ofisas ir Pinigų siun
timo skyrius bus atidary
tas nuo 10 vai. ryto iki 2 
vai. po piet

LOl ISV1LLE, Ky., bai. 30. 
--- Federalis' teisėjas \VallerY , 
Evans šianie panaikino bylą, 
kuri buvo užvesta prieš tūlus 
maisto reikmenų spekuliato- 
rius. Jie kaltinta dėl peržengi
mo t. v. Leverio akto. Be kita 
teisėjas Evans pasakė: “'la
sai Įstatymas yra labairneiškils 
it jo kalba visai netiksli. ByLj 
panaikinta”.

Kaltinam iej i spekuliatoriai 
buvo ne paprasti verteivos, bet 
trijų didžiausių departamenti- 
nių krautuvių savininkai, tokie, 
kur milionais 4varto, taigi vie
nu tik pasimojimu galintis ap
sukti tuksiančius žmonių. Ir 
jie išteisinta, išteisinta, kadan
gi mat tas Įstatymas, esąs “la
bai neaiškus”. O prieš anglia
kasius ir geležinkeliečius tai jis 
labai aiškus.

Rengias pult darbininku susirinkimus

Chicagos rubsiuviai švęs Pirmą Gegužės
CHICAGO. Chicagoje va

kar sujudo visos galybes. Fede- 
rales valdžios agentai, policija 
ir privačių detektyvų biurai ren 
gosi, ruošė savo spėkas — Pir- 

L Gegužės. Tai lodei, kad 
ir ramumą” išlaikius.

Trne translntlon filed witn the post- 
master at Chicago, 111. May 1, 1920 
as rėųuired hy the act of Oct. G, 1917

SIUNČIA KARIUMENę J 
RUIIR APSKRITĮ.

LONDONAS, bal. 30. — čia 
gauta iš Berlino bevielis prane
šimas, kad vokiečių apsaugos 
kariuomene bus pasiųsta į pie
tinę Ruhr apskrities dali. Pa
siųsta tikslu išlaikyti tvarką ir 
industriją.

Pasak ganos iš Berlyno ži- 
padėtis lame apskrity yra 

frrisibijoma naujo anar-
•nios, 
rusti.
elastinio sukilimo.

COLORADOS V A LOTU
RI VYNO IR AL^L

NO*

DENVER, bal. 30. Valsti
jos sekretoriui Įteikta peticija, 
reikalaujanti, kad balų leidžia
ma piliečių balsavimui klausi
mas, ar jie nori 
alų ir 10% vyną 
sako, kad piliečiai
rĮ ii- jie, jeigu tik bus leista bal 
šuoli, tatai parodys. “Sausieji' 
priešinasi.

siur , no-

ARGENTINOS DARBININKAI
ŠVĘS PIRMA GEOŲŽfiS.

BUENOS AIRES, bal. 30.
Susivienijusios profesinės są
jungos čia nutarė paskelbti gc- 
neralį 24 vai. streiką. Streikas 
prasidės kaip 12 vai. naktį. Gan

tų industrijos centrų darbinin
kai. Geležinkeliečiai streiko ne 
skelbia. Bet kaip 1 vai. po pie
tų visi traukiniai (visoje šaly
je) bus sustabdyti — penkioms 
minulėms.

CUKRUS JAU 31 CENTAS
SVARUI.

Ir dar pabrangšiąs.

spe- 
Svarui cu- 

ikala ujama 31 cen-

CHICAGO. — Cukraus 
kuliatoriai pelnosi, 
kraus jau 
to. Ir to dKr busią negana: cu
kraus esą visai maža ir gal būt 
trumpoj ateity vėl prisieisią pa
kelti kainas. Bet atatinkamo
sios įstaigos, kur tokiu uolumu 
sekioja tariamuosius “radika

lus”, tyli.

TURfifo DAUG PAČIŲ.

Dabar turės daug bėdų.

LOS ANGELES, bal. 30.
Ponas Louis P. Iįnirta a la Har- 
ry Lewis, J. P. Watson ir 11., 
sako, turėjęs net dvidešimt pa
čių. Dabar jam išimta varan- 
tas ir jis atsidūrė kalėjime. Po
licija dabar nori surasti bent* 
kokį pustuzinį laimingojo vyro 
Huirto pačių.

tasai rengimąsi sekiojimas 
tariamųjų” radikalų”. Polici
jos departamentas surengė visą 
eilę areštų. Areštuota daugiau 
kaip trįs šimtai žmonių. Nors 
visi jie, kiek matyt, yra tik pa
prastieji pabustos, bet to nevei
zint “didžioji [melų] spauda” 
išbubnijo, kad tatai padaryta 
sąryšy su Pirmąja Gegužės 
kad sustabdžius “raudonąją pa- 
siaubą”. Be to, la pati spauda 
dideliu pasitenkinimu pažymė
jo; kad policijai pavyko areštuo 
ti “vieną sumokslininkų vadą”.

lai ji sprendžia iš to, kad ta
sai žmogus dalinęs kokių tai 
lapelių, raginančių darbininkus 
mesti darbą taigi švęsti Pirmą 
Gegužės. Ir dar todėl, kad jis ne 
panorėjęs atsakyti į kūrins ne
kurtus policijos klausimus. Ji
sai busiąs atiduotas federalei c 
valdžiai.

taipjau paskelbta, 
ticijos departamento 
esą prįsirengę “visokiai gali
mybei”. Jie buk gavę iš Wa- 
sbinglono instrukcijų, būtent, 
panaudoti visų jiems galinių 
Įmonių, kad sumišimus n.u- 
gniaužli. Ypatingu akilumu bu 
šią dabojama kiekvienas darbi
ninkų susirinkimas. Ir jeigu 
bus pastebėta kokios nors ne
tvarkos — tada... Reiškia bus 
užpulta susirinkimas. Ar tai 
liesa, ar tik paprastas tos spau
dos melas — dar nežinia. 
Pats justicijos departamentas 
apie tai nekalba.

Chicagos rubsiuviai - Amai 
^įimnteci Olotliiug NVorkers ir 

International Ladies’ lailors’ 
unijų nariai — šiandie nedirbs,

agentai

padarys ir kiti jų /įrangai, gy
venantis kituose, miestuose: 
New Yorke, Rochesteryj ir tt. 
Mat todvi unijos nutarė pas
kelbti generalį 24 vai. streiką, 
Rubsiuviai tatai daro dėl dvie
jų priežasčių: 1), kad pareiš
kus savo solidarumo su viso 
pasaulio darbininkais ir 2), kad 
užprotestavus delei kalinimo 
šios šalies darbininku vadu 
Dėbso, O’Hare ir kilų politikos 
nusižengėliu.

Socialistų Partija taipjau pa 
žymes Pirmą Gegužės — dide
liu masiniu susirinkimu, kuris 
Įvyks erdviame Ashland Audi-

t ori u m e, prie' Ashland ir Vau 
Buren. gatvių.

Kulkosvydžiai Bostone.
BOSTON, Mass., bal. 30. — 

Kad apsisąugojuš nuo “radika- 
liškų riaušių”. Bostono polici
ja šiandie įvairiose dalyse mies 
fo pastatė kulkosvydžių. Kul
kosvydžiais, jeigu bus reikalo, 
operuos kareiviai, sugrjžusieji 
iš anąpus vandenyno. Khi ku
rie kulkosvydžiai pastatyta au
tomobiliuose.

Wa.shingtonas liepia veikti.
WASHINGTON, bal. 30. -- 

Fcderalės valdžios agentams į- 
sakyta “veikti kiek tik. leidžia 
įstatymai”. Veikti nugniuždy- 
mui “radikalių” Pirmosios Ge 
gūžės demonstracijų.

Be to, generalis Jungtinių 
Valstijų prokuroro padėjėjas, 
Ganau, šiandie pareiškė, jogei 
justicijos departamento agen
tai akyliai dubos tuos valdinin
kus, ant kurių gyvasčių kėsinasi 
“radikalai”.

New Yorkas ginkluojasi.

NEW YORK, bal. 30. — In- 
vestigacijos biuro prie justici
jos dep. viršininkas, AVilliam J. 
Flynn, šiandie laikė neparastą 
konferenciją su New Yorko ap 
skrities valdininkais. Tartasi

monstracljii ir įihd’fihj pntiS liti 
gniaužti.

Prie visų miesto ir fcderalės 
valdžios triobėsių, geležinkelių 
stočių, bažnyčių ir kitų Įstaigų 
bus pastatyta “specialč sargy
ba”. Be to, visiems žymes
niems piliečiams pasiųsta per
sergėjimų, budėti — sergėti la
bai galimi’, pasikėsinimų ant jų 
gyvasties ir turto.

Ir Alaskoj neberamu.
\VASH INGTON, bul. 30.

Čia gautomis žiniomis, įlydai*1

agitatoriai pradėjo varyti kurs
tomąją propagandą.

............... .. ........ .. ... ................... ■■■■■m m........... <5....... ..

KUNIGAS METĖ SAVO 
“AMATA”.

Parapijonįs numažinę algą.

VVJLMINGTON, Del., bal. 30.
Kad parapijonįs nutarė su

mažinti jo algą, vietos presbi
terionų parapijos kunigas, Flo
ros Fervvaldo, įteikė bažnyčios 
vyriausybei savo rezignaciją. 
Jis pareiškė, kad kunigu būti ne 
bemanąs. Ferwaldo pasijieš- 
kosias tinkamesnio užsiėmimo. 
Jo rezignacija priimta ir Ferw- 
aldo šiandie jau nebekunigas.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

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

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Lietuvių Domai
GALITE GAUTI DOVANAS

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO 2 D., 1920

MILDOS SVETAINĖJE
3110 So. Halsted Street.

Draugystė Adomo ir J ievos
--------  RENGIA--------

DIDELI BALIU
SU DOVANOMIS Už VISOKIUS ATSIŽYMfiJIMUS

Tas Balius tus gražiausius, negu koks yra kada buvęs šioje apic- 
linkėje. Taigi nepamirškite atsilankyti ir gaut dovanų. Visus nuo
širdžiai kviečia, r.|s busite užganėdinti kaip jauni, taip ir seni iš 
gražių žaismių ir puikių devanų, • prie puikias muzikos visi kartu 

linksminsimas.

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai.
Kviečia KOMTETAS.

n 
m

Kas dedasi 
Lietuvoj.

KI&ĖEKENCIJA su lat
viais.

Del nustatymo sienos 
Lietuvos ir Latvijos buvo Kau
ne konferencija su latviais, ku- ■
ri kovo 11 dieną pasibaigė be 
vaisių. Prie galutinos sutarties 
negalėjo prieiti dėl Palangos ir

ja siūlė padaryti Palangos sri-

ja pareiškė latviams, kad jei jie 
atsisakytų nuo Dalingos, tad lie 
tuviai bus linkę prie, kompro
miso Unkštos /srityje.

LENKŲ ŠUNYBĖS.

niiije, kad lenkai negalį

mo, nes tuomet Lietuva busian
ti amžinai žuvusi Lenkijai. To
dėl lenkų yra dedamos visos pa
stangos. kad Lietuvos Steigia-

PIKNIKAS
Atsibus

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 kuogeriausi muzikantai ir grieš visados be sustojimo. 
Atvažiuęk ir atsivesk savo draugus.

tų nugriautas.

VIEŠINTOS, Panevėžio apsk.-—
Nelaimingi mus. Kai vokie

čiai viešpalavo, tai mums val-

NAUJIENOS Subata, Gegpžės 1 d., 1920

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

M

H 
131 
ai

tarp
«i

J

n

d

■ - ----------- ; =-----------------

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Skaudėjimas 
strėnose

lab&l dažnah paeina nuo kokio nors 
inkstų suirimo. Tokis apsireiškimas 
dažnai būva pirmutiniu atkreipimu 
damos į tai, kad inkstai ir pūslė ne
veikia kaip reikiant. Atsidėk tam 
tuojaus. Vartok

Severa’s
Kidney and Liver 
Remedy

(Severos Inkstų ir Kepenų Vaistą) 
kuris yra patariamas vi&ur, kur 
inkstai ar pūslė reikalauja toniko. 
Vartok jį nuo pūslės ir inkstų užde
gimo, šlapimo susilaikymo, šlapimo 
sutirštėjimo, skausmingo šlapinimo
si, sutinusių ko^ų ir skausmo strė
nose, paeinančio nuo inkstinių kliū
čių. Kainos: 75c ir $ 1.25, su 5 ar 
5 centais mokesčių visose aptiekose.

dalą. A įėjo bolševikai irgi 
parinktus lupikus ant musų 
sprando uždėjo, kurie įkyrėjo 
liek, kad ir apsakyti negalima.

Į Bolševikams išėjus, atsidusom 
visi linksmai! Ir pradėjom rink 
Ii pačLds geruosius vyrus vals-

M

4
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Chicagos Lietuvių Vyrų Choras rengia

Puiku Vakara
Stato scenoje dviejų veiksmų komediją VELNIAS NE BOBA

Ncdėlioj, Gegužės-May 9-tą d., 1920 m
C.S.P.S. Svetainėje, 1126 W. 18th St.

Pradžia Septyniose.
Gerbiama visuomenė! Chįcagos Lietuvių Choras yra prisirengęs užbaigdamas šį sezoną užganėdinti . 

visus atsilankiusius ant ši p vakaro ir ARTISTE UNĖ BABICKAITĖ vadovauja šitam vakare. Po progra
mų šokiai trauksis iki vūjhii nakties. Tikietus galima gauti iš anksto 25-tą nuošimtį pigiau Darbo Žmo
nių Knygyne, 3238 So. Halsted St. ir pas kiekvieną dainorių. Kviečia visus Chicagos Liet. Vyrų Choras

i

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

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

žmones
tų nepasisekė. Ir dabar musų 
valsčiuje šeimininkauja bulelis' 
su bizūnu. Butelis įsakymus 
duoda, o bizūnas juos gyveni
mai! vykdo.

Kur gi tos revizijų komisijos, 
kurios rinko valsčius ir Panevū-

Teatras Koncertas ir Balius
rengia “ATEITIES-ŽIEDO” VAIKU DR-JĖLĖ, po globa LMPS 67 kp.

Itfrėti gerai apsaugo-
* prašalinti akių bei 

galvos skaudėjimus ir nedamati- 
mą — tam tegul Smetona priski
ria akinius.

Ateikite pas mane pasitarti 
pirm negu kitur eisite. Egzami
nuojama akis dykai.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATT’S aptiekos

Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

3 veiksmų B r. Vargčo dramą stato scenoje

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų Paš. Kliubas.

Nedalioj, Gegužio 9,70
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place.

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 35, 50 ir 75c.

PUSĖ PELNO EIS LIETUVOS LAISVĖS FONDUI$
Po teatro bus Šokiai. Muzika SARPALIŲ

Viename kai-ŠIMKAIČIAI.
me pas ūkininką ieškojo mi

licija degtines ir, žinoma, kibai 
daug rado ne tik degtinės, bei ir 
visą degtinės “pravarą.”

Buvo liepta visa degtine su
nešti. Ką darys žmogus nene
šęs — sunešė, ir net stalą bule
liais nustatė. Milicininkai pra
šomi taip degtinės prisiragavo, 
jog turėjo net apsinakvoti. Ki
tą dieną rengėsi susikėlę va-

į Raseinius.
iš-

nicko

vežiman 
seimininkas pasakė, kad ją 
vogę. Taip ir turėjo be

Nedelioj, Gegužio 2 d., 1920
J. Stanciko Svetainėje

' >205^E. 115 St., Kensington? Ilk -

Scenoje Statoma M. Grigonio 2-jų veiksmų vaidelis su dainomis ir šokiais
LINKSMOS

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 35c ir 50c ypatai.

Šitas vakaras bus vienas iš gražiausių nes dar pirmą kartą šios apie- 
linkės visuomenė turės progą pamatyti vaikų lošimą, su dainomis, žaismė
mis ir šokiais. Prie to dar bus solo, duetų, kvartetų muzikališkų gabalė
lių ir dainuos Ateities Žiedo Choras, vedamas p-lės V. Bigeliutės.

PO PROGRAMUI ŠOKIAI.

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geomctrojos ir kitų

5) Braižymo (plianų pažinimo).

