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Carranza apleisias Meksiką
Generalis streikas Francijoj plėtojasi

Italija gausianti Pi u m e
CARRANZA APLĖKSIĄS 

MEKSIKĄ.

Vilią prisidėjęs prie sukilėlių; 
maištas plėtojasi.

EL PASO, geg. 6. — Gauta

legrama sako, kad Nogalės’e 
leidžiamas ispanų laik&ištis, 
La Patria, lik-ką gavo prane
šimą. jogei Meksikos preziden
tas Carranza rengiasi aph isti 
respublikos sostinę, Mexico Ci
ty. Jisai buk manąs kelinti į 
Vera (tuz.

Spėjama, kad iš Vera Cruz 
Caranza, lur būt, visai apleisiąs

Vilią prisidėjo prie sukilėlių.
NOGALES, geg. 6. — čia 

gautomis žiniomis, paskilbusis
Fran- 

lėlių, veikiančių prieš Carranzą 
Chihuahua valstijoj. Tuo tar
pu jo būrys susidedąs iš dvie
jų tūkstančių vyrų, bet jisai sa
kąs. kad neužilgio turėsiąs de
vyniolika tuksiančiu.» €

Carranzos kariuomenė kelia 
maištą.

WASHINGTON, geg. 6. — 
Nepatikrintomis žiniomis, ku
rie čia gauta iš Meksikos mai
štininkų rėmėjų. Toreono mies
te Carranzos kariuomenė sukė
lė maištą.

EL PASO, geg. 6. — Gauta 
žinių, kad šiaurinėje Meksikoje 
sukilėliai suėmė prezidento Car 
ranzos generolą, Manuel Die- 
guez. ’

GENERALIS STREIKAS
FRANCIJOJ PLĖTOJASI.

Traukiniai nevaikšto; laivai sto
vi prieplaukose; kasyklos už
darytos; metalo ir namu 
statymo industrijų dar
bininkai tariasi . mest 
darbą; areštuoja dar 

hininkų vadus.

Didy- 
strei-

PARYŽIUS, geg. 6. — 
sai Francijos darbininkų 
kas darosi vis rūstesnių, 
lis. kad toji urnai prasidėjusi ko 
va greitai ir vėl pasibaigs, nyk- ! tvarkyti.

• • • • • < V 1sta. Dabar visiems jau aišku, 
kad padėtis yra begalo rusti. 
Prieplaukose ji yra stačiai ne
pakenčiama. Pav., vienoj tik 
Marseilles’o prieplaukoj stovi 
devvniasdešimts keturi laivai 
su daugiau kaip dešimčia tūks
tančių pasažierių. Kitose prie-

Su geležinkeliais negeriau. 
Marseilles’o ir Havre geležinke- 
lit’ linijos kone visiškai supara- 
lyžuotos. Kokioj padėti yra 
Francijotf geležinkeliai, rodo se 
kainas laktas. Iš St. Lazare 
stoties vakar išsiųsta viso tik 
penkiasdešimt du traukiniu. 
Gi prieš streiką iš ten vidutiniai 
bučiavo išsiunčiama po 562 frau 
kiniu kas dieną. Tie trauki
niai operuojami savanoriais 
(streiklaužiais). Streikininkai, 
negalėdami palenkti juos geru
mu, stveriasi sabotažo. Venoj- 

lių šėnis, ir įvyko nelaimių. 
Kitur vėl, sako, streikininkai 
šaudo i. streiklaužių operuoja
mus vagonus.

♦ Kasyklos — jos irgi uždary
tos. Pažadėtieji darbininkams 
nusileidimai nepalenkė jų. Di- audra.
džiuma griežtai nusistačiusi, ka žvejų valčių.

kad streikas reikia tęsti.
Maža to. Streikas žada ap

imti ir tas industrijas, kuriose 
iki šiol dar dirbta. Pav., me
talo ir namų statymo industrijų 
darbininkai tariasi mesti dar- 

' bą. Metalo darbininkų unijos 
į viršininkai šiandie pareiškė, 
kad ryto los industrijos darbi
ninkai mesią darbą. Namų sta
tytojai taipjau painformuoti bu 
ti prisirengusiais.

Valdžia dar vis tebetęsia se
nąją represijų politiką. Vakar 
areštuota Seino socialistų fede
racijos darbuotojas, Ernest Lo- 
riot. Jisai kaltinama dėl sumok 
slo, turinčio tikslą ardvti vidų- 
rinį šalies ramumą; kitais žo
džiais, kad jis kurstąs geležinke 
liečiąs . Esą areštuota ir dau
giau geležinkeliečių streiko va

dų, bet jų pavardės neminima.
Trne translation filed withVhe post- 
mastei* at Chicago, 111. May 7, 1920 
ns reqnire<l by ti>e net of 6. 1917 

ITALIJA GAUSIANTI FIUME.

Bet prieplauką kontroliuos 
Jugo-Slavija.

ROMA, geg. 6. Giornale 
D' liūlia, kalbėdama apie veda
mąsias tarp Italijos ir Jugo- 
Slavijos tarybos Adrijos pakraš 
čių klausimu, pareiškia, jogei 

lybę Fiume visai atmesta. Tai 
dėl Belgrado valdžios užsispy
rimo. Laikraštis sako, kad Ita
lijai busianti pripažinta viršiau
sioji valdžia ant Fiume, bet ta 
sąlyga, kad prieplauka bus pa
vesta Jugo-Slavijos kontrolei.

REIKAAUJA ĮSTATYMO SVE-
TIMŠALIAM VARŽYTI. .

Senatoriai nepatenkinti darbo 
sekretoriumi.

VVASIIINGTON, geg. (>.
Tuoj po to, kada darbo sekre
torius VVilsonas patvarkė, jogei 
priklausimas komunistų parti
jai negali būt jKikankama prie- 
žasčia deportavimui tos partijos 
narių-svetimšalių, čia laikė ne
parastą posėdį iv. senato ko
misija immigracijos reikalams 

Komisija labai nepa
tenkinta tokiuo darbo sekreto
riaus patvarkymu. Komisijos 
pirmininkas Jonhson aitriai kri 
tikavo sekretorių Wilsoną ir jo 

gei, esą, būtinai reikalinga pra
vesti naują įstatymą svetimša
liams. varžyti.

Demokratas senatorius King, 
iš Utah valstijos, ėjo dar toliau. 
Pasak jo, esą reikalinga praves
ti tokį patvarkymą, kad ateity 
svetimšalių deportavimo rei- 

I kalus tvarkytų ne darbo sekre- 
1 torius, o justicijos departa- p »mentes.

Susirinkime pareikšta, kad 
be naujo įstatymo nieku budu 
nebus galima apsieiti. Komu
nistų Darbo Partija, nieku nesi
skirianti nuo Komunistų Parti
jos. Abidvi jo® norinčios nu-

lykams stovint, būtinai reikia 
įstatymų, kuriais nugniaužus 
pavojingąjį “tvarkai ir ramu
mui judėjimą”.

Paskendo 15 valčių.

CADIZ, geg. 6. — Giblertaro 
sąsmaugoj šiandie siautė didelė 

Paskandinta penkioli-

True translation filed wtth the posi 
master at Chicago, 111. May 7, 1920 
a* reųuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI NETEKO 
TVIRTOVĖS.

Lenkai paėmė Skvirą; Ukrainai 
sukilę prieš bolševikus.

VARŠAVA, geg. 6. — Dek i 
Kievo dieną ir naktį eina atka
kliausias musys tarp lenkų iš 
vienos ir bolševikų iš kitos pu
sės. Visu pusračiu (lies Ukrai
nos sostine) lenkų infanterija 
yra nuolatiniame kontakte su 
bolševikų infanterija. Nevei
zint kulkosvydžių ir kanuolių 
ugnies, lenkai vis dėlto povaliai 
stumia priešų atgal.

Lenkų pasimojime ant Dniest 
ro jų kavalerija užėmė Skvirą.

Skvira, kuris rendasi apie 
penkiasdešimts mylių į rytus 
nuo Bordičevo ir šešiasdešimts 
mylių į pietvakarius nuo Kie
vo, buvo skaitomas bolševikų 
tvirtove. Ją gynė gerai įrengti 
kasiniai netolimos upės krypti
mi ir kalvos.
Kievo užėmimas — galimas.

PARYŽIUS, geg. 6. — Gauto
sios užsienio reikalų ofise ži
nios rodo, kad lenkų kariuome- 
r.ė lengvai galinti užimti Uk
rainos sostinę Kievą. Bet jie 
dar laukia; laukią* pirma, kad 
davus progos įeiti miestan pa
čiai Ukarinos kariuomenei.

Sovietu kariuomenė pairusi.
BERNAS, geg. 6. — Gauto

sios čia žinios lyg ir patvirtina 
pirma gdulus pranešimus, bū
tent, kad lenkų-ukrain.ų kariuo
menė, besiveržianti Kievo lin
kui, visiškai sunaikinusi dvi bol 
ševikų armiji.

Sakoma, kad teritorijoj, ku
rią dar tebesilaiko bolševikai, 

kad prieš juos sukilo Ukrai
nos kaimiečiai.
70,000 ukrainų kariauja kartu 

su lenkais.
Septyniasdešimls tukstančų 

ukrainų, vadovaujamų genero
lo Petluros, ir tūla dalis anglų 
ir franciizų kariauja kartu su 
lenkais, kad paliuosavus šalį.

Bolševikai irgi laimėję.
LONDONAS, geg. 6. — Ofi- 

cialis pranešimas, datuotas se- 
redoje ir gautas čia iš Maskvos 
šiandie, sako, kad bolševikai 
užėmę apginkluotą kaimelį, ke- 
turiasdešimls septynias mylias 
į šiaurę nuo Kievo. Praneši
mas sako:

“Kievo ir Taganrogo (palei 
Azovo jurą) srytyse visa ramu.

“l ies Priepetu musų kariuo-* *» * 4 V jyy, iv* AUkJ | —

menė užėmė kaimą, esanti ant gidės jį gauti, 
dešiniojo šono Dniestro, ketu- j aristokratai jaučia didelę 
riasdešimts septynias mylias į 
šiaurę nuo Kievo”.

KOMUNISTŲ DARBO PARTI
JA “O. K.”

Komunistą partija — dar ne.

WASHNIGTON, geg. 5. -j-
Darbo sekretorius Wilsonas pa- 
tvarkė, kad priklausymas Ko- cionalo kongresas įvyks liepos

Darbo Partijai pats 31 dieną. Įvyks Genevos įmes- 
nėra toks

munistų 
savaimi 
mas, delei kurio butų galima 
deportuoti josios narius - sve-! 
limšalius. Tatai padaryta są
ryšy su tūlo Gari Millerio byla, 
kuris buvo nuskirtas deportavi
mui — tik už tai, kad sulaiky
tasai žmogus yra nariu Komu-' 
nistų Darbo Partijos. Jisai pa- 
liuosuota.

Apie trejetas mėnesių atgal 
darbo sekretorius tečiaus pat
varkė, jogei priklausymas Iv. 
KomunistV) Partijai (kuriai pri j 
klauso ir liet, “kairiasparniai”) ' 
reiškia tokį nusižengimą, delei i 
kurio tos partijos nariai-svetim-' 
šaliai gali būt deportuojami. |

nusižengi- Šveicarijoj. 
• •

TOLEDO IR VĖL LIKSIĄS BE 
GATVEKARIŲ.

Kompanija nori padidinti važi- 
nėjimos kainas. \

()., geg. 6. — Kad 
ir vėl gali likti be 
Miesto taryba jau

TOLEDO, 
kaip, Toledo 
gatvekarių. 
svarsto kaip ir kokiu budu pri 
vertus kompaniją atsiimti savo 
“steką’’ gatvekarius ir ščnes 
ir vietoj to kaip pravedus savas 
gatvekarių linijas, 'lai dėlto, 
kad kompanija ir vėl užsimanė 
padidinti kainas už važinėjima- 
si. Kiek laiko atgal miestas, bu
vo atsisakęs išpildyti jos reika
lavimus: neleido jai padidinti 
važinėjimosi kainas. Tada kom 
pa.nija apeliavo į Jungtinių Val
stijų apskrities kortą ir šis 
leido jai padidinti kainas im

ir dar du centu “ekstra” už Irau 
sferį. Bet kompanija tuo ne
patenkinta. Dabar ji reikalau
ja, kad teismas jai leistų imti po 
dešimts centų nuo pasažierio ir 
dar du centu “ekstra”. Šito mie 
stas žada neprileisti.

STIPRI UNIJA.

CHICAGO. —r Nacionalinis 
Ladies’ Garinei).! VVorkers' sek
retorius šičia laikomai to's uni
jos konvencijai vakar pranešė, 
kad už pastaruosius dvejus me
tus unija turėjusi įplaukų $701- 
882. įplaukos susidarius šiaip: 
428,890.90 dol. narių mokes
čiais ir likusioji dalis 1 i uosauo
rėmis aukomis. Be to, didžia
jam plieno industrijos darbiniu 
kų streikui paremti unija išmo
kėjusi apie septyniasdešimts 
tuksiančiu dolerių.

Ytin įdomų raportą konvenci 
jai išdavė josios prezidentas 
Benjamin Schlesinger. Jisai nu 
rodė kokia dabar yra Europos 
rubsiuvių padėtis — palyginant 
su amerikiečių rubsiuvių padė- 
čia. Pasak jo, geriausiai dabar 
laikosi tik amerikiečiai. Karas 
labai nuvarginęs Europos ryb- 
siuvius ir imsią daug laiko, kol 
jie pajie.gs atsteigti apirusią sa
vo organizaciją.
Schlesinger nesenai sugrįžo iš 

Europos, kur jis aplankė visus 
žymesnius industrijos centrus.

VIENNOS ARISTOKRATAMS 
PATARNAUTOJŲ NE

BEREIKIA.

VlENNA. — Viešbučių ir di
džiųjų valgyklų patarnautojų 
padėtis Viennoj stačiai pasibai
sėtina. Šimtai žmonių vaikšto 
be darbo ir nežino ar kada nors 

Tai dėlto, kad ir 

jų viešbučių ir valgyklų nebe- 
lanko arba tik retkarčiais jas 
kinko. Delei to viešbučių ir vai 
gyklų savininkai daugelį patar
nautojų atstatė, nuo darbo.

ŠAUKIA INTERNACIONALO 
KONGRESĄ.

GENEVA. — čia paskelbta, 
kad dešini tasai antrojo Interna

kaina, perkant Jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 6 d, užsienio pinigų 
Ina. nnrkant tu ne mažiau kaip UŽ 

uuieuų, uolinę

Amerikos pinigais šiaip:
Angl;J6sxl svaras ............... $ 3.85
Austrijos, už $1 ....... ;...... $ 0.54
Belgijos, už $1 ....... frankų 15.30
Danijos 100 kronų ............... $17.10
Finų 100 markių ............... $ 5.44
Francijos, už $1 ....... f rankai 16.33
Italijos, už $1 ............... lyi-ų 21.65
Lietuvos 100 auksinų...........$ 2.00

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

Lenkų 100 markių ........... $ 0.60
Norvegų 100 kronų ........... $19.15
Olandų 100 guldenų ........... $36.50
Švedų 100 kronų ............... $21.25
šveicarų, už $1 ........... frankų B.60
Vokiečių 100 markių ........... $2.00

KALTINA VALDININKUS.