Luomons; Lietuvių’kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai i 
pagelba galima 
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuo) 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

2)
3)
4)

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos P. G -

Augustinavičius; MatematikosV

Mokykla — seniausia ir

reikalingą mokslą, kad su jo ' 
galima butų pagerinti gy-

*
MAGDE. "Ak, kaip tnąn niežti gal

vą ! libandžiau visokius' masgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” 4

MARE. “Va, tat kam. tau kęst be
reikalingai! ŽĮgtUėk, kokie mano plau
kai gružus, pietaus ir čgsti. tA tai 
todėl, fcad an^vdrtoju RŪFFLES!”

Kas tai yra RUfFLES? ■ Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RŪT
ELES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis,

kuris prigeIbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal ! 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? >Kas gal būt i 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

K U F* ! ' I£ M
panaikina pleiskanas 1 Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos j 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFELES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant (galvą bus užtektini’, kad pleiskanos neatsinaujintų. ® I

3 Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonktitės.^Jci negausite jūsų aptiekoje^ tai I 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: i

. AD. RICHTER 6 CO., Č26-330 Broadway, New York

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Yards 6492. 
SUTAISAU VISOKIOS RŲŠIES 
KALBAMAS J v
skai^lCmas MASINAS

Vacuutn Cleaners- ir Percolators;
(lašinius ir Elektrikinius Prosus ir t.t.

PIKNIKAS
NEDĖLIOJĘ, GEGUŽĖS (MAY) 9 D., 1920
CHERNAUCKO DARŽE No. 2, Lyons, III.

Pradžia 9 \ ai. iš ryto.
PIRMAS DIDŽIAUSIAS D l KELTA VA S PIKNIKAS;

Bus atidarymas Chernausko naujo daržo No. 2 ir M. M. Kliubo.
Ant šito pikniko tiktai negulėtum gauti tėvo ir motinos, o kitko gausi vi- 

soko ko tiktai norėsi; bus visokių gėrimų ir užkandžių; bus kogeriausi mu
zikantai ir grieš visados be sustojimo, galėsi dainuoti ir šokti nuo 9 vai. iš 
ryto iki 10 vai. vakare. Prašome atsilankyti, busite visi palinksminti ir už
ganėdinti.

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse laidoja mirusius lietuvius 
be skirtumo tikėjimo ar politiškų pažvalgų, pavienėse 
duobėse ar lotuose, kurie parsiduoda nuo $50 ir augš- 
čiau.. Kas greitu laiku pirks senuosius lotus, gaus senąja 
kaina. Laikas balandžio ir gegužio mėnesiuose. Reikale 
kreipkitės i kapinių užveizdą ypatiškai ar telefonu: 
Willow Springs 20-R.

JAU GALIMA VAŽIUOTI 
TIESOG Į LIEPOJŲ.

Važiuojantiems Į Lietuvą parū
piname pasportus, pagelbiame 
atsiteistųjų takiais, parduoda
me laivakortes aht skirtų linijų.

Siunčiame pinigus pagal die
nos kurso.

Padarome visus legališkus do
kumentus Lietuvos ir Amerikos 
reikaluose.

Taipgi perkame ir parduoda
me namus, lotus ir fannas, ant 
pardavimo turime daugybę na
mų mūrinių, gražiose apygardo
se ir ant lengvų išlygų, taip, kad 
su mažai pinigų galite tapti sa
vininku namo.

Visokiais reikalais kreipkitės 
pas: .dkfctJ

ttkMKMDM

DIDELĖS PRAKALBOS ir Stepuko Monologas,
Prie to dar bus deklamacijos ir šokiai iki vėlybam laikui.

Rengia 1). K. L. Keistučio Draugija
SUKATOJE, GEGUŽIO (MAY) 1 d., 1920

MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place.
Kviečiami visi seni ir jauni, turėsite daug malonumų ir linksmai pralei

site laiką. - KOMITETAS.

M

V

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

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

Drover 6369.

John J. Zolp. August M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU.

1517 S. Hermitage Avė. Chicago.
Tek Yards 115

VTAI Šimkaus Išleistuvių Koncertas
H ■ V V ■ @ 4 4 “BIRUTĖS” CHORAS; ŠIMKUI PASKUTINĮ KARTĄ vedant dainuos, dainuos, dainuos... kiek niekadA A Vr ARYAN (iROITO' avo.< * X, y p ATZ ATTSIIČA ITv NT fiTTnrh’NTir H PnCTKN^ M T A MT Tč A TTCTZTTPNTm i/r Ninniz A m™ am/Y

2ra Dieną Gegužes
TEMPLE

Wabash ir 7th Sts.

Pradžia — 8-tą vai. vakare

Beto: M. RAKAUSKAITĖ, N. GUGIENĖ, O POCIENĖ, M. JANUŠAUSKIENĖ, M. NORKAITĖ, P. STO- 
GIS, J. KUDIRKA ir kiti.

Bus atlikta naujas Šimkaus veikalas “ NUGRIMZDĘS DVARAS” ir scena iš operos “AIDA” (GUGIENĖ
— Aidos partijoj. RAKAUSKAITĖ — Amneris, mergaičių ir mišrus chorai).

Šimkus Chicagai pasakys SUDIE!
Tikietai parsiduos nuo 6 vai. vak.....Pradžia — 8 vai. vakare. ĮCviečia “BIRUTĖ”

$

c
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Dr. A. R. BlumenthalKEVVANEE, ILL.
Pralairtiėtas streikas.

Naujienose jau buvo rašyta, 
kad vietos Wolwart Mfg. Co. 
darbininkai streikuoja ir kaip 
juos milicija, policija ir vielos 
ginkluoti biznieriai persekioja. 
Streikas delei lo tapo pralaimė
tas ir bal. 21 dieną liko atšau
ktas. Darbininkai jau grįžta 
Į darbą, tik jo negauna. Kickvie 
na s streikerią turi užsiregist
ruoti ir paduoti kompanijai sa
vo antrašą, o kada busiasli vie
ta, tada busią ppanešta. Betgi 
nedirbusieji toj dirbtuvėj tuoj 
gauna darbą. Delei tokio kom
panijos elgimos su jstreikieriais, 
gal prisieis vėl atnmijinti strei-

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK

Tvirtas Patikėtinas Bankas Vertas 15 Milijonų Dolerių

Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo U ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 diena 
4*49 S. Ashland av. kamp.47 at. 

Telephone Yards 4117 
Boulevard 6437

niečiai, dar Inegrįžkite. Dar pa
laukite, nesipasilikę darbininkai 
dar ne visi gaVo darbo, o ir tai 
gauna darbą tik tokiose vietose 
kur negali pastatyt i meksikie-
ėio.

Kovvanee darbin inkai

bus, kokią dar čia nebuvo. Bus 
kalbama apie darbininkų reika
lus ir streikus. — Streikieris.

HIGHLAND PARK, MICH.
Highland Parkas yra nedide

lis Detroito priemiestis, kur ra n Į 
dusi ir garsiojo Fordo automo- | 
b’lią dirbtuvė, kurioje dirbi 
pie 15,000 darbininkų. 1 

šiemet, balandžio 5 dieną 
miesto tarybos narius tapo 
rinktas ir vienas socialistas 
1. Paul Tavlor. Dabar d. Ta) « * 
praneša, kad 20 dieną š. m. mie I 
sto tarybos 'posėdyje, jam pasi- j 
sekė pravesti rezoliuciją, pa-Į 
keliančią vienu doleriu mokestį I 
visiem to miestelio darbinin
kams. Taigi Highland Parko 
miesto darbininkai pradedant | 
nuo bal. 21‘d., gaus algos vienu 
doleriu į dieną daugiau.

Tai ką reiškia išrinkimas j 
nors vieno socialisto ir tai tik j 
miestelio taryboje. Darbinin
kams tai įsidėmėtina.

— Darbininkas.

a
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LIETUVIŲ LAIVŲ BENDRO
VĖ AMERIKOJ.

P. K. Labanas rašo mums, 
kad Ne\v Yorke įsikūrus lietu
vių bendrovė, įminti tikslo 
įsteigti pasažierinią laivų li
niją tarp Amerikos ir Lietuvos,

jutus bei Klaipėdos. Bendrovė 
busianti inkorporuota
(MH> kapitalo, su privilegija tą 
kapitalą padidinti iki 2 milijo
nu dol. Iniciatoriais esą stam
besnieji lietuviu pramonininkai 
ir kai kurie žymesnioji visuo-

dybon įeiną: pirmininku Kazys 
Labanas iš Brooklyno; kasi
ninku Povilas Kulis iš Maspe- 
tho; sekretorium W. B. Debe
sis iš N. Y. Laukiama tik esą 
parvažiuojant iš Lietuvos dro 
Šliupo agitacijai varyti. —

Reumatizmas Sausėm,
Nesikankykite safes skaus- 

uęis Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulu Gėlimu, arba Mėšlungiu 
-raumenų sukimfi; nes skau- 
įėjimai naikina kūno gyvybe 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICtf COMPOUND mo 
dis lengvai prašutina viršui! 
oėtas ligas, mums šiandie dau 
gybė žmonių siunčia padėka 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačt,a 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 $. Halsted St., Chicago, III.

Knyga/'ŠALTINIS SVEIKA 
TOS”, augalais gydvties. kai 
na 50c

DAKTARAS NAMUOSE

Tik ką išėjo iš spauaos nauja kny 
ga: Daktaras Namuose/ Knygutėj* 
aprašoma visokios vaKtiškos Žolės 
šaknis, žiedai, lapai ir tfr nuo ko 
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja 
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos Rauti 
bile aptiekoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re 
ceptu Tnkia knygutė yra relkalin 
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

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

----= .. ....... vS
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Tūlos didžiausios industrijos ir isdirbimų įstaigos, Suvienytą Valstiją Valdžia, Chicagos miesto valdžia, prie
to tūkstančiai verteivą ir 26,000 taupinimo depozitorią, susidedančią iš darbininką, laiko savo pinigus

Siame Tvirtame Banke
>■- -----Tarpe jo Didžiausią Savininką ir Direktorią yra sekantjs didelių turtą vyrai: -     ....... f r

DIREKTORIAI:
J. A. Spoor, Prezidentas Chicago Junction Railroad, ir 

direktoris First National Bank, Chicago.
Nelson Morris, Pirmsėdis Morris & Copipany Tarybos 

ir Direktoris First National Bank, Chicago.
Edward Morris, Prezidentas Morris & Company.
E F. Svvift, Vice-Prezidentas Swift & Company.
Arthur Meeker, Vice-Prezidentas Armour & Company
H. E. Otte, Vice-Prezidentas National City Bank of 

Chicago.
C. M. Macfarlane, Vice-Prezidentas ir Iždininkas Mor

ris & Company.
Thornhill Broomė, Prezidentas Midland Warehouse

& Transfer Company.
J. Oppenheimer iš J. Oppenheimer & Company
C. J. Atkins iš Atkins &\Freund.
Wm. J. Rathje, Prezidentas Mid-City Trust & Savings 

Banko.

VIRŠININKAI:
R. J. Schleizinger, Prezidentas.
H. C. Laycock, Vice-Prezidentas.
Krank J. Kohn, Vice-Prezidentas
Leon Dnvenski, Vice-Prezidentas
Norman O. Geycr, Kasininkas,
Joseph C. Vlasak, Asistentas Kasininko.
F. W. A. Johnson, Asistentas Kasininko.

John De Gerald( Asistentas Kasininko.
Clarence R. Webster, Asistentas Kasininko.
E. Nylin, Sekretorius ir Patikėjimo'Viršininkas.

PEOPL STOCK 
YA8 «S 
STATE

Ashland Avė., Kampas 47tos Gi.
m

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

G«rai lietuviams tinome, per 23 *•* 
tų kaipp patyrę, gydytoja*. •hirurga* 
ir skuteri*.

Gydo aitria, ir chroniška, liga., vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia, 
metodą. X-Rar ir kitokius elektrai prie
taisus.

Ofisas ir T-abaratorija i 1IH W. liti 
8t. netoli Fiik 81.

VA LANDOS : Nuo 10—12 pieta. Ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

z ( Dienomis: Canal 
Tel.pho.u6, J M8A10*rb* 867 

į Naktimis Drexel 
’ 950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 8412 8. Halsted Street
V A LA N DOS s 8——S ryto, tiktai.

Dr. Charles Segal
Persikėlė | savo naują afišą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jb 
gydo ligas vyrą, moterų ir vai 
ką. 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. l)rexel 2880.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

DR. 5. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telefonas Pūtimam MA 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Bemistas 
10657 Michigan Avė., Uoseliai 

Valandos: 9 iki 9 vakar*

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

sija.nevirininias pilvelio, ouslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų (r 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageltos.

Bet kada pareikalavau Salutarns vaistų, Ritteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ginė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebade po krutinę. Vidurių režimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
klais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras•

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas. Prof. 

1707 8o. Halsted St. Telephone Canal 6417. Chicago,

Kelias Lietuvon Jau
Atdaras

. Visi Lietuviai gali įgyti pasportąF j vieną dieną

Russian American Bureau,1^
OF CHICAGO

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

kviečiame kreipties į .

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

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

Mes kalbame Lietuviškai.

sa- 
pa 
gr 
to

III.

OK91

•'IKN AVINIS RBG1STRUOTA8 RUSAS APTIEK ORIUS 1NT BRIDGKPOBTt

VYRAMS IR SUAUGIEMS
I___ Akiniai aukso r6muos« nuo fS.OO Ir au-

irlčiau. Sidabro rčmuose nuo <1.00 tr 
, aufftčiau. Pritaikome akiniua utdyk*Mg Atminkit: Galvos sopfijiruas, nervilku-

C mae, akių akaudėjimas, uivilkimaa Ir

J. UST“ yra vaisiais įvairių ligų, kurios aa-

IMhsž H būti praSnlintos gerų akinių pritaky-

li" £uja // ii AVcU mu- Ištyrimas utdyka, Jei pertti ar

J ąja Vii vi Ll'Js a skauda nkis. Jei joe raudonos, Jei giJ-
, : v 1 r žl/lŲĮj va sopa, jei blogai matai, Jei ak|s silp*į • iff'yuĮĮ neteak ilsinu, o jietkok pns.lbo.N] /'ZAJAf eptlekoj. kur kiekvienam pritaikoma a- 
’’ 'JI .1 2 kiniai utdyką. Atmink, kad koi-

Į| jp nam gvarantuojam akinius ir kiakvie-
aam gerai prirenka*

B. M. mSIROFF, ekspertas Optikas.
Jai jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistu, ateikit pas mana. Ai buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 16 metų. Al duodu patarimus DTKAI. Galia 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERU8 daktarus. A* esu 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3 U9 S. Morgan Si„ Chicago, III.

LIETUVIU 
RAKANDU 
KRAUTUVE

1930-19.32 S. Halsted St.r 
Chicago, III.

M. 1. Kežas.V. Makuveckas.
Užlaiko didžiausiame pasirinkime visokių naminių rakandų, geriausios 

rųšies ir už prieinanmiausias kainas Parankiausia vieta lietuviams įsigyti 
gerus naminius rakandus už pigių kainą.

Atdara
Utarninko

Ketvergo ir
Subatos
vakarais

12th STREET
Tel. Kedz.ie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Jurnitur# (pmpcntf Neuž-0
J——U——Xr mirąkit

Durnilure. Ruq«. Stovės. $ewinq Machlnei. v
Talkinif Mafhlii.-J, Pianos, Gtc. SUVųjų

Ar Skauda Galva

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

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ii kliutj 
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kai]) tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės, šimtai laimingų, dėklu 
gų pacientų posakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tą priparodyti. Ateikite ir 
pasiniatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

Žiūrėjimo

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

120 So. State gat. 2 lubos ant 
ros duris nuo Fair sankrovos j 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadleniais nuo 10 iki 12.

< Telephone Yards 5032

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

ir nuo b iki K vakare

1 ............................................. 1
|DR. I E. MAKARAS
| Lietuvin Gydytojas ir Chirurgas

Roselande: 10900 S. Michigan Ava. 
| Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
1 Chicagos ofisas: 4515 S. Wood SL 
i Tik Ketvergų vakarais nuo 6:38

—7- Tel.. Yards 723

DR M, T. STR1KOLIS
Gydytojas ir Chirurgu* 

Ofisas: 1757 W. 47 St.
Tel. Boulevard 166

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

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

Tel. McKinley 363

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

VALANDOS: 9—12 ryto

•303 8. Morgan 8L Chicago, III

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ51 St. kampJMarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 9 Iki 

4 Ir nuo 7 iki • vakare.
Tel. Prospect Iii?

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted S t.. Chicago.’
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NAUJIENOS
YJE LITHUANIAN DAILY NEW8

Fublished Daily escept Sunday by 
the Lithuania* News Pub. Co, Ine.