Palmeris norįs išgarsinti savo 
politikos kromelį.

WASHINGT()N, geg. 6.
Internacional Brotherhood of 
Slationary Firemen and Oilers 
unijos prezidentas, T. Healy 
šiandie Darbo Tarybos geležine 
keliečių algoms rišli susrinki- 
me bi‘ kita pareiškė, kad “tūli 
Washngtouo valdininkai suži- 
niai diskredituoja organizuoluo 
sus darbininkus”. Diskredituo
ja apšaukdami juos esant “ra
dikalais”, “bolševikais” ir kito
kiais. 'lokiais darbais daugiau 
šia pasižymėjęs generalis Jungti 
n.ių Vaišijų prokuroras Pilline- 
ris. Prieš Pirmą Gegužės jis, 

donieji” rengias sukelt revoliu
ciją. Bet nieko panašaus nebu
vo.

Pasak Healy, tai yra labai ne 
gudri konspiracija. Tokia, ku
ri ir “lojalius amerikiečus” ver

AMERIKA “SUBEDIEVĖJA”.

šitaip sako vyskupas.

PHILA DELPHI A. geg. 6.

r pasuke 
stipru pamokslą apie lai,

gų konvencijoj šiandie 
pas Phillip Rhinclander 
ytin
kad Jungtinės Valstijos “skubo
tai subedievėja”. O jos “su- 
bedievčja” štai dėl ko: “Pasle- 
tiuai trumpi sijonai, palaidu
mas santykiuose tarp vyriškos 
ir moteriškos gimties — tai aiš- 
kiausias paliudymas to, kad A- 
meriika skubotai žengia atgal 

n.Uo Kristaus, kad ji subedieve- 
ja •

Valstiečių Sąjunga ir socialis
tai—liaudininkai turi 29 

atstovus.

apie

WASHINGTON, geg. 6. 
Vakar Naujienos gavo iš Wa- 
sliingto.no telegramą — patai
symą tos žinios, kur buvo iš
spausdinta vakarykštėj Naujie
nų laidoj. Ji sako, kad:

“Telegrafuojant vakar 
galutinus Konslituantos 
giamojo Seimo) rinkimų 
nius praleidome sekantį: 
dininkai ir valstiečių 
— dvidešimts devyni”.

Tai reiškia, kad socialistai- 
liaudininkai kartu su valstiečių 
sąjunga į Steigiamąjį Seimą 
išrinko 29 atstovus.

davi-
Liau-

są junga

Teisėjas, kuris nubaudė 
pats save.

ROCK ISLAND, III., geg. 6. 
— Vietos teisėjas, D. J. Clea- 
land, vakar nubaudė pats save. 
Buvo taip. Andais pons džio- 
džė užsimanė “paspydinti”. Po- 
licistas tečiaus jį sučiupo ir už
rašęs automobiliaus numerį pa
davė skundą policijos viršinin
kui. šis atėjo kortan ir įteikė 
teisėjui kaltinimą — prieš jį 
pat,Į. Teisėjąs pagalvojo ir 
trumpai pareiškė. “Penki do
leriai pabaudos ir teismo lėšas 
padengti”. Tai pasakęs išsiėmė 
pinigus ir padavė kam reikia.

True translation filed with the po«a 
master at Chicago, III. May 7, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,19T
TURKŲ ARMIJA SUSIVIENI 

JUS SU BOLŠEVIKAIS._____ r
BERLINAS, geg. 6. — Gau

tosios šiandie iš Maskvos žinio* 
rodo, kad turkų nacionaliste 
vadas Enver Paša jau nuvy
kęs sovietų Rusijos sostinėm

Kitos, papildomosios žinios, 
rodo, jogei Envero Pašos brolis 
Nauri Paša, suvienijęs savo kr 
riuomenę su bolševikų kariuo
mene — įėjo į Baku.

True translation filed with the posi 
master at Chicago, UI. May 7, 1920 
as reųuired by the act oi Oct. Ii, 1917

PROTESTUOJA PRIEŠ LEN
KŲ SUMOKSLĄ.

Nori okupuoti Sileziją.

KATTOWITZ, Silezija, geg. 
6. Vokiečių komisija plebcs- 
cilui tvarkyli, kuri čia įsteigia 
sekimui lenkų komisijos pirmi
ninko, Woisiesk Korfanty’o vei
kimo, šiandie paskelbė proklia- 
maciją, reikalaujančią, kad tal
kininkai dabotų, idant augštes- 
niosios Silezijos likimą nuspręs 
tų “išmintis, o ne skubotas ne- 
apsisvarslymas”.

Proklemacija pakartoja aug- 
štesniosios Silezijos prezidento 
Josef Bitta pareiškimą, jogei 
lenkai pienuoja militarinę oku
paciją visos augšlesniosios Sile
zijos, kurioj turės įvykti plebes 
eitas, ir dar tūlų kitų teritorijų 

pietuose ir rytuose.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. May 7, 1920 
hs reųuired oy Ine nei of Oct. ii. 1917

FRANCIJA PASKYRĖ AMBA
SADORIŲ BERLINAN.

PARYŽIUS, geg. 1. - Savo 
ambasadorium Bedi ne Franci- 

riausj užsienio reikalų rast iręs 
vedėją, Maurice Herbe! to. Jo 
paskyrimas įeis galen tik tada, 
kai bus atnaujinta pilni diplo
matiniai santykiai su Vokietija.

NORVEGIJA DUOS JUNGTI
NĖMS VALSTIJOMS PO- 

PIEROS.

CHRISTIANIA, geg. 5.
Norvegijos popieros fabrikiniu 
kai čia paskelbė, kad bėgiu se
kamų kelių mėnesių į Jungti
nes Valstijas busią pasiųsta 
daug popieros.

žuvo septyniasdešimto žmonių. 
Gaus veltui “divorsų”.

MADISON, Wis., geg. 5. — 
Augščiausias valstijos teismas 
nusprendė, kad visi tie Wiscon 
šiuo valstijos piliečiai, kurie 
apsives už valstijos rybų, skai
tysis nelegaliai apsivedusiais. 
Daugelis gaus “divorsus” veltui.

atsisakius išpildyti 
duo- 
pas- 

Darbininkai rei- 
al-

Duonos kepėjų streikas 
Cincinnati’se.

GINCINNATI, geg. (i. — Sam 
dytojams 
darbininkų reikalu vi mus, 
uos kepėjų unija nutarė 
kelbti streiką, 
kalauja, kad butų padidinta 
gos — 30 nuoš.

Tai bent papuolė.
LOS ANGELE, geg. 5. — čia 

areštuota tūlas Walter Watson, 
a la Huirt. Jisai kaltinama 
kaipo daugpatys. Kiek jisai tų 
“prisiekų” turėjęs, dar tikrai ne 
patirta, bet žinoma tiek, kad jų 
esą nemaža. Gaus gerokai patu
pėti kalėjime.

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

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

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

MASSACHUSETTS NETURĖS 
ALAUS!

Gubernatorius vetavo “lengvo 
alaus” bilių.

BOSTON, geg. 6. — Valsti
jos gubernatorius Coolidge šia n 
die vetavo legislaturos ir sena
to užgirtąjį bilių, kuriuo tarta 
leisti dirbti ir pardavinėti “leng 
vą alų”, turintį 2.75 nuoš alko- 
holiaus. Gubernatorius sako, 
kad ir iegislatoriai ir “lengvojo 
alaus” mėgėjai dar turį palauk 
ti. Palaukti kol šitą klausimą 
išris augščiausias Jungtinių 
Valstijų teismas.

Kunigai priešinasi Irlandijos 
nepriklausomybei.

DĖS MO1NES, geg. 5. Me
todistų bažnyčios kunigai čia 
laiko savo konvenciją. Be ki
ta vakar didžiuma balsų priim
ta rezoliucija, reikalaujanti, 
kad Jungtinių Valstijų kongre
sas nesikištų į “demokratinius 
Didžiosios Britanijos reikalus”, 
kitais žodžiais, kad jis nepri
tartų Irlandijos nepriklausomy
bės reikalui.

T’ <»e »Tans’atinn tilert with the post- 
master at Chicago, III. May 7, 1920 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

Šveicarija nenori Kappo.

(ihA\EA, geg. — Svcica- 
rijos valdžia pareiškė, kad ji 

neleis apsigyventi Šveicarijoj 
buvusiam vokiečių sukilimo va
dui, daktarui Wolgangui Kap
ini i. Mat, nesenai Kappas krei- 

valdžią laišku, prašydamas, kad 
ji leistų jam apsigyventi Švei
carijoj. šitą reikalą valdžia pa
vedė cen t raliui policijos biurui, 
kuris po atidaus apsvarstymo, 
valdžiai patarė, būtent, Kappo 
prašymą atmesti.

Žydų sionistų konvencija.
NEW YORK, geg. 5. — Žy

dų sionistų organizacija nutarė 
šaukti nepaprastą konvenciją 
New Yorke gegužės 10 dieną. 
Vyriausias konvencijos uždavi
nys busiąs “surasti reikiamų į- 
monių tinkamam atsteigimui 
naujosios žydų tėvynės Palesti
nos”.

Vai, tai bent bus debatai.
TOPEKA, Kaus., geg. 5.

Kansas valstijos gubernatorius 
sutiko eitų į debatus su Ame
rikos Darbo Federacijos‘prezi
dentu, Samuliu Gompersu. Jie
du ginčysis delei vieno naujo 
Kansas valstijos įstatymo, t. v. 
“industrial courl law”.

True translafinn filed wHh the pn<t- 
master at Chicago, III. May 7, 1920 

required by the nei of Oct. 6,1917
Japonai sumušo “bolševikus”.

TOKIO, geg. 6. — Pusiau ofi- 
cialiniai pranešama, kad Char- 
barovsko apielinkėj /balandžio 
29 dieną keturioliktoji japoną 
divizija sumušo -1000 bolševikų.
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Kas Dedasi Lietuvoj
KLAIPĖDOS KRAŠTAS.

| vokiečių direktoriumą įvesti 
du lietuviai, Simonaitis ir kun. 
Rėdys. Pirmasis gauna privei
zėti |M)liclją ir sienų saugojimą, 
o antrasis — bažnyčią ir moky
klą. Prieš d-ro Gaigalaičio kan 
didatura direktoriumo nariai 
buvo griežtai pasipriešinę. Lie
tuvių kalbos prancūzų valdžia 
neįveiki, vaduodamas! tuo, kad 
lame krašte visada buvusi ofi
ciali nė vokiečių kalba. Jokios

imi. Krėtė labai atsidėję, taigi 
sugaišo net ligi vai. nakties. 
Išvartę .........visus kampus,
pasiėmę keletą komunistinių 
brošiūrėlių iškrėtė ir notaro 
kontorą: apžiurėjo visas kny
gas, “rejestrus,” klijentų doku
mentus. Lalų gale išsidangi
no, įsakę rytojaus dieną ateiti

kintis, jog tai buvęs nesusiprati
mas ir viską, ką buvo paėmę 
grąžino, net nesurašę protoko-

ir Klaipėdos krašto: kas nori ga 
Ii važiuoti ir išvažiuoti bei ne
šioti prekes. Miesteliuose vo
kiečiu valdininkai tebetarnau
ja vokiečių reikalams. Gele
žinkelių, telegrafo, telefono, pa
što ir laivų susisiekimas busiąs 
sutvarkytas. Kol kas musų 
traukiniai galėsią vaikščioti li
gi Lauksargių ir Bajorų.

Paprašius paaiškinti, dėl ko
kių priežasčių buvo daroma kra 
ta ponas viršininkas atsakė, jog 
tai esanti paslaptis.

Buvo kratos ir pas Rokiškio 
dvaro darbininkus. Du iš jų, 
Krasauską, Rokiškio miesto 
Valdybos narį ir Dagi, pasodino 
“cypen” be jokių paaiškinimų.

ROKIŠKIS.
MAŽOSIOS LIETUVOS KRAŠ
TO DABARTINE PADĖTIS.

n

Nesant beveik jokios kontro
lės ant Nemuno, nepaisant gu
bernatoriaus Odry draudimo, 
maistas (javai, mėsa etc.) išve
žama į Vokiečių kraštą ir daug 
kur gręsia badas. Lietuvos val-

d. vakare į Rokiškio
Vienožinakaitės Purė- 
Bokiškio gimnazijos 

direktoriaus drauge Rokiškio 
apskrities ir miesto Tarybų pir
mininko, Pureno butą karinin
kai su kareiviais buvo atėję da- džia negali atidaryti senosios šie 
ryti kratos, remdamiesi vietinio uos, kol nebus leista Lietuvos 
žvalgų punkto viršininko jsaky- valdžiai pastatyti savo muitinių

Gražus Plaukai
Tai papuošimas kiekvienos moters ir mergaitės, pasigerėjimas 

kiekvieno jaunikaičio ir vyro. Tai yra svarbu išlaikyti šis papuo
šimas ir sveikas plaukų augimas iki senyvam amžiui, vartojant

Severa’s
Hair Tonic

(Severos Plaukų Stiprintojas) yra labai geras plovimui galvos 
ir plaukų. Jis ugdo plaukų augimą, bitik plaukų šaknelės te
bėra gyvos. Jaučiama malonus jautimas vartojant jį. Pamėgink. 
Kaina 65c ir 3c taksų.

šukavimas Plaukų
Kai-kada būna nemalonus, ■J! ypač kai liuobimas plaukų es- 

ti užleistas. Severa’s Hair Po- 
■ " made (Severos Plaukams Tc- 

palas) padaro plaukus gra- ■|l žiais, minkštais ir žvilgančiais. 
Padaro maloniu šukavimų plau 
kų dėl vaikų ir augusių. Kai- ■g na 25c ir 1c taksų.

Plovimui
Galvęs reikia vartoti tokį 

muilą, kuris lengvai putoja y- 
ra gydantis, šitam tikslui ge
riausiai atsako Severa’s Medi* 
cated Skin Soap (Severos Gy
dantis Odinis Muilas.) Jis taip
gi yra geras dėl barzdos sku
timo. Kaina 25c.

Severos Vaistai šeimynoms randama kiekvienoj vaistinyčioj. "■ 
Jeigu jūsų vaistininkas negalėtų jums suteikti, siųskite užsa- ■■ 
kymą tiesiog mums. Prisiųskite reikalaujamą kainą drauge ir !■ 
ufr taksus, adresu: ’ s

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA !■

Gegužinis Šokis
-------- Rengia---------

Golden Rod Lietuviu Mergaičių Pašelpinis Kliubas

SUBATOJE, GEGUŽĖS (MAY) 8 d., 1920
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd 1’1.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 55c su taksais ir rūbų 
pasidejimu.

Muzika AMBRAZAIČIO — Syncopatois Jazz Band 
Susirinkimas atsibuna kiekvieną antrą Utarninką mė- . 

nėšio, McKinley Club Ilouse svetainėje. Merginos, norin
čios įstoti, atsilankykite arba rašykite pas prezidentę infor
macijų, ANNA Z AK AR, 3227 W. 38th Place.