Kiitor P. Grigaitei

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription Rate*:
S6.00 per year in Chicago.
<5.00 per year outslde of Chicago.
<7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1014. at the Post Office 
of Chicago, III* under the act of 
March 3rd, 1879.

biau mokėjimo vadovauties 
jąja savo gyvenime. Jeigu 
pažvelgsime į šią šalį, tai i>a 
matysime, kad čia darbimn- 
kai yra suskilę į daug^prie 
šingų kits kitam burių, ku
rie kovoja tarp savęs daž 
nai atkakliau, negu su savo 
išnaudotojais. Kitose šaly
se dedasi panašiai. O tarp 
tautinis darbininkų susivie 
nijimas yra visai pakrikęs.

Tegul gi ši Gegužės Šven
tė sustiprina vienybės ry
šius darbininkų klesoje!

šioji nuo Spartako Sąjungos 
komunistų dalis, balandžio 
4 ir 5 susiorganizavo į at- 
kirą partiją ir pasivadino 
Vokietijos Komunistų Dar
bo Partija.

• O senoji Spartako Sąjun
ga, kaip musų skaitytojai 
jau žino, atidėjo į šalį sovie
tų diktatūros idėją ir priė
mė taktiką, panašią į Ne
priklausomosios socialdemO 
kratų partijos. Jiedvi gal 
neužilgio susilies į daiktą.

True translalion filed with the post master at Chicago, III. May 1, 1920 
as roąuirecl by the act of Oct. 6,1917 •

Darbo militarizacija sovietinėje Rusijoje
• ” '1 1 " 111 ■" ' ■ '1 ’’'"-1' 11

Trockio tezistai apie Darbo Armiją ir Priverstinų darbo pa
reigą, perskaityti visuotiname Rusijos ūkio kongrese, sausio 

24 d., 1920 m.

Nauį.” No. 103).

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1500.

Užsisakomoji Kaina;
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoje — per nešiotojus: 
Viena, kopija ....................
Savaitei .........................L..
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 *........ .........
Pusei metų............
Trims mėnesiams .............. z.uu

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
izjug.-.___ jų '..■.■.■.r?-■■■.'

l'rue translntion filed wtlh the po^t- 
master at Chicago, III. May 1, 1920 
is reųuired by tne act of Oct. 0,1917

Vienybėje 
galybė.

Latvijos socialdemokra
tai laimėjo 9 vietas iš 15 
miesto taryboje Smiltėnuo- 
se, kur įvyko rinkimai ko
vo? d.

Darbininkų 
šventė.

<6.00
3.50
1.85
1.45
.75

<7.00
4.00
2.00

Laike paskutinio Vokieti
jos darbininkų sukilimo Ne 
priklausomoji socialdemo
kratų partija išstatė obalsį 
grynai socialistinėj valdžios. 
Agitacijai už tą obalsį ji pa
rengė kovo 28 <J. dvidešimts 
devynis masinius susirinki
mus viename tiktai Berline. 
Tarp kitų partijos vadų, kal
bėjo į darbininkų minias ir 
Karolis Kautskis. “Frei- 
heit” šitaip paduoda jo ka'

Naujam jame Pietiniame 
Wales’e, Australijoje, Darbo 
partija laimėjo parlamento 
rinkimuose. Jai teko 43 man 
datai (pirma turėjo 32), o 
nacionalistai nusmuko ant 
38 vietų (pirma turėjo 54); 
likusieji 10 atstovų nežinia 
kokios partijos.

Trisdešimts vieni metai 
atgal tarptautinis darbinin
kų suvažiavimas Paryžiuje 
atgaivino socialistų Interna
cionalą ir įstigė Gegužinę 
Šventę.

Šitos šventės tikslas yra 
parodyt viso pasaulio darbi- 

. ninku....vienybį ir jų pasiry
žimą kovot už savo pasiliuo- 
savimą.

Parbininkai yra pavergti

visuomenės tvarkoje — dėl
to, kad je neturi tų darbo 
premonių, be kurių šiandie 
negalima dirbti. Pasiliuo- 
suot jie galės tiktai tada, ka
da tos priemonės iš privati
nių kapitalistų rankų pereis 
į visuomenės rankas — kada 
darbininkai pataps kartu ir 
savininkais.

Bet šitp tikslo darbinin- 
. kai negali atsiekt kitaip, 

kaip tiktai eidami išvien. 
Pirmutinis jų uždavinys to
dėl yra susiorganizuot kai
po klesa. Jie privalo šitaip 
susiorganizuot ir kiekvieno 
je šalyje, ir visame pašau- 
lyje.

Darbininkų tarpe randasi 
daug visokių skirtumų — 
profesijos, kalbos/ religijos, 
tautos, politinių ir kitokių Į 
pažvalgų. Bet gyvenimo 
pamatas jų visų yra vieno
das. Jie yra priversti dirb 
ti kitų žmonių naudai; ta
tai skiria juos nuo visų kitų 
klesų ir padaro juos ypatin
ga viuomenės klesa. Jų, 
kaipo išnaudojamos kiesos 
reikalas yra visiems laiky- 
ties išvien prieš išnaudoto
jus.

Tai yra svarbiausia min
tis, kuri turi būt kiekvieno 
darbininko galvoje. Ji tu
ri visuomet būt jam kelia- 
rodis sunkioje kovoje už ge 
resnį būvį ir laisvę. Visas 
savo pastangas jisai turi 
dėt, kad įvykinus ją gyveni
me.

Šiandie, deja, darbinin
kams da labai. trūksta su
pratimo tos minties, o da la

Didysis visuotinas strei 
kas parodė, kad proleta
riatas yra nepergalimas, 
kuomet jisai eina išvien. 
BeJ, deja, nuo lapkričio 9 
d. 1918 m. mes nieko ne
matėme, kaip tiktai brolių 
kautynes ir brolių žudy
nes. Vienybės ryšis, ku
ris dabar jungia mus, tu
ri būt sustiprintas. Re
akcija da tebėra gyva, ši
tas! žvėris greit nenugaiš- 
ta. Todėl mes turime su
sivienyti, kad galėtų, būt 
sutverta grynai socialistL 
nė valdžia. Klausimas, 
ar tarybų diktatūra ar de 
mokratija, nelošė jokios 
rolės paskutinėse kovose. 
Tiktai kuomet darbininkų 
klesa susivienys, tai atei
nantis rinkimai duos sočia 
listinę didžiumą, ir tuo
met mes pagalios prieisi
me prie socializacijos. ,

Prieš tik-ką' susitvėru
sią koalicinę valdžią mes 
stovėsime su didžiausiu 
nepasitikėjimu; mes sto
vėsimi prisiruočę kiekvie
ną valandą vėl pradėti ko
vą su priešu. Bet tam 
reikia proletariato vieny
bės. Kas priešinasi šitai 
vienybei, tas yra darbinin 
kų kiesos reikalo pardavi- 
kas. Aš šaukiu visus so
cialistus: Vienykitės, vie
nykitės, vienykitės!

Suomijos socialdemokra
tai laimėjo nesenai įvyku
siuose miestų ir valsčių rin
kimuose. Iš 215 savivaldy-; 
bių jie gavo arba absoliučią 
didžiuma arba pusę vietų 
117 savivaldybėse. Taigi 
tie rinkimai parodė, kad so
cialdemokratai turi savo pu 
sėje daugiaus balsuotojų, ne 
gu visos, buržuazinės parti
jos, sudėtos į daiktą.

Reiškią, karinis teroras, 
prasidėjęs Finlandijoje po 
nelaimingojo sukilimo 1918 
m., neįstengė sunaikinti tą 
partiją. Finląndijos social
demokratai šiandie yra grie 
žtai nusistatę prieš bolševi
zmą.

Vokietijos komunistai su
skilo amžinai. Atsimetu-

fnie translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. May 1, 1920 
is rcųuircd by the act of Oct. 6,1917

Federalis teisėjas Ander- 
sOn, Bostone, viešai apkalti
no teisingumo departamen
tą porvokacijoje. Jisai pas
kelbė sekamo turinio pareis 
kimą:

“Yra aiškių prirodymų, 
kad valdžia valdo ir ope
ruoja tam tikrą dalį Ko
munistų Partijos, o tai tu 
ri reikšmės kiekvienam, 
kuris turėjo patyrimo su 
šnipais privatinėje indus
trijoje.”

. Fanąšų paskelbimą pada
rė keletas mėnesių atgal San 
teri Nuorteva, bolševikų 
“ambasadoriaus”, Marten- 
so, sekretorius. Bet iki šiol 
dar vis nepaskelbiama var
dai tų provokatorių, kurie 
pagal valdžios instrukcijas 
veikia komunistų “partijo
je”.

Pasaulio, Darbininkų 
Judėjimas.

Audėjų reikalavimai.
[Federuotosios Presos žinia]

Passaic, /N. J. — Audyklų 
darbininkai ,organizuoti į Amai 
gamated Tcxtilc Workers of 
America unijų, laikytoj čia sa
vo konferencijoj nutarė paduo
ti samdytojams šitokių reikala
vimų: 1) Padidinimo algos 
50%; 2) Įvedimo 48 valandų 
darbo savaitėj; 3) Pripažinimo 
unijos; t) Panaikinimo moterų 
darbo naktimis.

Nors valdžios ekspertai savo 
raporte sako, kad šiuo laiku dar 
bininkas su penketą šeimynos 
negali pakenčiamai išgyventi 
be 40—45 dolerių savaitėj, te- 
čiaus tuksiančiai tokią su šei
mynoms darbininkų verpimoiir 
audimo pramonėj tegauna 25 
ir mažiau dolerių savaitei; o 
verpim,o skyriujose, ypatingai 
špūlių davotojai, gauna tik nuo

Nepasiekę šiaurinio poliaus.

VVASIIINGTON, bal. 29. — 
-.ai vyno departamentus šiandie 

gavo iš Cordova, Alaskos, radi
ogramų, kurioj sakoma, kad pa 
skilbusis skandinavų moksli
ninkas Ainundsen, kuris kiek 
aiko atgal buvo surengęs eks- 
icdicija į šiaurinį polių, grįž
us. Dabar jis randasi Anatli- 

re, Sibe rijoj. Į ten jis atvykęs 
icreitų savaitę. Žinių nuo pa
les Amundseno dar nėra, bet 
spėjama, kad jo kelionė, buvusi 
nesėkminga.

Ekonominio gyvenimo militari- 
■■ zacija.

Punktai 11 iki 20 išdėsto vi
suotiną darbo pareigą, kuri tu
ri būt įvesta tuojaus.

21. Pereinamoje plėtojimosi 
stadijoje visuomenės, paveldė- 
jusios sunkios praeities paliki
mų, galima pereiti prie pienin
gai suorganizuoto visuomenės 
darbo, tiktai pavartojant prie
vartos priemones, kaip sulig 
elementų, kurie gyvena parazi
tų gyvenimu, taip ir sulig atrin
kusiųjų ūkininkų ir darbininkų 
kiesos elementų. prievartos 
priemonės, kuriomis naudojasi i 
Valstybė, yra karine galybe, j 
Taigi darbo militarizacija to- i 
kioje ar kitokioje formoje, to
kiame laipsnyje — yra neapsi
einama būtinybė kiekvienam pe 
reinamam ūkini, kuris yra pas
tatytas ant visuotinos darbo pa
reigos.

Prievartos priemonės bus 
vartojamos tuo mažiaus, juo la
jomis plėtosis socialistine ūkio 
tvarka, juo patogesnes darysis 
darbo stygos, juo augštesnis 
bus priaugančiosios genlkartčs 
išauklėjimo laipsnis.

22. Militarizacija dabartinėse 
sovietines Rusijos sąlygose rei
škia, kad ūkio klausimai (dar
bo intensivumas, rūpestingas 
apsiėjimas su mašinomis ir į- 
rankiais, sąžiningas pristaty
mas medžiagos ir 11.) turės bu t 
dirbančiųjų sąmonėje ir vals
tybinių įstaigų praktikoje taip- 
pat gerbiami, kaip karines ko
vos klausimai. Miestą ir sod
žiau * gyventojai turi suprasti, 
kad bėgimas iš darbo, tinginia
vimas, netinkamas darbo atliki 
mas, turi būt prašalinta ūmiau
siu laiku — kad ir tam reikėtų 
aštriausių priemonių, nes tai y- 
ra gyvenimo ir mirties klausi
mas visai šaliai.

23. šitoje pakrai|)oje turi būt

žiu ir raštu, kurios uždavinys 
yra, pasircnjiąnt konkrečia, 
nuolatos vis.nauja medžiaga a- 
pie susmukimų musų ūkio ir 
apie atskirus pasisekimus pas
tangose atgaivinti jį, auklėti pla 
čiausias darbo minias dvasioje 
budrios kontrolės ant visų eko
nominio gyvenimo apsireiški
mų, o taip-pat pritraukti bepar- 
tyves darbininkų ir ūkininkų 
kon.feivncijas prie kovos su net
varka, biurokratizmu ir tingi
niavimu.

Vadovaujama rolę šilaine dar 
be turi — šalę partijos — pasi
imti ant savęs profesinės są
jungos, j kurias turi kuogrei- 
čiausia sugrįžti geriausieji dar
bininkai, kurie dabar yra parė-' 
ję karinį lavinimąsi.

24. Formulė militarizacija at
skirų pramonių arba pramo
nės šakų, kurios šioje valando
je turi ypatingos svarbos arba 
kurios yra ypatingai nukentėju
sios delei visuotinos suirutės, į- 
vyksta kiekvienų kartų pagal 
tam tikrų apsaugos sovieto pa
liepimų ir turi tikslų laikinai 
aprūpinti pramonę darbinin
kais ir įvesti aštrių tvarkų, su
teikiant atatinkamiems -orga- 
ams plačias disciplinarcs teises, 
jeigu pramonės atgavimo nega
lima atsiekti kitokiu keliu.

25. Kad pritraukus prie tran
sporto, tiekimo, statymo ir ki
tokių darbų neišlavintųjų ir 
sų j angose nesuorganizuotųjų'

darbininkų minias, tai reikia 
darbininkų organizacijos kari
nio tipo.

26. Darbo pareigos pamatais 
mobilizuotiesiems šimtams tuk 
siunčiu ir. milionams dirban
čiųjų gali būt įskiepinta darbi
ninkų organizacijos ir reikia
moj disciplinos — kaili viduji
nės, taip ir išlaukinės verstinos

elementai tiktai su pagelba 
klesiniai susipratusių, pilnų pa
siryžt mp ir tvirtai įsitikinusių 
darbininkų, ypatingai tokių, 
kurie yra perėję karinį lavini
mąsi ir kurie yra papratę orga
nizuoti miniais ir vesti jas sun
kiausiose aplinkybėse.

27. Pamatų pravedimui .dar
bo pareigos sudaro lie patįs or
ganizacijos klausiniai, ant ku
rių yra pastatyta raudonoji ar
mija ir įsteigta sovietą.galybė: 
kaipo natūralius vadus ir orga
nizatorius atsilikusioms ūkinin
kų minioms, suteikti klesiniai 
susipratusius ir didelėje didžiu
moje išsilavinusius profesijoje 
proletarus. Kadangi armija bu
vo svarbus tokios masinės orga 
nizacijos bandymas, tai jos me
todai (žinoma, «n tinkamais pa
taisymais) turi imt perkelti ir 
į darbo organizacijos sritį, ir čia 

’turi būt suvartota tų darbinin
kų patyrimas, kuriems dabar 
tenka pereiti iš karinio darbo j

iekonominį.
28. Kaipo pereinamoji forma 

visuotinosios darbo pareigos į- 
vedįmui ir plačiausiam suvarto
jimui apvisuomenintojo darbo, 
turi būt paverčiami darbo ar
mijomis pasiliuosuojantis ka
riuomenės skyriai, net ištisos 
armijos dalįs. Trečioji armija, 
pav. jau tapo perkeista į pirmų
jų Darbo Armiją, ir toks pat 
mėginimas turės būt padarytas 
su kitomis armijomis. (Pasku
tiniai punktai nustato darbo 
tvarkymo sąlygas pulkuose ir 
ištisose armijose).