F»IKLTM1KLAS
--------- atsibus ---------

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

Pradžia 9 vai. iš ryto.
PIRMAS DIDŽIAUSIAS DUBELTAVAS PIKNIKAS;

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

soko ko tiktai norėsi; bus visol/ių 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. ~ ................... . ■ /..........................................................

i
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ir juros. Mišk ii kertami ir ve
žami į Vokiečių kraštą. Kas- į 
dien eina po du traukiniu su me 
džiais į Tilžę ir toliau.* Nors 
ant Tilžės tilto stovi prancūzų 
sargj’ba, bet visas eksportas ei-, 
na per upę laivais naktį, o vo
kiečiai iš anapus nepraleidžia 
jokių maisto daiktų. Politiniu

biauresnė. Guberiuitorius Or- 
rdy pripažino vokiečių sudary
tą direktoriumą, ir jam padavė 
į rankas krašto likimą. Sudary
tas iš vokiečių kaizerio valdiniu 
kų (Alldeutsch’ų) jis visai nesi
rūpina to krašto reikalais ir y- 
pač lietuvių gyventojų reika
lais. Tie žmonės yra atvykę čio
nai iš gilumos Vokietijos, kaip 
kad buvo rusų valdininkai pas
tatyti Didžiojoj Lietuvoj. Ir da 
bar tuos žmones santarvė auto
rizavo toliau varyti savo akciją. 
Lietuvių Tarybos atstovai dargi 
nebuvo oficialiniai gubernato
riaus Odry priimti. Ir tai buvo 
padaryta krašte, kuris turi būti 
pačios Santarvės nusprendimu 
atiduotas Lietuvai. Tai be galo 
pakėlė seniesiems vokiečių kai
zerio agentams ūpą, ir jų begė
diškumas jau spėjo apsireikšti 
visoje eilėje ekscesų prieš lietu
vius. Tie ekscesai yra direkto- 
riunio proteguojami. Pasų ir 
asmenų kontrolės prie Nemuno 
visai nėra. Visoki alldeutschų 
agentai, šnipai etc. plusta į tą 
kraštą ir laisvai savo darbą va
ro. Yra žinių, kad eina sparčiai 
“aldeutscbų” ginklavimąsis 
nors gen. Odry liepė visus gink-, 
lūs atiduoti. Vokiečių kareiviai 
su forma ir apsiginklavę grupė
mis ir kuopomis atvyksta lydė 
Ii ar ginti kontrabandininkų.

Yra atsilikimų, jdg 
valdininkai uždraudžia 
lose net religiją mokyt 
kalba, kas buvo senųjų 
mų leidžiama. Lietuvių
buvo pristačiusi visų valdinin
kų kandidatus, kuriais reikėjo 
pakeisti senieji kaizerio valdi
ninkai, bet ligi šiol viskas eina 
senoviškai be jokių atmainų ir 
dar biauresne vokiečių tenden
cija. Lietuvos valdžiai yra sun
ku teikti ekonominės* pagalbos 
Klaipėdos kraštui, kol jo valdy
mas yra 
rankose.

Taupa — vienatinis 
Kelias į gerbūvį.

Kas Taupina—Tas Turtingas
Ncdaro skirtumo kiek uždirbi $35, $59, $100 arba daugiau į savaitę, nieko tai ne

reiškia, jeigu iš to nė kiek neatidėsi prietikiu! ligos, bedarbės arba senątvei. Taupyk!

PINIGAI SUTAUPYTI DABAR
bus tavi geriausiu prieteliu senatvėje — prieteliu, kuris niekad nenuvils.

Uždarbiai Amerikoje niekad nebuvo didesni, negu jie yra šiandien. Ar atidedi 
kiek iš savo uždarbių? . \

Jeigu ne, tai pradėki šiandien, o busi laimingas.
Užsitarnausi pagarbos nuo kitų ir nuo savo mylimiausių.

Mokame 3 nuošimčius už taupinimą.

LENKŲ BANKAI:

North - Western Trust
& Savings Bank

“Baltasis Kampas“ f 
Milwaukee Avė. ir Division gatvė

latorija, vedama d-ro Mažylio.
Norint suteikti jauniems gy

dytojams galimybes lavinties į- 
. vairiose medicinos šakose, nuo 
š. m. pradžios įvesta Kauno Li-

senieji goninės eta tau 2 gydytoju ipter 
niokyk- 
liuluviu 

įstaty-
T’arvba

nu, gaunantieji pilną išlaikymą 
ir 500 auks. algos. —[D-basJ.

Second North - Western 
State Bank

Avondale
Milwaukee Avė. ir Central Park Avė.

TURTAS 18,000,000.00
DIDŽIAUSI LENKŲ BANKAI AMERIKOJE

Iš Tauragės.

Uršulė Petrauskaitė 
rijonai Mulikaitienei, 
e., Mieli:

...Išblaškė musu

rašo Ma-
Seottvil-

Laiškai iš Lietuvos.

šeimyną, 
pastoges išardė, jaunuomenę 
kaip uogas išraškė; niekas ne
girdi musų verkimo ir musų 
savastį kas nori, tas ima. j 

Tauragėj nė vienos triobelės 
neliko, viskas išdeginta; taipgi 
nudeginta visa apiclinkė apie 

! Tauragę per 4 vertsus. Nežino 
* jonie nė ką daryti, begome vis-

ištiko ir musų šeimyną. Visi ka-

vok iečių dircktoriumo

[Darbas].

KAUNAS.

ligoninėje nuo kovo 1Kauno
d. pradėjo veikti naujai suorga
nizuotas moterų ligų ir akušeri
jos skyrius 25 ligonėms. Skyrių 
veda d-ras Mažylis. Neturtin
gos gimdančios moterys priima 
mos į jį dovanai. Prie šio sky
riaus atidaroma pribuvėjų (a- 
kušerių) kursai, kurie tęsis apie 
8 mėnesius.

Be lo dar Kauno Ligoninėje 
veikia šie skyriai: 1) Chirurgi
jos skyrius, 60 ligonių, veda
mas chirurgo d-ro Žemgulio.

Prie šio skyriaus nesenai pra
dėjo veikli naujai d-ro Žemgu
lio sutvarkytas rocnlgeho kabi
netas.

60 ligonių, vedamas d-ro Kuba- 
kelio.

3) Limpamųjų ligų skyrius, 
45 ligonių ir

4) Veneros ligų skyrius, 50 li
gonių, vedamas d-ro Geffcno.

Prie ligoninės yra įrengta la
boratorija, kurioje ligonines 
reikalams daroma įvairus klini
kos ir mikroskopijos tyrinėji
mai.

Ligoninės bendroje Ambula
torijoje kasdien, išskyrius šven 
tudienius, suteikiama ateinan
tiems ligoniams patarimai nuo 
įvairių ligi' už 5 auks.
dar pradėjo veikti specialu a- 
kušerijos ir moterų ligų ambu-

JURABRKAS, vąs. 27, [Rašo 
Pr. Klijunui į So. Omaha, Nub
raška]. — šį laišką siunčiu iš 
Smalininkų, perėjęs Prūsų ru- 
bežių. Mat Lietuvos valdžia la- rtti bėgom c Rusijon. Bet kelyje
bai cenzūruoja laiškus, kad apie1 po Kelme ištiko baisus mušis, 
ją ko bloga neparašytum. Vo- Virtonie tad į grabes, ar kur pa
liečiai gal ncęenzuruos. Prastas puolė ir ten pritrenkti gulėjo- 
Lietuvoj surėdymas, koks men- me. Kada prabadome, 
kas ponelis arba tik viršininkė- buvo truputį atmuštas. Mudvi 
lin pastojęs, tai tik ir žino, kad 
plėšti nuo biednų žmonių. Taip 
buvo prie rusų, tas pats dabar ir 
prie lietuvių valdininkų. Norint 
gaut biletą pereit į Smalinin
kus per sieną, kad ką nors pasi
pirkta Prusnose, reikia mokėti 
šeši rubliai; o pesliuos ima už 
porą medinių klumpiu, ką par
sinešti iš Prūsų, du rubliu.

Iš pradžių pas mus į kariuo
menę ėjo savanoriai, o dabar 
ima po prievarta. Savanoriais 
ėjo daugiausia beturčių berniu
kai, ha buvo žadėta duot beže
miams žemės. Daugybė todėl 
berniukų apleido ūkininkas ir 
į kariuomenę išėjo. Bet los pa
žadėtos žemės dar niekas nega
vo. Buvo žadėta Vasilčiko ir k i 
tų dvarininkų žemes žmonėms 
išdalinti, bet tie ponai kaip val
dę, taip lebevaldo savo dvarus.

Darbo žmones labai vargsta

priešas

Ar Skauda Galva
skaudčjl- 

paeiti nuo 
žiūrėjimo

8
 Galvos 
mus gali 
Didelio 
ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei
kalauja priežiūros. 
Gal turi Slogas ar 
kokių Nosies ar 
Gerkles kliūtį, ko
kia kliūtis nebūtų, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti

pas mane nemokamai ir kliūtį
prašalinti. Dabartinis meto lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagojc, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 

.praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės, šimtai laimingų, dūkln 
gų pacientų pasakis jums kų aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man t:j priparodyti. Ateikite ir 
paslinatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

•jwnmn

kmaco

'JPuritąn Salyklos Sun- 
ka su Puritan šviežiai 
maltais apyniais pada
ro geresnį gėrimą, ne-

> gu kitos kurios išdir- 
Į bystes. Reikalauk Pu- 
| ritBn. Visos geresnės 
I ] aptiekos jo turi arba 
L gali įgyti dėl jūsų.

JOHN KUCHINSKAS

neapsakomas; valgomų daiktų 
jpirkt negalima. O darbo visai 
nėra. Valdžia nesirūpina su
radimu žmonėms kokio nors 
darbo. Ūkininkas atsiveža tur
gini ką-nors parduoti. Sakai 
jam, kad begalo brangiai nori. 
“Kad tau brangu, lai nepirk,” at 
sako. O tą brangumą padare 
dar ir tas prakeiktas ūkininkų 
degtinės varymas. Visur dirba

nu mama irgi pakėlėme galvą 
ir žiūrime kaip per miegą, bet 
nematome savo šeiminelės. ne
žinia kur prapuolė. Kįla baisus 
verksnias, bet kad ir verkda
mos einame toliau. Susitinka
me irgi verkianti būrį. Maži 
kūdikėliai verkia molinų, o mo
linos kūdikių. Klausinėjome pa 
žįsta m ų, bene kas ar ne matė. 
Mariutės, Petriuko ir tėvelio. 
Sako, kad jie verkdami klausi
nėjo apie mudvi ir nubėgo ant 
Šiaulių. Mudvi irgi bėgonie ton 
piusėn. Bet bebėgant užgirdo
me, kad vokiečiai šaukia mus 
grįšti atgal.. Tad dar ir šiandie 
nieko tikro apie juos nežinome, 
lik sugrįžę iš Rusijos žmonės 
pasakojo, kad Mariutė ištekė
jusi 1917 m., o Petriukas mi
ręs, tėvelis irgi sergąs ir pasili
kęs. Taip mudvi dabar ir var
gstame. Dar geros dieneles ne
mačiau nuo to laiko, kaip per
siskirk musų šeiminčle. Reikia 
užsidirbti duoną ir apsirėdyti, 
□ čia visikas taip brangu.

Tauragės choras tebėra ir aš 
tebesu jame, bet iš musų drau
gių tebėra 1, — Vcnckaitė, 
Janikavičiuke, Gudionikč ir aš; 
esame 30 mergaičių ir 15 vyrų, 
kitos buvusios draugės tebėra

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

120 So. State gat. 2 lubos ant 

ros duris nuo Fair sankrovos j 
Aiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

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

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. MSlino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mfilino serge kelines $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. 
▼aka.ro. Nedaliomis iki 6 ▼. vakare.

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

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO.TLL.
Telephone Central 3684

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

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkps Dokumentus. Sutei

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

1821 So. Halsted St.» Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

Be lo irielką, ir nieks jų nedraudžia.
Nėra dar Lietuvoj teisybės. Tik 
suiktybės ir piešimas.

Dabar gyvenu Bekšlukų kai
me, dirbu ūkio darbus, žiemos 
laike visai mažai teuždirbu. 
Siūti negaliu, nes mašinos nc-

turiu. Sudegė visi musų drabu
žiai ir triobos.

Dabar apie Raminauskių šei 
miną. Tamstos tėvelis buvo iš
bėgęs ir apsigyvenęs Skaudvi
lėje, bet dabar girdėjau, kad y- 
ra miręs. Petras Raminauskis 
apsiženijo, Marijona Bulkikė 
apsiženijo su šclkiuku Antonu

Lietuvių Ūkininkų Kolonija
Ateik j Vilas County Wiscon- 

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

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

Antras Milžiniškas Balius ir Išleistuves
-----Rengiamas------  e

SUSIVIENIJIMO AMERIKOS LIETUVIŲ KAREIVIŲ. g
Subatoj, Gegužio-May 8tą diena, 1920 ■

7th REGIMENT ARMORY HALL, 
Ant Wentworth Avė. ir 31-tos gatv.

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 75c ypatai.

Palinksmins jumis Susivienijimo Amerikos Lietuvių Ka
reivių Benas, naujai sušiorganizalvęš iš visų gabiausių muzi- 
kališkų spėkų Chicagoje. Kviečia Kareiviai.

%25e2%2596%25bcaka.ro
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įsigyk Nuosavą 
N amą

(l(OBESPONOENCIJjjS
MILWAUKEE, WIS.

Pirmoji Gegužės. Areštai.
Prakalbos.

t h and Ashland A Ve
a. ]

-Į'-.
r# -

Gražioj daly j North-West Sideje. Galima įsigyti pa-
. gyvenimą už

$795
Pilnai inrengtą. Mes suteiksime jutas namą, kokį 

norėsite.

MOKYKLOS — BAŽNYČIOS

t
PARKAI — APSUPTA APIELINKĘ

$8.00 i mėnesį.

Mes prigelbėsinte jums įsigyti nuosavą namą.

THE JOHN H. GELHARDT ORGANIZITION
1009 Woods Theatre BIdg., Chicago, III.

LIETUVIU 
RAKANDU 
KRAUTUVE 

1930-1932 S. Halsted S t. r
Chicago, III.

V. Makaveckas. M. 1. Kežas.

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

S UbdtOS Jumitare. Ruą$. Stovės. >UchU\es.