(Iš Berlino “Fr 
5 dienų, 1920 .m).

prirodyti, koksai buvo jų už
darbis, ir jeigu reikės kas mo
kėti, užsimokėti. Be šio paliu
dijimo negalima išvažiuoti; o 
jei kas mėgina be šių paliuliji- 
mų išvažiuoti, esti sulaikomi ir 
net baudžiami už pasislėpimų 
miojiio mokesnio.

5. Be Lietuvos Atstovybes vi
zos reikia dar gauti viza ir nuo 
konsulų tų valstybių, per ku
rias Lietuvon važiuojama. Va
žiuojant per Pranei jų — Pran
cūzų lionsulio, per Angliju — 
Anglų konsulio ir tt.
2. Nurodymai kaip gauti affida* 

vitai.
1) Lietuvos piliečiai, norin- 

tįs gauti altidavitus važiavimui 
Lietuvon, geriausia tesikreipia 
tiesiai į Lietuvos Atstovybę 
VVashingtone, ir iš ten gaus rei- 
galingų blankų ir nurodymų 
kaip ir kais reikia daryti. Žino
ma, kas nori, gali kreipties ir į 
įvairius vietos agentus, kurie 
užsiima pasportų išrupinimu ir 
kurie gali suteikti reikalingų 
blankų. Reikia turėti du blan
ku “Affidavit of Identity and 
Nafionality in. lieu of a Pas- 
sport lor the Departurc of 
Lithuanians Irom the United 
States,” paskui du blanku sura
šyti prašymui arba aplikacijai 
į State Departamentų, toliaus 
prašymo formų affidavilo užvi
zavimui. Be to, reikia nusiim
ti mažiausiai šešias ant minkš
tos popiiTos fotografijas. Patar
tina kelionėje turėti tų pačių 
fotografijų dar kelias, nes jos 
gali būti reikalingos visokiems 
paliudijimams Prancūzijoj ar 
Vokietijoj, jeigu per jas važiuo-

2) Turėdami fotografijas ir 
blankas, paimkite du blanku 
Affidavit ir mažiausiai dvi fo
tografijas, nusineškite jas pas 
Notarų arba Advokatą, kursai 
prisiekdinęs jus išpildys tas 
blankas ir prilipdys folografi-

kovo

lijų reikės patiem pasirašyti.'
3) šiaip išpildytus affidavitus 

ir dvi savo fotografijas nusine
škite pas vietos “Perui it 
Agent”, kursai surašys tam tik
rą prašymų arba aplikacijų dvie 
juose ekzemplioruose į Valsty
bes Departamentų ir drauge įsu 
affidavitais išsiųs į Stale De
partamentų Washingtonan. 
Paprastai šių prašymų blankai 
yra pas tuos agentus, bet jeigu 
nebūtų, Aeikės savo nusinešti, 
lokiais Pcrmit Agentais yra 
Immigrant Jnspector, United 
States Commissioner, United 
States District Attorney arba 
derk of the United States Dis- 
triet Court. šių valdininkų ad
resai arba gyveninio viela gali
ma sužinoti by kurioj valdžios 
įstaigoj.

4) Kiek mums žinoma, Vals
tybes Departamentas ilgai neuž
laiko pas Y>ave šių affidavitų ir 
grųžina juos į savaitės laikų 
tam pačiam agentui, kursai yra 
surašęs prašymų. Nuo šio val
dininko ir reikia atsiimti tasai 
aiI ida.vitas. Gavę nuo agento

Nurodymai apie pašportus ir 
leidimą išvažiuoti iš Ame

rikos 1 Lietuvą.
1. Bendros taisyklės.

1. Visi Amerikoje gyvenantie 
ji Lietuvos piliečiai, lygiai kaip

ilais piliečiais, gali važiuoti Lie
tuvon, jeigu ten tur svarbių 
ūkio, prekybos ar asmens rei
kalų. Pilnais piliečiais skaitomi 
tiktai tie, kurie yra gavę pirmas 
ir antras pilietybės popieras. 
Turintieji tiktai pirmas popie- 
ras skaitomi Lietuvos piliečiais, 
ir gali gauti leidimą važiuoti 
tomis pat taisyklėmis, kaip ir 
visai jokių popierių neturintie-

Lietuvon 
ir pilic- 

pasporlų 
važiavi-

Lietuvos piliečiai 
lės tur gauti vieloj 
liudijimus affidavitus 
mui Lietuvon, o visi patapę pil
nais Jungt. Valstijų piliečiais 
tur gauti iš Amerikos vyriausy
bės tam tikrus puspūrius.

3. Kaip gavę vietoj pasporto

liudijimus, taip ir gavę paspor- 
tus kelionei Lietuvon privalo 
šiuos dokumentus paliudyti Lie 
tusįos Atstovybėje Washingto-

ha pas Notarų ar agentų ant 
tani tikro blanko prašymų 
Lietuvos Atstovybei užvizuoti

2) Reikia, kad važiuojančiojo 
nurodymai šit kokiais reikalais 
jis važiuoja į užrubežį, butų 
paremti dokumentais, nurodan
čiais, kad jam būtinai reikia iš
važiuoti. Pavyzdžiui, jeigu 
žmogus važiuoja sutvarkyti 
ūkio nuosavybės reikalus, tai 
patartina paduoti sykiu su ap
likacija visus laiškus iš Lietu
vos, kurie nurodo ūkio savinin-

dinybę arba teises prie to tur
to, ir tl.

3) Užmokestis už pasportų y- 
ra vienas doleris, kuris turi bū
ti užmokėtas kartu su padavi
mu aplikacijos/ Šie pinigai ei
na į State Departamentą. Be 
šio'S užmokėsiies, dar reikės ap
mokėti Teismo klerkui, pas ku
rį bus padaryti “Affklavitas” ir 
prisiegos. Tas tąįpgi kaštuos 
apie vienų dolerį.

4) Jeigu su aplikantu ketina 
keliauti pati arba mažamečiai 
vaikai, tai atskiro pasporto ne-

i^iai kaip ir paties aplikanto, tu 
ii būti priduotos su aplikacija.

5) Ant visų aplikacijų turi 
būti aiškiai pažymėti, kad paš

uania), taipgi turi būti pažymė 
tos šalįs, per kurias manoma va 
žinoti.

6) Gavus pasportų, jis pir
miausia turi būti pasiųstas Lie
tuvos Atstovybei Amerikoje, . 
Washingtone, (Representative 
of Lithuania in America, 703— 
15th St., N. W. Washington, D. 
C.) užvizavimui. Pasporti^ su 
grįžus iš Washingtono, jis turi 
būti pasiųstas arba nuneštas 
pas visus konsulais, per kurių 
šalis manoma važiuoti ir ku
rių šalių vardai yra suminėti 
ant pasporto. Turint visų kon- 
sulių vizavimų, pasportas 
kelionei.

Pastabos: 1) Patartina 
imt su savim kelias savo 
grafijas, tokias pat kai|)
pasporto, nes kai kuriose vieto
se Europoje vietines valdžios, 

pervažiuoti, 
važiuojan-

tinka

pasi- 
l’oto- 
pric

duodant leidimą 
dažnai reikalauja 
čiojo paveikslo.

2) Visi Lietuvos 
vizuoti pasportai tinka įvažia
vimui j Lietuvą. Bet norintieji 
tik pervažiuoti per Lietuvą į 
Rusiją ar j Lenkiją, bei pereiti 
frontą ar demarkacijinę liniją, 

gauti dar specialius leidl- 
iš Lietuvos užsienio Rei- 
Ministerijos, pasų sky- 
ir iš Generalinio štabo.

Jonas Vileišis.
Lietuvos atstovas Amerikoje.

mus

liaus

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civitiikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierasj
Namų Ofisas:

3321 S. Halfted <L
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas t
127 I. Dearborn lt.

1111-13 Unity tldg.
Tel. Centrai 4411

sai paliudijimas šių afidavitų ir 
pasportų vadinasi viza. Už šių 
dokumentų vizavimų imamas 
Lietuvos Valstybės naudai tam 
tikras mokestis, būtent, po pen
kis dolerius už afidavilo arba 
už pasporto vizavimų. Be Lie
tuvos Atstovybės vizos keliau
jantieji gali būti visai neįleisti 
Lietuvon įvažiuoti.

4. Visi važiuojantieji Lietu
von privalo nueiti pas arty- 
miausį “United States Income 
Tax Cofleetor” ir nusinešti nuo 
savo darbdavio laiškų,' jei f jis 
galima gauti, kuriame butų 
parodyta, kokį uždarbį turėjote 
1917, 1918, 1919 ir 1920 melais. 
Tuomet Income Tax Collector 
išskaitys, kiek reikės užsimokė
ti mokesnių, ir užmokėję tą 
mokesty gausite paliudymų 
“Cerlificate of Compliance 
wilh the Income Tax Law,’ 
Negalintieji pristatyti lokio lai
ško, privalo kitokiais budais

jų ant to prašymo ir pridėję 
prie to prašymo patį affidavitą 
ir užvizavimui mokesnį 5 do
lerius, siųskite ta visa Lietuvos 
Atstovybei Washingtone. Jeigu 
nebus surasta ypatingų kliūčių 
važiavimui Lietuvon,, Lietuvon 
Atstovybė nevėliau kaip į tris 
dienas gražins nurodytu ad’esu 
affidavitą, uždėjus ant jo savo 
vizų. Nors vienų fotografijų 
pasilaikykite kelionei.

3. Nurodymai kaip gauti paą- 
portus Amerikos piliečiui, 
važiuojančiam Lietuvon.

1) Norint gauti pasportų, rci-

Valstiją Teismo raštinę(Clerk’s 
Office of the United States 
Court). Gyventojai apielinkėse 
Newi Yorko gali paduoti aplika
cijas ir gauti pilną informaciją 
pas speciali pasportų agentą 
muitinėj. (Special Passport 
Agent a t the Gustoni House). 
Kituose miestuose z aplikacijų 
blankai ir informacijos gauna-

tinėse.
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Lietuvos Valstybės 
Tarybos Sudėtis

5!

Turtas Viršina 
$6,000,000.00

I. Rinktieji Lietuvos 
Tarybos nariai.

1917 m. Rugsėjo 18-22 dien. 
Vilniuje buvo sušaukta, Vokie
čių okupacijos valdžiai leidus, 
lietuvių konferencija iš buvusių 
rusų gubernijų Vilniaus, Kauno 
ir Suvalkų. Konferencijoj daly 
vavo 222 atstovai, išimtinai lie
tuviai. Ne žydai, ne> baltaru
siai, nė lenkai iš Lietuvos ton 
konferencijon kviečiami nebu
vo, lodei* visos šios tautų mažu
mos ilgai nenorėjo pripažinti 
Lietuvos Tarybos, kaipo valsty-

TEMYKL

gų, bet-gi jeigu pi-

Atsiminkime Senovės Žodžius
Kur yra sakomai “Jeigu Turi Pinigų, tai tau 

nigii nėra, tai nėra neteko be kalbėt apie draugus!’”
žinokime^ kad musų geriausia draugas yra tai pinigai ant bankinės knygutės saugio

je bankoje.
Visiems gerai žinomas CENTRAL BANKAS ant Bridgeporto yra tvirta finansinė 

įstaiga su grynu kapitalu ir perviršių $750,000.00, užtikrina saugumą žmonių padėtiems 
pinigams. Lietuviai, kurie nuo senų-senovės laiko šioje bankoje savo pinigus yra pilnai 
užganėdinti ir pataria savo draugams, kad turėdami bankinius reikalus kreiptus vien į 
DIDYJĮ VALSTIJINĮ CENTRAL MFG. DISTRICT BANKĄ ant BRIDGEPORTO. Banko 
turtas virš. ŠEŠIŲ MILIJONŲ DOLARIŲ.

PASARGA!
Lietuviams važiuojantiems į Lietuvi) yra duodami patarimai kaip butų geriausiai 

padaryti su pinigais kad apsisaugoti nuo didelių nuostolių. Patarimai veltui. Su visokiais 
reikalais krepkitės ypatiškai arba per laiškus į

Central Manufacturing District Bank
A STATE BANK

1112 West 35th Street, Netoli Morgan St
Bankas atidaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
VAKARAIS: Panedėliais, Seredomis Subatomis nuo 6 iki 8 vai.

UžRUBEžINIS SKYRIUS.
esti atidaras Nedėliomis nuo 10 iki 12 valandos. PERSIUNČIAME PINIGUS LIETUVON.

Chicago, III

Konferencijos rezoliucijoj bu 
vo iškeltas obalsis Lietuvos po
litinės nepriklausomybės ir nu
rodyta, kad kaip visų vidaus 
valstybės tvarkų, taip ir jos 
santikius su kaimynais privalo 
galutinai nustatyti Steigiama
sis Lietuvos Seimas, visuotinu, 
lygiu, slaptu ir betarpiu balsavi 
nui išrinktas, Vykinti šių rezo
liucijų buvo išrinkta iš tarpo 
konferencijos atstovų 20 Lietu
vos Tarybos narių, kurie ir su
darė pirmų jos branduolį. Aiš
ki dauguma suvadintoj konfe
rencijoj priklausė krikščio- 
uims-demokratams, kurie ton 
Tarybon buvo išrinkę net šešius 
kunigus, bet dviem iš jų, kun. 
Stankevičiui ir Urbanavičiui at 
sisakius, galutinai lapo išrinkti 
šie nariai:

1. Smetona Antanas — juris
tas, literatas;

*2. Kun. Staugaitis Justinas — 
dekanas, literatas; •

3. Bizauskas Kazys — ginina-

NEPAPRASTAS CEBATŲ 

IŠPARDAVIMAS PAS

H. B. STERN
3442 South Halsted Sreet

Formų Exkiuršinas
ANTRAS EXKIURŠINA3 šio meto lietuvių kolonijoj WOODBORO AVISCONSINE. Randasi 7 my

lios j pietvakarius nuo didelio pavietavo miesto Rhinelanderio, kuriame yra daugybe visokių dirbtuvių- 
fabrikų, didelių krautuvių, teatrų ir kitokių įstaigų ' ( ,, ,

Exkiuršinas-išvažiavimas surengtas per Didžiausią Lietuvių žemės Pardavojimo Bendrovę, Liberty 
Land & Inveatment Co., žemių ir Ūkių savininkų

, ĮVYKS GEGUŽIO 7 DIENĄ, 1920 PĖTNYČIOJ
Visi susirinkite į bendrovės ofisą ne vėliau kaip 2-rą vai. po pietų, nes treinas išeina 5-tą vai. nuo 

Nortb-VV'fstern stoties Madison ir Clinton gatvių. Kelionė dykai visiems, kurie tik pirks farmas.
Sekančią dieną, Subatoje, Gegužio 8 <1.. bus puikus pavasarinis balius, Woodboro vieŠbutyj (hoteiyj) 

su prakalbomis, šokiais ir lietuviškomis dainomis.
Bus puiki muzika po vadovyste VVoodboro orchestros.
įžanga ir pietus farmų pirkėjams dykai. *

Lietuvių bendrovė paskirė 3000«akrų geriausios žemės Lietuvių kolonijoj, kuri turės būt išparduota 
ant šito exkiursino už stebėtinai žemą kainą; kad pamatęs, jokiu budu neiškęsi nepirkęs. Prekės nuo 

erkant nemažiau 40 akrų ar daugiau, ant labai lengvų išmokėjimų. Žemė pri
eina prie gerų kelių-vieškelių, puikių vandenų, kuriuose yra daug žuvies; arti miestelio, kuriame keletas 
jau lietuvių biznierių ir dar yra proga daugumui atidaryti kitokius biznius., Geležinkelio stotis ant vie
tos, pačta, mokyklos ir tt. žodžiu visi parankamai kokie tik reikalingi.

Pirkusieji farrnas nuo bendrovės gauna daug visokios pagelbos. Duoda gerą stubą mestelyje gyven
ti per vieną metą dykai; pakol savo pasibudavoja ant savo žemės. Duoda 5 akerius išdirbtos geros žemės 
pirmą metą dėl pasisėjimo ir pasisodinimo reikalingų dalykų. Duoda arklius kelioms dienoms, dėl prasi
dėjimo lauko dirbti ir daug kitų pagelbų. • .