V U k U f ei 1S TaOtin^ Machines. Pilnos. C<c.. savųjų

Vielos siuvėjai šiemet pirmą 
sykį šventė Pirmąją Gegužės 
dieną. Pirmiaus Mihvaukee 
siuvėjai negalėjo taip drąsiai 
pasirodyti, nes jie neturėjo uni
jos, bet nuo pereitų metų visos 
Mihvaukee siuvėjų dirbtuvės pa 
darė sutartį su Amalgamated 

C.lothing Workers of America. 
Subatoje, gegužės 1 d. apie tre
čią valandą po pietų prasidėjo 
Freie Gemeinde svetainėj pro
gramas, pačių siuvėjų išpildy
tas. Pirmiausiai Amalgamatų 
benns pagriežS tarptautišką 
maršą, o paskui prasidėjo aiš
kinimas apie Pirmąją Gegužes 
ir kodėl viso pasaulio darbinin
kai ją taip iškilmingai švenčia. 
Plačiai aiškino apie darbininkų 
judėjimą pasaulyje d. M. Mc- 
Creary (Mihvaukee Leader’o 
redaktorė). Jos kalba tęsės dvi 
valandas. Vėliaus kalbėjo d. L. 
Krzyckis ir kiti. Programas tę
sės iki vėlyvos nakties.

— Vietos laikraščiai prane
šė, kad balandžio iš 28 į 29 nak 
lį daug komunistų liko suimta 
lipinant ir mėtant atsišaukimus 
gatvėse. Suimtųjų tarpe randa 
si ir du lietuviai: 1'. Miliauskas 
ir .J Gabartas. Tanias Miliaus
kas jau antrą sykį suimtas. Pir
mą syk buvo suimtas sausio 2 
d., bet apsigynimo fondas už
state $1,000 kaucijos ir liko pa
leistas; bet kaip dabar, kaip lai 
kraičiai praneša, valdininkąi 
griežtai atsisaką jį paliuosuoli, 
kad neišpildęs savo prižado. Kol 
kas dar nepaliuosuoti ir kiti su

Subatos Specialiai
NUO 9 vai. ryto iki
3 vai. diena TIKTAI

Nepaprastas žemumas kainų mus verčia pasiimti teisę aprubežiavimui kiekybės. Visi daiktai 
išpardavimui bus taip ilgai, kiek jų rasis pas mus. Užsakymai nepriimama krasa arba telefonu

KELNES

OVERALLS
Men’s Headlight Overalls — jus žinote, kaip 
geros jos yra. Dydis 36, 38 ir 40 $0.65
už ......................................................... “ t

KORSETŲ UŽVALKIAI1
Ružavai rašytas Mull, putelėmis puošti, satino
stugų perpetės; 95c vepti* 9 v. r. iki Cflc
3 v. d. Subatoje už ................... vU

MILLINERY
Moteriškos lankstomos jureivinės, kietais bry
liais, stugomis puoštos juodos ar spalvuotos. 
$5 vertės 9 vai. ryto iki 3 vai. dienos $4 .98 
Subatoje už.......................................... 1

PANČEKOS l

Moteriškos grynų siūlų pančekos, juodos tiktai, 
dydis 8% iki 10. Vertos $2.50. Nuo 9v. $4 .00 
r. iki 3 v. d. Subatoje už.................. ■

ŠLEBĖS
Vaikų Šlebės puikaus klėtkuoto ginghamo, aug- 
što liemenio, kombinacija chabray apykaklės, 
rankovėlės ir kišenės; dydis 2 iki 6 
metų; vertos $2.50; už ...................

VAIKIUKŲ KELNĖS

50

Tamsių spalvų, vilnonio ševioto ir kašmyro; 
dydis 8 iki 15; vertos $2.25. 9 vai. ryto $d .59 
iki 3 v. d. Subatoje už porą...............

PERKELIS

Gražiai nudirbti nerti Bloomeriai; ružavi tik
tai; dydis iki 29, moterims ir mergaitėms; 69c 
vertes. 9 vai. r. iki 3 v. d. Subatoje 
už ................................................. OO

UŽLAIDAI
Langų užlaidai, truputį ingadinti; dydis 6X3; 
visi populiarių spalvų (6 užlaidai iš viso). 9 
vai. ryto iki 3 vai. dienos Subatoje, 
kiekvienas....................................... vO

VYLINIAI TINKLELIAI

11 . ■

Dr. A. R. Blumenthal

AMU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuš . kada pra 
nykkta regėjimas 

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4849 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai liotuTlauu linomaa p«r 23 «•* 
tu kaipo patyrga gydytoja*, ahlrargae 
ir akuAoria.

Gydo aitrias ir chroniikaa ligaa, vy
ru, moterų ir vaiku. naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija t 1MB V. IJtk 
SL nstoll Plak St.

VALANDOS: Nuo 10—11 pietų, te 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis i Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: B412 8. Halsted Street 
VALANDOS: S—> ryto, tiktai

Telephonalt

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

4

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujaualoa 
mados iš petriną ir deaainą 
kirpti ir aluti vyriškai aprėda- 
lus. Turinio gettjt elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

ypatiškai. Valandos nuo I ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GAltMENTK

PRACTICAL DESIGNLNG 
SCHOOL

UOS So. Halsted SL, Chieaga.

STPAIGHT
IO

IO* 
STPAIGHT

Rusiškot ir Turkiškoj Vanos

F“ LOR oe:

MELBA
CigctT' S'upj'ente

IMI.I *

f — 
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12 th ST.
Artj St. Loula Avė. 

CHICAGO, ILL.

12 
OTHER 
SlZES

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

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

I.LEWI5C!GARMFG.C0.Newk.N.J.
inlhe World

tai.
— Nedėliojo, ge& 2 d .atsi

buvo prakalbos nežinia keno 
surengtos. Kalbėjo iš Chicagos 
“Vilnies” “redaktorius” p. V. 
Andrulevičius (Andrulis). Rei
kia tiek pasakyti, kad jis be 
“Olstryčio” “ponų” negali ap* 
sciti, kaip be druskos. Tas 
“filozofas” socialistus skirstė į 
dvi rųšis: ponus socialistus rr 
darbo socialistus (o kur ko

munistai?). Skaitė ir Komunis
tų Manifestą, Gaila kad varg
šas taip silpnai skaito: nuolat 
akinius čiupinėja ir nemato nū 
ką skaito. Štai ką tas naujasis 
liaudies “išganytojas” pasakė 
apie streikus: “nevisi streikai 
vra geri, kad darbininkai juos 
ir laimi. štai pavyzdys: Chi- 
cagoj vienoj plieno dirbtuvėje 
darbininkai sustreikavo ir jie 
pareikalavo, kad jiems pridėtų 
po 10c. į valandą, o kompanija 
darbininkams pridėjo po 15c.; 
argi čia laimėjimas? Mes 
(suprask, komunistai) revoliu- 
cijoniškai reikalaujame: stato
me tokius reikalavimus, kuriu 
buržujai - kapitalistai negali iš
pildyti, o tada mes jiems skel
biame kruviną kovą.” Taip 
tai kalbėjo tas ponas “redakto
rius* iš Chicagos.

— Darbų Milwaukec’j yra į- 
vajrių; mokestįs paprasti. Kur 
dirbtuvėje yra unija, ten darbi
ninkams geriaus ir apmoka, o 
kur ne, tai taip sau ir vargsta 
žmoneliai. Visa bėda darbinin
kams yra tai su stūbomis, nes 
namų savininkai labai randas 
iškėlė, bet ir tai dar sunku gau
ti. Norint gyventi, penoroms, 
turi pirkti nuosavią grintelę, 
nes kitokio išėjimo nėra.

— Vietinis.

39c šviesių apmatų marškiniams perkelis, 
kvietkuotas ar družėtas; 36 col. pločio. 9 vai. 
lyto ikj 3 vai. dįenos Subatoje PQC
už .........................................................

Juodai emaliuoti, visokio dydžio; Įsigyk da
bar. 9 vai. lyto iki 3 vai. dienos Subatoj Oi//: 
—specialiai per pėda ................... ■■

GINGHAM
48c puikus glebėms Gingham, družėtas, 27 co).
pločio (10 yaplų viso). 9 vai. ryto iki 9C|c 

• 3 vaL d. Subatoje, yardas ..............