Tamista nieko nelaukdamas mesk viską ir važiuok ant šito exkiuršino, nes turėsi geriausią progą 
pigiai nupirkti ir išsirinkti geriausią žemę, pakol yra iš ko pasirinkti.^

Taipgi parsiduoda daug gatavų išdirbtų farmų, su budinkais, gyvuliais, mašinomis ir kitais įtaisy
mais. Galima gauti dideliame pasirinkime artimoj apitiiinkėj.

Kurie važiuosite ant šito exkiuršino, tai malonėkite pranešti į bendrovės ofisą kelioms dienoms pir
miau. Visi kurie gyvenate ne (’hieagoje, tai galite tiesiai važiuoti ant farmų į Woodboro, Wis. O tenai 
visi susitiksite ir linksmai laiką praleisiu Atsišaukit

$15 ir augščiau už akerį

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO
3301 So. Halsted St Tel. Boulevard 6775 Chicago, III.

4. Stulginskis Aleksandra — 
agronomas, publicistas;

5. Dovklaitiis Pranas — ju
ristas, publicistas , gimnazijos
direktorius;

(j. Vailokaitis Jonas — ban-

7. Kini. Šaulys Kazys — Že
maičių kapitulos kanauninkas, 
seminarijos profesorius;

8, Banaitis Saliamonas —~ u- 
kininkas ir pramonininkas;

rininkas, agronomas
10. Basanavičius Jonas — gy

dytojas, literatas, mokslinin
kas;

JI. Malinauskis Donatas 
dvarininkas, agronomas;

12. Kun. Mironas Vladas — 
dekanas, visuomenės veikėjas;

13. Kun. Petrulis Alfonsai — 
klebonas, visuomenės veikėjas;

14. šernas Jokūbas — jurįs-

15. Biržiška Mikas — juris- 
>, literatas, mokslininkas;
16. šaulys Jurgis — filozofi- 

jos daktaras, publUištas;
17. Klimas Petras — Juristas,

literatas;
18. Vileišis Jonas — advoka- 

o* *ta s, 
.19. Kairys Steponas — inži
nierius;

20. Narutavičius Stasys —

Phone Canal 5838.

dvarininkas.
Lietuvos Tarybos Pirminin

ku buvo išrinktas Ant. Smeto
na, vice-pirniininku kun. Justi
nas Staugaitis ir sekrelbrium

PETER A. MILLER
Deimontai, Laikrodžiai ir Auksybė. 

DIPLOMUOTAS OPTIKAS
2128 West 22nd Street, Chicago, III.
Didžiausia West Sidėje Auksinių Daiktų Krautuvė. Pirkaite Geriausį 
Tavorą, — MokčstO Žemiausią Kainą, negu Didmiestyje. Norėsite 
aukso — gausite auksą. Kitoniškai — pinigai grąžinami. Mano 
Tavo ras gvara rituojamas.

Laikau geriausios išdirbys- 
tčš Gramafonus: Edisono ir 
kiti} firmų. Laikau vėliausius 
rekordus.

u Liek ars tą, kurią galima išsigydyti Rheun

■■■ 11 ............
DR. JOSEPH ZIFF

Akių* Specialistas
Akis egzaminuoja ui dykų.

Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser'g ofise ant 2 lobų
I 3149 So. I organ St.

(Seka ant 6 pusk).

Kas turi šaltį, 
Galvos sopėji
mą; kam var
va ašaros iš a 
kių —-ateiki . 
pas mane: pri
taikysiu akinius,

DR. C. K. KLIAUGA
' Dentlstas.

NAUJIENŲ NAME
1711 So. Halsted SU Chicago. III.
Valandos: 1 — 12 ryto ir 2 — I

vakare Phone Canal 117

I. LEWIS CIGAR MFG.CO.Newark.NJ.
Lar^eat Independent Ciįar Factory in The VVorld

IO* 
STRAIGHT

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

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

•MMrt’-v***’'1

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuri' 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigulio, akių ąptemirno, nervuo 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai 
so kreivas akis, niurna kataraktų 
atitaiso trumparegystę ir toliregys 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi 
suose atsitikimuose egzaminavime^ 
laroma su elektra, parodančia tna 

ži austas klaidas. Speciali atyda ui 
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dčldicniais nuo 10 ryto iki 1 po piet 
Ofisas 1553 W. 47th SU kampas 

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

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

•
Moterų Balti Guzikuoti Čebatai

Dydis 3—8

$1.50
Vaikų Sliperiai, Patentuotos 

Skuros. Dydis 3—8

$L49 _
Moterų Balti Oxfordai

Dydis 3—8
35c Vyrų Pančiakos, Pilkos, 

Juodos, Rudos ir Baltos

$2.49 15c
Mergaičių Balti Sliperiai t

Dydis 9—2
Moteriškos 35c Pančiakos 

Juodos ir Baltos

$1.50 | Į • 19c - f

Didelis Išpardavimas 
Gramafomj

geriausių išdirbysčių Columbijos Viktoro ir Richtono, grajina visokius 
rekordus. Guarantuoti ant 10 metų. Kaina $25 iki $400. Taipgi parduo
dam ant lengvų išmokėjimų.

Grafonola C.kaip ant 
paveikslo su gerais 
dubeltavais spring- 

sais, motoru; išduo
da skambų ir gražų 
balsą. Kaina $50.00. 
Labai paranki j Lie
tuvą parsivežti.

20 tūkstančių naujų rekordų; kaina $1 vienam; mažiaus kaip 6 rekor
dus kitur nesiunčiame.

E 4536 Jaunavedžio Pasiskundimas, Dialogas
E 4475 Girtuoklio Metavonė ir Stebuklai, Dialogas.
E 4474 Milaširdystė ir Vai Verčia Laužo, dainos.
E 4272 Spragilų Daina ir Strazdelis.
E 2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.
E 4287 Jonas šmikis, Dialogas.

. E 4273 Padainuosiu’ Gražia Dainą ir Našlys.
S 2582 Kariškas Maršas ir Kalnų Augštumas.
E 3417 Padespanas ir Mazurka.
E 4181 Atvilo ežero bangos ir Pilviškių Valcas.
E 4363 Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė teka.

Katalogą pasiunčiamo kožnam dykai.
DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ GRAMAFONŲ, KNYGŲ, AUKSINIŲ 

DAIKTŲ

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

Dabar pavasaris atėjo; nusipirkai naują 

siutą, tai ir naujas laikrodėlis reikalingas, ne

tik dėl parodos, bet dėl gero česo laikymo.

Mes parduodam gerai paauksuotų, gold 

filled gvarantuotus ant 20 metų, 12 arba 16 

saižo, 7 Jewels Elgin už $19.75, 15 Jevvel El- 

gin už $25.75, 17 Jevvel Elgin už $26.50.

1619 W. 47th St.

P. K. BRUCHAS

Šviesą Ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipfi 
I dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r

- LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684

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

perkant.
arba parduodant namų, lotų ar
ba farmų ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgeėių ant lengvų 
sųlygų-
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan Stąte Ran
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552. I

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

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

—j. ...——,, ----------------------------------------

Phone Boulevard 491 r
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dui.

4537 S. Ashland {į 
Avė., Chicago, III.

<. 8. D. LACHAWIC2
Lietuvys Graboriui

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
[ ginusia. Reikalo meldžiu atsi-j 
kaukti, o mano darbu busite už-y 
gančdinti.
2314 W. 28 Placa, ChlcMP, II!

Tel. Canal 21 H.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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



6 NAUJIENOS
(Tąsa nito 5/ptisl.).

U-tas METINIS IŠPARDAVIMAS 
Nauju ir Vartotu

PIJANŲ Ir PLAYER--PIJANŲ
Vienuolika metų tam atgal mes perkėlėme musų mažą pijanti sky

rių iš mi.su departamentinės sankrovos į dabartinę didelę 3 augšėių 
Budink.i, kame mes išaugome iki didžiausiai sankrovai Pijanti ir Pi- 

-Pleyeriti tarpe Chicagos firmų.
Pagarbu.; elgimosi ir sąžinin

gos kainos buvo tai priežadus 
musų visisckiino. Inscc i ncnt.i', 
kurios pardavinėjame yra žino
mi kiaurai visą Ameriką, kaipo 
gražiausio padarymo, ger iausio 
tono ir patikėtinos kokybės.

Suk lietuvių Specialuiuąi. 
GERHOLD PI AYERIAI 
0 Visai Naujas Gerhold l'la- 

yer-Pijanas už labai žentą su
kaktu, i į savaitės kai- $QCQ 
ną, būtent; .......  ... WWW

Lengvus Išl y ges
Veltui: Gaidoms šėpa, 20 groji

mo gaidų, suolelis ir uždangalas.
* .......................... """.... —

Specialiai Lengvios Išlygoj Laike Sukaktuvių. 
Be nuošimčio.

Pijant) PnsiulyMai
A. Pija-

300nas, aržiolo, mahogany 
ar vvalnut rrolžio, už...

Kerzheim

inicjo

nS’hi, suolelis ir ne
draugo su šiais pija

is Išlygos. Be nuo-

$500 Cablo Nelson ar 
styliaus B. Pijanas už $425

tlan

EllH3Haa3lllKBIllllllII||||||||||||||Hg.

$650 KERZHEIM PLAYERIS už $535
Puiki Lempa, 20 gaidų, uždangalas ir suolas drauge. 

Lenvas Išnakėjimas .........................
KERZHEIM Styliaus S arba Solo Koncertiniai Playeriai, tikrai 

jojami — sykiu lempa, 20 gaidų, uždangalas ir suolas $695
Didelės Sukaktuvių Vertės 

VARTOTI PLAYERIAI IR PIJANAI 
Kerzheim Playeris, nepaprastai pi
giai už............................................ $319
ChurchilI Playeris, aržuolo me
džio .......................   $445
Cable Nelson Playeris ............... $525
Kerzheim Player-Pijanas ........... $390
Kiekvienas Instrumentas Perdirbtas ir 

......... geriausiame Stovyje.........
Hale and Son Pijanas ............... $200
Auerbach Pijanas, aržuolo me
džio .................... $250
Kerzheim Pijanas ......   $125
Hallet and Davis..........................  $125

Jurgis šaulys.
Vokiečių okupacijos Valdžia 

yra dariusi visokios įtakos, 
idant Lietuvos Taryba pasižti- 
dėlu vardan Lietuvos sueiti į 
artimus ryšius ant pamato kon
ferencijų su Vokietija, nealsi- 
žiurint į Steigiamojo Seimo su
šaukimų. Gruodžio 10-11 die
nose Lietuvos Taryba dauguma 
savo balsų (13 iš 20) /norėjo 
šiuos pažadus paantrinu,\_kad 
ir kitoj formoj. Tuoimft iš Lietu 
vos Tarybos išstojo Keturi jos 
nariai: Biržiška Myk., Naruta
vičius Stasys, Kairys Steponas 
ir Vileišis Jonas, kurie včl įsto
jo Tarybon. vasario 16 dienų, 
kuomet visos 'Karybos buvo 
priimta šių narių ncpriklanso- 
mybūs paskelbimo fornmla, ne- 
atsižiurinl visai į vokiečių aspi
racijas. Tuo laiku ir patsai Lie
tuvos Tarybos prezidiumas ta
po permainytas ir papildytas, 
būtent, Lietuvos 'Karybos pir
mininku. liko išnaujo išrinktas 
Ant. Smetona, v icc-pirmin in
kais kun. Staugaitis t ir Jilrgis 
šaulys ir sekretorium Semias; 
ir pati Lietuvos 'Karyba jau nu
tarė vadintis Lietuvos Valstybės 
Taryba, šio j sustato j Lietuvos 
V. Taryba gyveno iki liepos 15 
dien., kuomet liko pakeltas 
klausimas apie pakvietimų (ko

Uracho? — N-nų Red. | bal
savo, [kaip? — N-nų Red.] 
penki Lietuvos V. Tarybos na
riai Petras Klimas, M. Biržiška, 
Stop. Kairys, St. Narutavičius 
ir J. Vileišis, iš kurių keturių 
paskutinėj [? N. Red.] yra pa
davę bendrą pareiškimą, jog ta
me Tarybos žingsnyje jie mato 
neteisėtą uzurpavimą teisių 
Lietuvos Steigiamojo Seimo ir 
skaito tą nutarimą nesutinkan
čiu ne su buvusios Lietuvos 
Konferencijos nutarimu.

II. Pririnktieji nariai.

Chlcagft., II L i . Subata, Gegpžės 1 d., 1920- ' ■ - - .. .
Pirmutinis Lietuvių Valstijinis 

Bankas Amerikoje

METROPOLITAN STATE BANK
2201, W. 22nd St ir Kampas Leavitt St L

Kapitalas ir Perviršis $245,000.00 
" Banko Turto Perviršis $1.000,000.00

Ta Banka Jaip saugi kaip ani kokia, tik labiaus parankesni Chicagos Lietuviams taupit pinigus. 
Galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.

Moka 3% už Taupimui Padėtus Pinigus.
Geriausis užrubežinis skyrius Suvienytose Vasltijose.
Siunčiame pinigus į Lietuvą saugiausiu budu, ir trumpiausiu laiku.
Parūpiname pasportus ir Laivakortes keliaujantiems j Lietuvą.

Pranešame, kad galima važiuoti į Lietuvą per Libavą, dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės j Banką. 
Bankos valandos kasdieną nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietų, Utarninkais ir Subatomis nuo 9 ryto iki 8:30 v.

v cit m Player-Pijanų Koncertai kiekvieną dieną.
Atidarą kiekvieną vakarą, laike šios savaites Išpardavimo.

Pinigų Siuntimas Lietuvon 
Jau Atdaras

H. KRULEWICH
1122 So. Halsted St. Chicago, III.

SENIAUSIAS BANKAS ANT WESTSIDES PINIGŲ SIUNTIMO 
IR LAIVAKORČIŲ

Duodame žinoti musų kostumieriams ir pažįstamiems jog mes siun
čiame pinigus Lietuvon pigiausiomis kainomis čekiais, bankinėmis 
peivadomis ir telegrama; mes turime jau daug rasyČių iš Lietuvos, 
jog pinigai priimti, ir galim tai kiekvienam parodyti.

Meldžiame ateiti pasiteirauti apie pinigų siuntimą ir laivakorčių į 
Lietuvą — mes prigelbėsime jums išgauti pasportus iš čia ir Washing- 
tone.
II. KRULEWISH, 1122 So. Halsted St. Telephone Monroe 2397

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Lietuvos Konferencijos nuta
rimu buvo pavesta Lietuvos 
'Karybai papildyti savo sąstatą 
iki vienos trečdalius naujais na
riais ir be to liko įgaliota pri
imti iš kitataučių iki 6 narių. 
Pirmiausiai buvo žadėta priim
ti atstovai nuo valstiečių. 'Kė
čiau šie konferencijos padava- 
dįjimai buvo paskolinu praplė
sti.

Jau liepus 15 dieną, kuomet 
buvo svarstomas klausimas a-

PINIGUS Į LIETUVĄ 7
PAGAL LAIKRAŠČIŲ SKELBIAMĄ KURSĄ, 

siunčiame per LIETUVOS PAŠTĄ ir per LIETU
VOS PRAMONĖS IR PREKYBOS BANKĄ, KAU
NE ir jos skyrius VILNIUJE, PANEVĖŽYJE, 
ŠIAULIUOSE IR KYBARTUOSE. Męs atstovauja
me kelias didžiules New Yorko Bankas. Persiunti
mų gvarantuojame.

“CASH” PINIGAI 
parduodami MARKĖMIS, FRANKAIS, RUBLIAIS ir kitų tautų 

DRAFTAI IR ČEKIAI
išduodami keliaujantiems, su kuriais pipigai gaunami LIt'TUVOJE.

DRABUŽIUS IR AVALINĘ 
visokio sunkumo ir didumo haksuose siunčiame LIETUVON greitai 
ir saugiai.

PASPARTAI DYKAI
keliaujantiems Lietuvon per musų ofisą pasportus parūpiname dykai.

LAIVAKORTbS
parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems Amerikon.

DOKUMENTUS 
įgaliojimus, daviernastis, pirkimo ir pardavimo aktus, kontraktus ir 
kitus reikalingus Lietuvoje ir Amerikoje popierius PADAROME IR 

UŽTVIRTINAME.
. LIETUVOS ŽEMĖ 

ponų ir rusų dvarai yra dalinama ir parduodama lietuviams. Klaus-, 
kitę kaip čia gyvenant galima įgyti žemę Lietuvoje. Nepraleiskite 

• ' Progos. /
SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS 

užeikite ar rašykite į vienatinę Chicagojė ir Vakarinėse Valstijose 
Lietuvių Korporaciją, suorganizuotą pagal Illinois Valstijos tiesas.

BALTIC CONSULTATION BUREAU, Ine.
35 So. Dearborn St., Chicago, III.

Telefonas: Majestic 8317 Antras floras, durys 206

I
 Ofisai atdari: nuo 9 ryto iki 6 vakare

Utarninkais ir Subatomis iki 8. Nedėliomis nuo 10 iki 4_. .  ■ ■ —J
j :..- • ' ;

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE .

CICERO, ILLINOIS. 
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00 
Resources .................... ........................•. $1,000,000*00

BANKOS VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Utarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
į seną Tėvynę.

--------- ■.===

pic Uracho pakvietimą, tapo 
nutarta papildyti Lietuvos 'Ka
rybos sąstatą po du nariu nuo 
krikščionių-demokratų, nuo 
“pažangos” ir nuo Tautos Lais
ves Santaros, ir tuomet tapo pri 
rinkli šie šeši nariai, kurie tiko 
priimti Urachą:

1.Alekna Jurgis — gydyto
jas, dvarininkas;

2. Draugelis Blažėjus — gy
dytojas, publicistas;

3. Yčas Martinas — juristas, 
advokatas; •

4. Puryckis Juozas — filozo- 
fijos ir teologijos daktaras, li
teratas;

5. šilingas Stasys — baronas, 
juristas, ekonomistas, literatas;

6. Voldemaras Augustinas — 
universiteto profesorius: o lap
kričio,mėn. 27 dieną, dar po vie
ną narį nuo tų pačių partijų:

1. Černauckis Voldemaras 
inžinierius, elektrotechnikas.

(Bus daugiau)

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

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

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

nuo 1 po pietų iki * vuk«r»

TEISINGA DRABUŽIU KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše 

alui. Gvarantuojame, kad sutaupysi* 
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pilkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti Jr ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, „ir konservatyvįo styliaus, $32.50 
iki $60.00.

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

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

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

S. GORDON,
1415 80. Halsted SU Chicago, m

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
sečurity Bank 

tejRMMiMHBnnmmB op chicago ■mmammmmmamm
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 

NARIAI FED' RAL RESERVE SYSTEM 
3% PELNO ANT PADlTŲ PINIGŲ 

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu F»inigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, 
žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokių muzikaliu instrumentu; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

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

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

Sankrova Įvairumų

KOMTRAKTORIUS
ELEKTRIŠKŲ DARBŲ! *

Invedu šviesas j namus, instatau ir sutaisau elektrikinius moto
rus, indedu fixtures ir viską darau sulyg Chicagos miesto inspek
cijos teisių.

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

Telephone Boulevard 1969.

TAISOME RADIATORIUS
Pirma lietuvių šapa, kur taisoma automobilių 

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

OGDEN PARKAUTO REPĄ IR 
SHOP

6308 So. Racine Avė., Chicago.
Telephone Wentworth 1598.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna piniginė verte.
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Katvergals 
tr Subatomis •—•

i . 1 "1

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

1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Dabar Pirma

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepa* 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nfjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius alsi r ilgėj imus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagclbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

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

tvirti tai naudokite SALUTES BITTEBI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalinę galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Ofder dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gj'duolių.

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

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

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

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

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis tnja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
j gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujanaioa 
mados iš petrinų ir deaainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geidaus) Ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy-1' 
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo B ryto 
iki 9 valandai vakare.
WIIITE EAGLE GARMENTR 

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOI

103 So. Halsted 8L, Chieago.

mi.su


Subata, Gegpžės 1 d., 1920

Lietuvi u Rateliuose
Maestrą išleidžiant.
Tenka atsisveikinti su savo 

muzikos meno krivaičiu, ku
riuo mes, chicagiečiai, galėjo
me iki šiol teisingai didžiuotis.

Stasys Šimkus nusitaręs ap
leisti mus — ne tik nusitaręs, 
bet jau visų manta susidėjęs ir 
laivų nusisamdęs, kad išplau
kus į anapus vandbnyno.

Atgal, į Lietuvą širdužė jį 
įraukia, kaip kad traukia vilio
ja, rasit, ne vieno kitų musų 
savanorių ir nesavanorių trem
tiniu, v

RyN* matysimės su juo pas
kutinį kartų ligi iškeliausiant. 
Atsisveikinsime iškilmingame 
Birutės taisomame jo išleistu
vėms koncerte Aryan Grotto 
Teatre. Iškilmingas jis ištiesų 
bus. Kaip reikėjo tikėties, o 
taip ir įvyksta, žymiausiam ir 
nusipelniusiam savo muzikui iš 
leisti, jj.u juo atsisveikinti, susi
eina čia daiktam— tai dar pir- KOMPOZITORIUS STASYS ŠIMKUS

kurs atsisveikina su Chicagiečiais ir^ iškeliauja į Lietuvą.

Gegužinės Šven
tės Iškilmės.

Milžiniškas Susirinkimas Ash
land Auditoriume.

šiemet Pirmoji Gegužes — 
tarptautinė darbininkų šventė 
^4nis apvaikščiojama labai iš

kilmingai. Socialistų Partija 
Caok coiin.lv rengiasi prie to 
labai stropiai.
« LSS. VIII Rajono laikinas 
centro Komitetas irgi nutarė pri 
sidėti ir švęsti sykiu su Socia
listų Partija.

Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
mas įvyks sukatoje, Gegužės 1 
d., Ashland (Carmen’s) Audilo- 
riume, So. Ashland BĮvd. 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 ta
me iškilmingame apvaikščioji- 
me Darbininkų šventės.
LSS. VIII Raj. Laik Komitetas

mas toks atsitikimas Chicagos 
lietuvių istorijoj — visos musų 
pirmaeilinės artislų-artisčių 
žvaigždės, kurios šiaip papras
tai žiba atskiruose, nuosavuose. 
pasauliuose ir sferose, čia visos 
jos bus susibarusios vienon 
konsteliaeijon: Nora Gugienė 
M. Janušauskienė, M. Norkuitė, 
Ona Pocienė, Marijona Rakaus
kaitė, Julius Kudirka, P. Stogis. 
Bus ir daugiau mylimų musų 
dainininkų-dainininkių duetuo
se etc., kaip plės Ona Rudaus- 
kailė. Salome Staniuliutė, ir k., 
•neminint paties Birutės choro, 
kuriam p. Šimkus vadovaus pa
skutinį kartą. •

Po koncerto, tą pačią naktį p. 
Šimkus iškeliauja. Pakeliui jis 
dar duos koncertų Pittsburge,

brendusios dainininikls žave-( šyli negu tą ką girdi. Taigi, kad 
jaučius ponios Klimiutės-Pocic-1 tai aš galėčiau matyti tuos gar

sus, kurie pripildys Aryan Greines ir pianisto pono Pociaus.
Draugas klausė, ar aprašysiu 

koncertą.
Bijau, kad ne.
Aprašyti muziką — tai tik 

parinktiems leista. Sakoma, 
kad tik vienas Turgenevas su
gebėjęs pilnai aprašyti dainą 
savo veikalėlyje “Pievcy”. O 
čia dar tiek daug muzikos,’tiek 
daug spėkų. Profesorius Žu
tautas sako, kad jeigu galima 
butų ausies nervus sujungti su 
matymo centrais tai mes aktua
liai galėtume matyti balsą. O 
tą ką matai yra lengvinus apra-

to teatrą!
Na, taigi eilthne, visi muzikos 

' mylėtojai, ir atsisveikinkime su 
musų gerbiamu kompozitoriu- 
liarmonistu, ir išgirskime jį 
atsisveikinant su mumis, palių- 

ikČdami jam šviesios kloties.
Iki pasimatymo!

II.• >

Taip, mes laukiame Šimkaus 
koncerto. Laukiame, rods, lyg 
nenorėdami sulaukti.

Nes tai, sako, 'busiąs jo pas- 
j kalinis koncertas Chicagoje ir

NORTH SIDE
.Gegužinei šventei minėti dide
lės prakalbos Gegužės 4 dieną.

Gegužės šventei paminėti L. 
S. S. 81 kuopa rengia dideles 
prakalbas utarninke, Gegužės 4 
dieną, Liuosybės Svetainėje, 
1622 Wabansia ave.v Pradžia 
7:30 vai. vak. ^Kalbės d. P. Gri
gaitis ir Dr, C.\K. Cherry. Dai
nuos Pirmyn (\h0ras. Kviečia
me skaitlingai dalyvauti.

>, —Komitetas.

Serą n tone ir k.. o apie vidurį
gegužės mėnesio išplauks — 
Dabiu, dahin...

Busime turėję maestro ir ne
beturėsime.

. Pasigęsinųy turbūt. Gal labai 
pasigesime. Jis su savo atgai
vinta, sutvarkyta ir išlavinta 
Birute koncertais, melodramo
mis, operetėmis ne kartą patie
kė mums malonių valandų, gra 
žios, pakilios, gaivinančios pra
mogos. Bet vis tiek. Išleisime 
jį geriausiais linkėjimais ir tą
ja viltimi, kad jis dar su dides
niu pasišventimu darbuosis 
muzikos menui kelti ten, kur 
jo darbas tikrai reikalingesnis, 
svarbesnis ir dėkingesnis. — ai.

“Paskutinį kartą’'
Gailindami^ po žodį taria 

Mažiukai ir Didžkis.

I.
Dar taip nesenai nebųtuniėm 

tikėję, kad Chicagoje butų gali
ma sutraukti beveik visas ge
riausias spėkas j kupetą ir pa
rengti tokį milžinišką koncertą, 
kaip kad “Birule” rengia išleis
tuvėms savo gerbiamo vedėjo 
St. Šimkaus. Ta milžiniška mu 
zikos puota bus dideliame 
Aryan Grotto ,Wabash ir 7-tos 
gatvės kampas.

Skaitau apskelbimą ir beveik 
pašoku iš pasitenkinimo. Koks 
įvairumas programe. Visko 
gausime. Kam patinka rimta 
muzika gaus jos iki valiai. 
Kas mėgsta linksmas daineles 

galės galvos mosavimais sek 
ti chorą. Sentimentalistui irgi 
užtektinai maisto — galės atsi- 
duksėti nę sykį. Gi liaudies dai
nų mylėtojai vargiai kur kitur 
galėtų rasti tokį turtingą folk- 
lioro parinkimą.

šioje iškilmėje bus ir visi, 
kas tik turi reikšmės muzikoje. 
Visi, kuriuos jau girdėjome, 
kuriais gėrėjomės, kuriems plo 
jome, išpildys savo geriausius 
numerius.

Beje, nauja graži spėka turės 
prieš lietuvių publiką^ sava vie
šei debiutą^- tai panelė M. Nor 
kus. Žinau, kad daugeliui ji pa
liks. Kaip tai gerai, kad Biru-J 
tė palmete ją.

Noriu taipgi priminti, kad 
čia jie turės retą sau progų pa
sigėrėti augštu talentu pilnai su

PONI NORA GUGIENĖ
Solistė dainininkė, soprano, dalyvauja muziko St. Šimkaus iš 

leistuvių koncerte ryto, gegužes 2 d., Aryan Grotto teatre.

/ KENjOSHA, WIS.
Gegužės Šventei paminėti L. 

S. S. 58 kuopa rengia dideles 
prakalbas su gražiu programų 
ncdėlioj, geg. 2 d., 2 valandą 
po pietų, Socialistų svet., 321 
Prairie Avė. Kalbės d. P. Gri
gaitis, Naujienų redaktorius. 
Apielinkės darbininkai kviečia
mi visi ant šių prakalbų. Įžanga 
dykai. — Komitetas.

APVAIKščlOKJME GEGUŽI- 
- • -’NĘ ŠVENTU- ' —

šiandie yra visapasaulinė 
Darbininkų Šventė — Pirmoji 
Gegužės. Todėl visi darbinin
kai ir darbininkes šiandie susi
rinkime Ashland Auditorium, 
kerte Ashland Blvd. ir Vau Bu
ren gatvių, 8 yal. vak. apvaikš
čioti tą švente iY išreikšti soli
darumą su visu pasaulio darbi
ninkais. Be prakalbų bus dar 
dainos ir šokiai. Apvaikščioji- 
mą rengia Socialistų Pelija 
Cook pavieto.

jame jis paskutinį sykį vesiąs 
savo ištobulintą Birulę.

Ar paskutinį?
Nenorėtus! manyti.
Tačiaus tai klausimas politi

škas. Jis rodos lygus su klausi
mu: “Ar išnyks Chicagos mies
tas kaipo didžiausias lietuvių 
centras.”
, Jeigu lietuviška Chicaga pa
siliks tokia, kokia ji yra tapusi, 
lai ji pasirūpins atsiekti sau 
progos dar sykį ir dar sykį iš
girsti Šimkaus vedamą Biru
tę, ir pasigėrėti verkiančiais, 
tralaluojaučiais, šnabždančiais, 
gaudžiančiais ir perkūnus svai
dančiais po jo pirštaisJr kojom 
vargonais. • .

Ar tai bus taip, tai'jnegali bū
ti visiems, vienodai aišku.

Tuo {arpu lietuviškoji Chi
caga šį nedėldienį suplauks į 
vieną krūvų paskutinį kartą pa

sigerėti savo damų magistru ir 
atsisveikinti su juo. Chicagic- 
čiai žino ką manyti ir kaip ver
tinti Šimkų, nes jie jį spėjo pa- 

į mylėti su visomis jo geromis 
' pusėmis ir jo ydomis.

Ką mudu abudu apie jį ma- 
nėva, apie lai ne sykį turėjova 
pragos pasipasakoti visiems vie 
š/i musų dienraščio skiltose. 
Jo muzika, jo dainos, jo choro 
vedimas, jo vargonavimas ne 
sykį buvo suteikę, mudviem 
smagiausių valandų.

Ir šį nedėldienį, kaip į kokį 
pagonišką šventnamį, mudu 
trauksiva į tą Aryoniška Grot
to, kur bus su mudviem visi 
Chicagos dailės mylėtdjai ir dai 
liniukai, ir iškilmingoj, svaigi
nančioj muzikaleje puotoj atsi
sveikins su muzikos meno vai
dila.

BR. VARGŠO PAMINKLO 
REIKALU.

Atsišaukimas į chicagiečius ir 
visus dramos mylėtojus.

Jau nuo senai buvo tariamasi 
pastatyti pa miklų a. a. drama
turgui Br. Vargšui-Lauccvičiui, 
kad nors mirusiam išreikšti tuo 
pagarbą ir padėką už jo veikimą 
ir atliktus darbus tarpe musų.

Dabar D.L.K. Keistučio Kliu- 
bas ir Dramatiškas Ratelis pa
siėmė bendromis j jėgomis tą 
darbą atlikti. Jau yra užsakytas 
ir paminklas. Jis bus tašytas ak
muo, 7 pėdų augščio, vaizdinąs 
nulužį beržą su uždėta knyga 
ir atatinkamu gražiu parašu.

Paminklas ktfinuos $350. Kei
stučio Kliubas aukojo paminklui 
$120 ir Dramatiškas Ratelis 
$50. Taigi dar trūksta $180. 
Todėl kviečiame draugijas, kliu 
bus ir šiaip dramos mylėtojus 
paaukauti tam tikslui po keletą 
dolerių. Visi mes naudojomės 
Br. Vargšo veikalais, visi mes 
juos vaidiname. Betgi pats ra
šytojas už tą jokio atlyginimo 
negavo. Tad nors jam mirus 
atsilyginkime prisidėdami prie 

‘pastatymo jam paiųinklo. ‘
Paminklas bus pastatytas Al

iniu Lies. šventėje, gegužes 30d. 
ant jo kapo Tautiškose Kapinė
se.

Aukas paminklui meldžia
me sųnsli šiems įgaliotiniams:

D.IL.K.Keislučio Kliubo — Jo
nas F. Aleksendravičiųs, 3127 
W. 37th. PI.

Dramatiško Ratelio — An
tanas Jusas, 4106 S. Albany 
Avė.', Chicago, III.

Liūdnos pasekmės banko už
puolimo.

Pora dienų atgal nežinia 
kam paleidus neteisingą gan
dą, kad buk Peoples Slock 
Yards Stale Bank, prie Ashland 
ir 17 galvii], bankrūlysiąs. Tą 
gandą paleista tarp lietuvių ir 
lietuviai pirmieji., šoko bėgt į 
banką atsiimt savo len padė
tus pinigus. Bankas, žinoma, 
niekad ir nemanė bankrutyt, 
lodei visiems reikalavusiems pi 
nigus tuoj atmokėjo. Bet žmo
nės, kurie paklausė tų paikų 
gandų ir atsiėmė pinigus, labai 
nukentėjo. Apie užphidimą ant 
banko nugirdo ir plėšikai ir 
jie savaip ta proga pasinaudo* 
jo. Jau girdėjau, kad keletas 
žmonių liko apiplėšia ir Iš jų 
atimta paskutiniai su dideliu 
vargu sutaupyti skatikai.

Peoples Slock Yards State 
Bank yra įvirtas bankas, esa.n 
lis po valstijos kontrole. Jo 
turtas siekia apie 15 milionų do 
lerių. * Dar nesenai jis nusipir
ko už $75,(KM) lotų, kad banką 
dar labiau pipplėlus. Tarp jo 
direktorių yra tokie žmonės, 
kaip Edvvard Morris, preziden 
tas Morris & Co., Arthur Mee- 
ker, vice-prezidentas Annoūr 
& Co., ir kili stambiausieji biz
nieriai. Todėl apie jo “bank- 
rulijimą” negali būti ne kalbos. 
Gaila lik žirionių, kurie pati
kėję neteisingų gandų ir papuo
lė aukomis plėšikams. Protin
gesni žmones jau neša pinigus 
atgal bankan, kad ir juos neiš
tiktų anųjų likimas.

Keletą dienų atgal buvo pa
darytas toks pat užpuolimas 
ant kito didelio banko South 
Wcst Trust & Savings Bank. 
Tai irgi atsilikę) delei keno nors 
paleisto gando. Bet žmonės 
ten jau eudejo atgal išimtuo
sius pinigus, kada pamalė pri 
vežtas pinigų krūvas. — At.^ 

——.—... >......... y
Vėl gąsdina žmones raudo

naisiais.
Turbūt matydamas, kaip kili 

pragarseja paleisdami kvailus 
prasimanimus apie “raudonųjų” 
bombas, susektus suokalbius ir 
kilus nesąmones, ir Chicagos 
policijos “čifas” Garrity irgi su
manė tą “garbę” užsipelnyti ir 
dabar skelbia,kad esąs susektas 
suokalbis padaryti turčių žudy
nes gegužes 1d. Esą norima tą 
dieną nužudyti visus tuos, kurie 
tik ką-nors pasakę prieš “rau
donuosius.” Prokuroras Hoyne 
jrgi prie to prideda savo dvy
lekį. r

Paleidęs tą kvailą prasimany 
mą “čifas’’ Garrity betgi užreiš- 
kia, kad nereikia bijotis — jis 
jau tikrai pasirūpinsiąs, kad tai 
neatsitiktų. Žinoma, kad nieko 
neatsitiks, nes tie “suokalbiai” 
yrą gimę tik turtingoj valdi
ninkų vaidentuvėj.

Geriau Garrity užsiimtų sa- 
vo darbu — gaudymu krimina
listų, kurių jis su keliais tuk
siančiais policislų negali sugau
dyti ---- ir ne j ieško tų neužpcl-
nytų Iiaurų. O gal nevykslant 
su kriminalistais, jis bando pra
garsėti nors “raudanųjų” gaudy 
mu? Betgi ir čia jam mažai 
sekasi. Ikišiol jis Įstengė sugauti 
vos vieną komunistų gegužinį 
atsišaukimą ir dabar tuo labai 
džiaugiasi — kaip vaikas gele
žėlę. radęs.

Cukrus vis brangsta.
Nežiūrint užtikrinimų^ kad 

kaip lik svičmonų streiko padė
tis kiek įjagerės, cukraus kaina 
tuoj rnipuls. Dabar gi jau nuo 
poros savaičių skelbiama, kad 
svičmanų streikas veik visai 
užsibaigė, vienok sukrus ne
lik nepinga, bet dar labiau 
brangsta. ir

Vakaf cukrus parsįdavinėjo 
uždainu po 31c. svaras, bet j)ir- 
kliai siūlę net 32c., bet ir tai ne 
galėjo gauti. Reiškia vartoto
jai turės mokėti už cukrų iki 
35c už švara, v

Pelnagaudos dabar skelbia 
naują suraminimą — cukraus 
esą nupigsiąs liepos mėnesyj, 
net iki 12-llc. Bet nelaukit 
pasigailėjimo nuo pelnagaudų.

Prigėrė.
Joscph Pinz, 8 m., 2930 S. 

Union Avė., prigėrė meškerio- 
jaul prakase iš upės užpakalyj 
2230 S. Halsted St.

Taupyk 
Klein Bros.
Štampas.

KLEIN BROS.
I1AISTED & 20th STS

Sankrova 
atidara iki 
5:30 Pane- 
dčlyje.

METINIS PAVASARIO RŪBŲ IŠPARDAVIMAS.
^1

Žinodamas, jog šis išpardavimas rengiama, kad pasitikus Gegužio 
mėnesį, musų pirkikas pradėjo išdėstyti staką, idant pasitikus praei
tųjų metų išpardavimą.

Nė laiko, nė apsunkinimo nepagailėta, kad padarius įžymiu išpar
davimą šiame sezone.

Kadangi šis yra metinis išpardavimas, tai tūkstančių žmonių yra 
laukiamas, turėjusių patyrimą kokie pasiūlymai būdavo teikiama.,

Pamislyk tik! $30, $35 ir $40 rūbai už šitokią žemą kainą.

, Spalvos
Pekin 
Hudas 
(’opcn 
Rusva |

Medega.
Silvertonai 
Vilnų velourai 
Polo audeklo 
Kuprių plaukų 
Būreliai.

Dydžiai 16 iki 20 
mergaitėms

36 iki 44 mote
rims.

Styliai
Norfolk effects 
Box plaited backs 
Diržuoti styliai 
Guzikais puošti 
Kišenėmis puošti 
Sporto modeliai.

198S
Verti $30, $35 ir $40.

Akcione ir Dirbyklose čebatai Pirkti.
Drauge ir geriausia stakas iš Cohn’s Dept. Sankrovos 4202 W. 

Lake St.
šiuose brangenybės laikuose mes nusipirkome čebatų didelę dau

gybę iŠ dirbyklų, kuriopis labai buvo reikalinki pinigai. Sutaupini- 
mas yra neapsakomas.

PIRKINYS MOTERIŠKŲ ČEBATŲ
Padaryti Havanos rudos arba 

tamsiai pilkos veršio skuros; 
angliški vaikščiojimui styliai; 
Cuban ar Loujs skuros kulnįs, 

’ lankstus skuros padai; visokio 
dydžio; pora.................... $4.48

Pirkinys Moteriškų Oxfordų.
Padaryti Patentuotos kumelio 

arba rusvos ar juodos ožkienos; 
augšti ar žemi kulniai; lanks
tus padai; maišytas dydis; ver
ti $5, pora už ..................  $2.75

Pirkinys Moteriškų Kurpių
Moteriškos patentuotos kurpės ar 

oxfordai; Cuban ar Louis skuros 
kulniai; lankstus padai; naujau

sios pirštos; dydis iki 7; verti $6, 
pora už $3.85

PIRKINYS VAIKIUKŲ ČEBATŲ
Padaryti iš tamsiai pilkos veršienos; sagiojami; stugais galais; kie

tos skuros padai; dydis 9 iki 13’^, kaina porai .................   1.97
' PIRKINYS MERGAIČIŲ ČEBATŲ

Padaryti iš Baltos Jūrės Salos burės, baltais ivory padais ir kul- 
niais; angliški vaikščioijmui; mezginio styliaus; dydis iki 2; pora 1.25

Pirkinys Vaikiukų čebatų.
Mokyklai ir Lauke nešioti; pa- 

Idaryti iš rusvos ar juodos elnio 
skustis; kietos skuros padai; pla
čiais galdis; dydis iki 5%; verti 
$4; pora už ................ ^....$2.69

tuoBMNera
KOVOJIMAS.

Garsus Amerikos autorius 
Robcrt Louis Stevenson. rašė: 
“Per keturiolika melų aš netu
rėjau dienos sveikos. Aš kel- 
davau sirgdamas ir eidavau 
gultų išvargęs; ir dirbdavau 
savo darbą bč' atodairos.” Esti 
daugybė tokių kankinių, kurie 
kovoja panašiu bildu, bet dau
gelyje atvejų jų padėtis taptų 
tuoj pagerinta, jeigu tik jie 
žinotų apie Trincrio Ameriko
niškąjį Elixirą Karčiojo Vyno, 
šita gyduole prašalina visas kan 
kibančias priežastis, išvalyda
ma vidurius, pagerina 
mą ir atitaiso sveiką 
Jūsų vaistininkas arba 
gyduolių užlaiko visas 
gyduoles. Pamėgink 
Angelica Bitter Tonic
gai po ligai, o prasišaldžius, ko- 
sėjanl tuoj vartokite Trinerio 
Cough Sedalive. Ar esi girdė
jęs apie Trinerio Antiputrin, 
kuriam nėra lygaus ploviniui 
gerklės ir žaizdų. Joscph Tri- 
ner Company, 1333-43 So. 
Ashland Avė., Chicago, UI.

virškini- 
apetitą.

vertei ka 
Trinerio 
Trincrio 

ypatin-

ANTANAS PAULAUSKAS

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 panedčlyje, 

Gegužio 3 dieną Laidotuves ren

gia F. D. Lechavičia, graborius.

Pametė vaiką.
Sollie Nasur iš llihland 

Purk, Mieli, j ieško ir nesuran
da savo valko. Vakar jis pa
rašė laišką Chicagos policijos 
viršininkui, prašydamas pa
gelbėti surasti tą vaiką. Ji pa
ti tą vaiką liepos 9 d. “užmir- 
.ylšF’ Union stotyj ir daugiau 
Joj neberaiiaama.

Antra bomba.
Prie llarry J. Collman namų 

418 E. 45 PI. preitą naktį jau 
antru kartą buvo padėta bom
ba. Ji nuplėšė visą namo pre- 
kį, bet nieko nesužaidė. Perei
tą gruodį bomba sužeidė jo duk
terį. Manoma, kad bomba pa
dėta už pardavinėjimą namų ne
grams.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Burcau 
Ine.

35 S. Dearborn St., Chicago 
Rooin 206.

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 bulbįų 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, VVis.

Mirtųigumas.
Savaitėje nuo 19 iki 24 bal. 

Chicagoje viso pasimirė 711 
žmonių. Nuo plaučių uždegi
mo mirė 96 žmonės, nuo džio
vos 60, širdies ligų 93, vėžio 
— 45.

148 vaikai mirėncsulau-
kę vienų melų amžiaus.

coiin.lv
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GYVULIŲ SKERDYKLŲ DAR
BININKŲ LAIMĖJIMAS.

Darbininkai gaus arti 11c. į va
landą daugiau.

Gyvulių skerdyklų unija 
nualsini darbuojasi. Nors ji 
tebėra jauna ir silpna, bet
kia tikėlies, kad ateityj ta unija

Amalgamated Meat Cnt terš 
and Butcher \Vorkmcn of 
North America, susijungusi su 
Amerikos Darbo Fedfcracija—• 
pataps viena iš stipriausių dar
bininkų organizacijų visoje 
šalyje.

Štai ką ta jaunutė unija atsie
kė per pastaruosius dvejus mc-

pakėlimą, astuonių valandų 
darbo dieną, laiką ir pusę už

suardyti
• jiems

švenčių darbą ir “back pay”. 
Tai buvo laimėta vien organi
zuotų darbininkų pastangomis.

Mėsos baronai nusigando pa
malę lokį sėkmingą unijos vei
kimą ir pasiryžo išleidžiant ke
lis m i bonus dolerių, ją sugriau
ti. J it' prisisamdė daugybę vi
sokių‘šnipų, kurie 
įvairiausiais bintais 
darbininkų vienybę,
jau buvo išdalies pasisekę su
kelti tarp darbininkų tautinę 
neapykantą ir net pačią organi
zaciją suskaldyti. Bet taip buvo 
neilgam. Darbininkai veikiai 
suprato, kas čia slepiasi, grei
tai susitaikė ir padavę viens ki
tam broliška ranka sutarė ant c ę
toliuos darbu&ties išvien, ne
žiūrint kas nū bandytų tą vieny
bę suardyti, nes visi darbinin- 
l<s» i s»t- tai juodi. t«i- k»alti. ar lie
tuviai, ar lenkai, yra vienodai * * 
išnaudojami ir todėl turi vieno
dai ir kovoti5“.

1 ’asidčkojti n t cen Iru 1 in iam
rast.-iždininku i Dennis Lanc, 
dabar tapo laimėtas ketvirtas 
algos pakilimas, kuris nustebi
no visus 
kus, ne-1 
nioj apie
gal tūli dar ir dabar nežino. To
dėl apie tą pakėlimą čia ir pai-

skerdyklų darbinin- 
darbininkai danga

lai nieko nežinojo, o

Visiems darbininkams, kurie 
negavo 3c. pakėlimo algos gruo 
džio mėn., dabar yra pakelia
ma alga 3c. į valandą, su “back 
pay” nuo balandžio 5 dienos 
“Back pay“ turi būti išmokėta 
bėgyje 20 dienų. Visiems gerai 
žinomas $3.50 i savaitę bonus 
nuo. gegužės 3 d. bus priskaity- 

mokesties. 
gauna 
Pridė-

tas prie reguliarės
Bonus darbininkai 
po 7 cenįiis Į valandą.
jus 3c. pakėlimą pasidarys virš
10c. i valandą. Tokiu būdų, kur

12* jc. j vai. .dabar gaus arti 53c. 
Į val.*Tai bus mažiausia1 alga 
skerdyklose.

Ausčiau paminėtą pakėlimą 
algos privalo gauti kaip dirban
tis nuo sinkių.taip ir gaunantįs 
savaitinę iHpkėstį.

Tas tapo laimėta organizuotų 
darbininkų pastangomis, tarpi
ninkaujant Jungt. Valstijų arhi- 
tratoriui Šuninei Alschuler. Jie 
sunkiausioj ir pavojingiausioj 
valandoj, nežiūrint visokių kliu 
čių, nešė ant savo nuvargintų pe 
čių sunkią naštą ir kovojo už 
būvio pagerinimą nelik sau, bet 
ir visiems kitiems darbinin
kams. kurie dagi neretai pasity
čiodavo iš anųjų kovotojų ir sa
kydavo: “Kvailai, moka pinigus 
be reikalo” ir tt. Taigi ir ta nesu- 
sipratusioji dalis darbininkų 
pasinaudojo organizotų darbi
ninkų per didelį 
laimėjimus.

Darbininkai ir 
ar dar ir dabar
vienybės svarbumo 
dabar šalinsiąs nuo unijos? Ne
bedaryki t to (langiaus, bet tuo- 
jaus ateikite prisirašyti prie li
nijos, jei dar nesate prisirašę — 
ir savo draugus atsiveskite. Ne
lauk paskutinės dienos, kada 
nebegalėsite įeiti į skerdyklas. 
Nuo gegužės 8d. unija pradės 
didelį vajų, kad suorganizavus 
visus vyrus ir moteris dirban-

vargą įgytus

da rbininkes, 
nesuprantate

Ar dar ir

NAUJIENOS

REIKIA DARBININKŲ

Subata, Gegpžės 1 d., 1920
čius skerdyklose. Nelaukite to, 
kad būtumėt verčiami savo bro
lio darbininko, liet ateikite ir 
stokite savo noru į eiles kovo
tojų, kad visiems bendrai vei
kiant atsiekus dar didesnių lai
mėjimų. Atminkite, kad musų 
spėka yra organizacijoje ir imi- 
sų didžiausiu ginklu - vienybė. b; benėiaus darbas. Geriausi 
Todėl vienykimės ir organizuo- 
kiinės. ■ .

— Jonas P. Parkauskas.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMS
MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ

WE$T SIDĖS DIRBYKLAI

REIKIA mergaičių virš 16 me
tų Lengvas ir švarus mašinų ar

ant

Suėmė prigaviką.
Jau nuo tūlo laiko gražiame 

1 ofise 29 S. La Šalie St. veikė 
National Memorial Art Co. Ji 
pri imdavusi užsakymus

brangių paminklų, bet jų nie
kad nepasiūlydavusi. Tuo 
du ji surinkusi iš žmonių ma
žiausia $100,(XX). Dabar tapo 
suimtas los firmos galva H. 
\Villis Carr. Bet sumokėtų pi 
nigų neberado. Viso rasta tik 
$13.50 firmos pinigų.

bu-

Suspendavo.
Viešųjų darbų, komisionie- 

rius Francis vakar suspendavo 
vyriausį tiesų inžinierių Pihl- 
feldt, jo pagelbininkų ir draft- 
stmaną. Visi trįs kaltinami 
darbo nepaisime, neveiklume ir 
pasišalinime be leidimo. Kal
bama betgi, kad beto iš jų o-

Vedami tyrinėjimai.
ii m i ■. , i

Pranešimai
SLA. 36 kp. mėnesinis susi

rinkimas ir rinkimai centro vir
šininkų ir atstovų seiman įvyks 
nedėlioję, geg. 2 d., 1 v. po piet 
Aušros svet., 30 ir Halsted S t. 
Visi nariai.naujai prisirašiusieji 
ir norintieji prisirašyti, malonė 
kitę atsilankyt. Taipgi visi tie

vi! k tįsios už šiuos metus teiksi
tės būtinai užsimokėti šiame su 
virinkime, kad netapus suspen
duotais. ---- S. V. Valančauskas.

SLA.Indiana Harbor, Ind
185 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, geg. 2 d., Cąthe- 

■ cine Ilouse svet, 138 ir Deodor 
St., 2 v. po piet. Visi draugai ir 
draugės nepamirškite atsilanky 
Ii paskirtu laiku.

P. S. Rindokas, Fin. Sekr.

Dr-stės Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų susirinkimas 
įvyks nedėlioj, geg. 2 d., 1 v. 
po piet, M. Meldažio svet., 2242 
W. 23 PI. A. Mežlaiškia, Rast.

Cicero, III.
Lietuvių kalbos mokiniai su

sirinkite nedėlioj, gegužės 2 d,, 
9 valandą iš ryto, J. Neffo sve
tainėje.

Paj ieškojimai
AŠMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolių Adolpo 

bei Tadeušo ir pusseserės Nastutės 
Ruzaites; jie paeina iš Panevėžio pa
rapijos, sodos Trečių—Možonių. Mel
džiu atsišaukti, nes yra labai svarbių 
dalykų laiške kurį gavau iš Lietuvos. 
Kas apie juos žinote, meldžiu man 
pranešti, adresu:

MARIJONA RUZAITfi, 
2008 W. 23 St< Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivedimu’. našlės, 
be vaikų, arba merginos, nuo 30 iki 
37 metų amžiaus, aš esu 35 metų am
žiaus, našlys, be vaikų; rašykit laišką 
ir įdėkit savo fotografija; Junsiu at
sakymą kiekvienai ir fotografija grą- 
žįsiu atgal.

T. A. Y.
2844 W. 40 St., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vyrui 

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

CHAS. MACKE,
751 W. 32nd St.,. ' Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENIX)S karbarys dėl 

dviejų ar vieno; elektros švie
sa; garu apšildomas, maudyk
lė. Atsišauki t antrašu:

5359 So. Morgan St., 
Antros lubos iš priekio.

JIEŠKO DARBO
NORIU DIRBTI ant farmų. Esu ge

rai asipažinęs su farmerių darbu, nes 
dirbau keletą metų. Kam reikalingas 
darbininkas, malonėkite man pranešti.

J. POCIUS,
12 and Washington St. Gary, Ind. 

HOTEL WALD0,

PAJIEŠKAU darbo į pekarne, už 
antrarankį arba nirmarankį. Eau at
sakantis bekeris; kreipties y 

JOSEPH SUSTAU~Z__ 
3808 Emereld Avė.

mokestis.
ILLINOIS MINIATURE LAMP 

DIVISION
2243 W. Harrison St.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
LENGVIAM DIRBYKLOS DARBUI; 
$16 į SAVAITE PRADŽIAI; GALI 
UŽDIRBTI NUO $20 IKI $30 KADA 
PATYRUSIOS, BONUS MOKAMA už 
STROPUMĄ. NUOLAT DARBAS. 
KREIPTIES TUOJ

OLSON RUG CO., 
1608 WEST MONROE ST.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1405 W. 21 Bt, Chicago

REIKIA patyrusių moterų prie 
rinkimo skudurų

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

REIKIA moterį) arba merginų. 
Trumpos valandos, lengvas dmbas, 
patyrimas nereikalingas, pusė dienos 
subatoj. $16 i savaitę pradžiai.
6957 Wentwprth Avė. kampas 70 gat.

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

1403 Blue Island Avė.

REIKIA DARBININKU
MERGAIČIŲ

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

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

VYRŲ IR MOTERŲ

po

REIKIA

Duonkepyklai Darbininkų.
Gera mokestis. Nedėliomis ir 
šventomis dienomis nedirbama

HARMONY CAFETJERIA
27 West Randolph St. •

VYRŲ
REIKIA — chaufferių; pečkurių ir 

pagelbininkų 55—70c į valandą; Jani- 
torių 8 vai. naktį ar dieną $115 — $125 
mėnesiui. Vyrų trumpoms darbo va
landoms; 3 Avatchmonų, teamsterių 
$32 —$43 į savaitę. Senyvi) vyrų leng- 
viam darbui 50—60c valandai. Vyrų, 
kurie moka naudoti įnagiais 60—70c 
valandai, Enginieriųs 91c vai.; 2 vy
ri) prie elevatoriaus; automobiliams 
plauti $42 į savaitę; mechanikų-elek- 
trikų 75c vai. Hoteliams ir rėstora- 
nams darbininkų; cinos kalvių.

MOTERŲ
Moteriškų trumpoms darbo valan

doms: 5:30 v .v iki 11 vai. nakties 
4 ar 5 v v. iki 12 ar 1 v. nakties 
8 v. v. iki 3 vai. nakties 
G v. v. iki 1- v. nakties 
12 v. d. iki 4 vai. vak.

Moteriškos namų ruošai su ar be kū
dikio ant farmos — 3 šeimynoje arti 
Chicagos.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 So. Halsted St., 2-ras augštns.
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbamo lenkiškai).

REIKIA 3 PATYRUSIŲ 
MOTERIŠKŲ PARDAVĖJŲ

REIKIA DARBININKŲ 
- VWtŲ-^

VYRU REIKIA
Nuolat darbas. *

Gera mokestis.
Kreipties prie Supt.
GUMBINSKY BROS.

Cor. Union ir Lumber St.

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

* Chicago, III.

reikia u
DARBININKO 

į vario foundrę
1168 West 21-st Street.

REIKIA-
JABERIŲ

Lumber Yarde.
Nuolatinis darbas.
HERMAN H. HELTLER 

LUMBER CO.
2601 Elston Avė.

Kreipties prie Vartų

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė lietuvių apgyvento] vietoj

1315 So. 49th Court, Cicero, 111.

PARDAVIMUI kepykla (ba- 
kery), parduosim sykiu su na
mu ir visais įtaisymais.

231|5 So. Leavitt St.------- 1-----------------
PARSIDUODA bučernė ir 

grosernė lietuvių ir lenkų ap
gyvento] vietoj. Atsišaukite

W. C. UOLTZ
3139 W. |38 St.. Chicago, III.

~ RAKANDAI
PALIKTA STORAGE Y S 

DYKAI

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis na
mas po 7 ruimus su augšta apačia už 
$8,700. 2 fletų naujas mūrinis namas 
su visais įtaisymais; elektra ir mau
dynės cimento apačia, labai šviesus 
namas. Parsiduoda labai pigiai. Na
mai randasi netoli 33 st. ir Union Avė.

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

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

lotus, farmas ir3 visokius biz
nius. Pas mus galima gauti 
visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas
r A. GRIGAS & CO., 
3114 S. Halsted st., Chicago, III.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

M

REIKIA vyrų į rag Shop. 
SHANDLER & YOUNG ČO.

1820 W. 14 Street.

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, • vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant TO metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamu. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

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

WESTERN FURNITURE
STORAGE

D.

REIKIA Sausage Stufferių ir 
injeerių.

HETZEL & CO., 
1743 Larrabee Street.

f
2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

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 J savininką.

LOUIS EBEL, 
2659 W. 43rd Street. .

PARDAVIMUI du namaįA mūrinis 5 
Sagyvenimų; medinis 2 pajyvonimų.

:endos neša į mėnesį $75.00. Parduo
siu greitai ir pigiai. Kreipkitės prie 
savininko.

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

PARDAVIMUI ar MAINYMUI 2 
namai po 3 augščius, akmens frontas 
gerame stovije; pečiais šildomi; ren- 
dos $2220 į metus; 12 pagyvenimų ir 
1 Storas prie 461-463 W. 31st St. 
Parduodama labai pigiai už $16,500; 
savriinkas štore.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ 

i lengvam darbui dirbyklos dar
bui prie drill pressų, benčiaus ir 
inspekcijos. Patyrimo nerei
kia. Mes išmokįsime jus. Sam
dos ofisas atidaras Panedėliais, 
Seredomis ir Pėtnyčiomiš iki 8 
va. vak. Subatomis iki 3:30 v.v.

Kreipties:
311 West Austin Avė.

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

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

PEčKURIO

, REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ
Abelnam darbui Kepykloje. 

Patyrimo nereikia. Gera mo
kestis. Nakties darbas.

Kreipties:
1107 West Congress St.

Nakties darbas
11 vai. nakties iki 7 ryto. 

Gera mokestis.
PIANO & ORGAN SUPPLY CO.

, 2100 N. Racine.
------- —-
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REIKIA porterio į departamentinę 
sankrovą. Nuolat darbas ir gera 
mokestis.

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

RANKOMIS SIUVĖJŲ

Reikia patyrusių finišerkų 
prie apsiaustų siuvimo, taipgi 
Mergaičių ir Moterių, moki uties 
darbo finishing. Gera mokes
tis laike mokinimosi.

H art Schaffftuer 
<& Marx «

REIKIA
LATRE IR PLANER HANDS

Yra pastovių darbų mašinish 
tams, lathe ir planer darbinin
kams ir mašinų pagelbininkams; 
laikas ir pusė 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.

4512-4540 W. 22nd St.

REIKIA 10 patyrusių mote
riškų sortavimui skudurų. Nuo
lat darbas; $25 į savaitę. • 

P. GOLDMAN, 
1017 So. Fairfield Avė.

REIKIA
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 Mergaičių, kurios ga 
Ii sinti mokinimuisi plaukų dar 
bo. Augščiaiisi mokestis laike 
mokinimosi.

p^.8. ypTatiSkai- IWESTERN HAIR GOODS CO. 
tauški 209 s sute su Rm 1Q08

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 Canal 
6450. 
——— - ........................ 1 1

REIKIA barbeno. Darbas ant 
visados, gera mokestis. 

10500 Michigan Avė.

REIKIA 500 DARBININKŲ 
PRIE CUKRAUS DARBŲ 

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

Ateikite ketverge, Pėtnyčioje, Suba- 
toje ir Nedėliojo į Prudential Hali 
arie šiaur-Rytinio kampo No. Halsted 
3t. ir North Avė. Antras augštas nuo 

vai. ryto iki 7 vai. vakare.
FRANK PALLA, Atstovas, 

COLUMBIA SUGAR CO.
Bay City, Michigan.

Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi- 
le priimtiną t pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės avi-sprendžinis 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.

DOMOS! parduosiu trijų augščių 
mūrą, štoras, kampas. Podraug 1 
augščio nąmą su Bučėrne ir Groser- 
he. Tai esti naujoj Lietuvių Sėdybo
je- . ,Savininkas,

ANTON PRASZKY, 
2856 Emerald Avė.

GERA PROGA parsiduoda 
puikus 2 pagyvenimų medinis 
namas po 6 kambarius, gerai 
įtaisytas, namas randasi 3429 
Wallace St. salininkas gyvena. 
K. Urnezis, 3423 Wallace St.

REIKIA
Vyrų darbui Sora p iro n 
yarde.
$35 į sąvaitę.

711 West 15th Place.

yarde.

RIEKIA pagelbininkų vyrų 
darbams prie cashing, grinding 
ir trucking dirbykloje.

ALBAUGH DOVER CO.,
21 (X) Marshal Blvd. **

TCMYKIT!
35 Šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 8 seklyčių paliktu sto- 
ragei Bus parduoti labai pigiai. Ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainbjus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

PARDAVIMUI nedidelis na
melis su groserne - - 4 kam
bariai; lietuvių apiclinkėje; par 
įhiosiu pigiai išduosiu mortgage 

2224 So. Leavitt St.

Paskolos.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue

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

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai labai pigiai — naudokitės proga. 
2821 So. Emerald Avė., 

1-mos lubos fronte.

MOKYKLOS

REIKIA Vyrų darbui prie cinavimo 
ir abelniems cinavimo darbams. Nuo
lat darbas ir gera mokestis.

Kreipties
NATIONAL STAMPING &

ELECTRIC WORKS
424 So. Clinton St.

Ų.,I. .. 1 m .1 Jin WW!I Į. ij.ii.ibw

AUTOMOBILIAI
EXTRA BARGENAS

Vienas iš puikiausių ir geriausių 
automobilių WINT0N SIX septynių 
sėdynių . Visai mažai vartotas. Par
siduoda labui pigiai. Galima matyt.

BRIGEPORT GARAGE, 
3207 So. Halsted St.

PARSIDUODA puikus auto
mobilius 1916 m. Jeffry 5 pa- 
sažierių lamazinas, gerame sto
vyje.

K. URNEZIS,
3423 S. Wallaee St., 1 fl. R. ,

■ ■■■■— — » I         Į ■ I ■■■■

SKŪRA MUŠTAS SETAS sekly
čiai mėlyno velouro setas gyvena
miems kambariams, valgomamjam ir 
viryklai rakandai, žalvarini lova, kau
rai, viktrola pastatoma lempa — var
toti tik keturius mėnesius. Tur būti 
parduoti šią savaite — labai pigiai.

1511 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI naminiai ra
kandai; geras frontinis pečius, 
pora lovų ir kitkas. Parsiduo
da pigiai. Kreipties:

3346 S. Wallace St.
2 lubos fronte.

NAMAI-ŽEMS

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk loti} arba mažą ūkę

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos 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 DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 Nohb American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
n§. Biznis išdirbtas per 12 metų. Par
duosiu pigiai, atsišaukite tuojau.

L LYON, 
1731 So. Union Avė.

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

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

PARSIDUODA bučemė 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.

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

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaincs upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
Čio, 54 traukiniai kas-dien. 
% akro 
% akro 
1 akras

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipinki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasary]. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo > šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės būdavot! sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la- 

ai pigiai. Platesnių žinių delei ra-

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

$275
$425
$550

’ VALENTINE^DRESMAKING^ 
COLLEGES

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

187 Mokykloa Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Paltcrnų 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.
---- ----------------------- ------- .y

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kiSenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 328 74 W. Washington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus

šykite, telefonuokite arba ateikite.

1404

PARSIDUODA farma arba mainau 
ant Chicagos namo. Yra trobos, gy- 
vuliiai ir ūkės mašinas, ir visoki u- 
kės įrankiai 40 akerių žemėn. Pus
antros nfMįles iftib mifeito.

» D.
Box 166. Wau«aukee, Wis.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš 

kos Kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, twpewriting, p|r- 
klyhos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abetnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dal- 
liarašys
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nno 6

Mokinimo valandos: nuo 9 rvts 
Iki 10 valandai.
•106 SO. HALSTED 8T„ CHICAGO