DANTŲ MOSTYS 
* 

50c Pebecco Tooth Pašte; specialiai 9:30 vai 
ryto iki 3 vai. dieną trubelis tik

UŽ .......J*.. .......................

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 at.
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.

ABRUSAI
59c rumbuoti, baltinti, Turkiškų vanų abrusai,
18X36, 2 mėlynų družių kraštai. (6 iš viso).
9 vai. ryto iki 3 vai. dienos, Subatoje, jfl 
vienas........................................... .....

CUKERKOS
Brach’s puikios, maišytos, chokoledinės; vieno 
svaro dėžė, vertės 75c (2 iš viso). 9:30 
v. r, iki 3 v. d. Subatoje, už dėžę .......

DR S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

ŠILKO ŠALIKAI
Japoniško šilko Galvos šalikai, gal būti nau
dojami važinėjant automobiliu, balti su spal
vuotais pakaraščiais; $1.00 verti 9 v. r. EjEc 
iki 3 v. d. Subatoje už..........................

TABAKAS

Tuxedo, Prince Albert ar Velvet rūkymo ta- 
vuotais pakraščiais; $1.00 verti 9 v. r.
5 dėžės ..................................................................... ****

Telefonas Pnllman Mg.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistss 
1*657 Michigan Ave^ RoaelaaA.

Valandos: V iki • vakare.

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

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

SO. BOSTON, MASS.

-r.“

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta* A S ff-ff 
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. T 11

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEB AVĖ.
tarp Paulina ir Wood 8U.

Gegužės 2 d. Letuvių svetai
nėje įvyko I^SS. 60 kuopos pra
kalbos. Kalbėjo drg. Michelso- 
nas; žmonių buvo nedaug, apie 
150, nes diena buvo negraži ir 
nebuvo jokių plakatų, tik “Ke
leivio” vietinėje žiniose buvo 
pranešta. —J. P. R.

DATRIJOT1ZMAS}
1 Pačėdumas turi būt !

Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utaminkais, Ketvergaii

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

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

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

CHICAGO. 
Valandose 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų Ud I vakare.

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Pervirši*— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth ana 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

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

PAIN-EXPELLERI
“ Draugą Reikale99

Šeimynos, kurios karty dažinojo jo veikiančiu jieg\i, dauginus bo jo neapsieina. 
Yra tik vienas Palp-Ezpelleris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbažonkliu

-A-KTOHOFt (Įlca.ra.s)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jie nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 85c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
P. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

■„„...t ■ I ................. I ' ..... . ""____ --------------------------- ------------------------------------ =-!S

AA ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnfijęs pilvelis buvo. Dispe> 

■ija,nevirinimas pilvelio, nuslabnfijimas. Kraujo, inkstų, Nervų h 
abclnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras Vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1900 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas. Prof. 

1707 Bo. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chfeato,

Tele Yards 6402

AKUšERKA 
A SHUSHO

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

SKAITYKIT IR PLATINKI!
"NAUJIENAS”

m.

Pullman 652
APTIEKA

August Yonaitis 
LIETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. Michigan Avė., 
Chicago-Roseland, 111.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Morgan st Chicago

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

IDR
I Lieto1

. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigaa Av*. 
Telefonai, Pullman 342 ir 8180
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. TeL Yards 721.

DR. M. T. STRIKOLIS 
L i • t n v 1 s 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St

Tel. Boulevard 100.
Ofiso valandos: 10 ryto Ud 1 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 0 iki 12 diena.

Namai: 2914 W. 43 St
Tel. McKinley 383

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakare

8303 8. Morgan St Chleago. III

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 WJ1 St. kampJUrahfiold av
Valandos: Iki 9 ryto; noo 3 iki 

4 ir nuo 7 Ud S vakaro, 
TeL Prospect 1117

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted St„ Chicago?



X M 41 li 1 M. n 41 t' I it *( iT M, >' Petnyeia, Gegužes 7, 1920

NAUJIENOS
\JE LITHUANIAN DĄJLY NKWS

Pablishsd Daily aseept Sunday by 
the Lithuanien Nava Pub, Co, Ine.

Iditoc P. Grigaiti!

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS. 

Telephono Canal IBM
Bubscription Ratea:

16.00 per year in Chicago.
15.00 per year outslde oi Chicago.
87.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March Srd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
n edėl dienius^ Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kala*:
Chicagojo — paštu:

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

Suvienytose Valstijose, Chieagoj,

16.00
3.50
1.85
1.45
.75

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

Metams ................... .............. 85.00
Pusei metų.............. .............. 3.00
Trims mėnesiams ............... 1.65
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui . .................... 65

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams .................... ............ 87.00
Pusei metą.............. .............. 4.00
Trims mėnesiams . ............ 2.00

Pinigus reikia siąst Pašto Money
su užsakymu.
■II'III1!, HML’tA

sunku
ryt, kad butų ir vilkas sotus, ir 
avis čiela. Patogiausia todėl kle
rikalams butų vesti savo politi
ką, slepiantis už keno-nors nu
garos — kaip jie iki šiol stengda 

I vosi daryt; į Galvanausko kabi- 
I netą, pavyzdžiui, jie pasiuntė tik 
tai du savo žmones, ir tai dar 
sakė, kad juodu tenai nėsą ofici
aliai jų partijos įgaliotiniai. O 

(šiandie jiems reikės paimti ant 
savęs visą valdžios naštą ir visą 
sujungtą su tuo atsakomybę.

Klerikalų nelaimei, į Seimą ne- ęiidatų sąrašo, 
pakliuvo nei vienas smetonines 

' “pažangos” žmogus, už kurios 
pečių jie iki šiol slėpdavosi; ne
pakliuvo net nei vienas “santa- 
rietis” — ta partija, už kurią 
stojo “progresyviškieji” tauti 
ninkai Amerikoje. Todėl Lietu
vos klerikalams dabar nebebus 
progos svetimais nagais traukti 
“kaštonus iš ugnies”; gaus pa
tįs svilti, jeigu norės kaštonus 
valgyti.

Taigi savo pergale jie nelabai 
tegalės džiaugties. O ko jie ne
darė, kad tos pergalės atsiekus! 
Net bažnyčias pavertė politiškų 
jomarkų vietomis! Pirmutiniam 
lošime jie turėjo suvartot visus 
savo “trupus”, kad vos-vos lai
mėjus. Pažiūrėsime, kuo jie to- 
liaus loš.

- kaip sunku yra pada- Paskutinis ORSVaigi 
n hllT.ll ir villma anfna iri i O

mo aktas.
[Soc. Partijos Agentija]

New Yorko valstijos legisla- 
tura, keliomis dienomis prieš 
paliausiant savo posėdžius, pa
pildė paskutini pasvaigimo ir 
beprotybes aktų. Ji priėmė tam 
tikrų įstatymų, kuriuo Socialis
tui Partija padaroma nelegalinė 
organizacija, nebegalinti statyti 
rinkimuose oficialiu savo kan-

Dviem ar trim dienom prieš 
tai valstijos senatas priėmė to
lygų įstatymų. Dabar tie įsta- 

I tymai bus paduoti gubernato
riui Smithui, kurs turės juos 
savo parašu patvirtinti, arba at
mesti.

Jei gubernatorius Smith bus 
ištikrųjų vyras, sąžiningas 
žmogus, jis griežtai atmes, ir 
pasmerks tuos piratus ir pakvai 
sėlius, kurie galėjo tokius be
protiškus įstatymus sugalvoti 
ir priimti. Bet jeigu ir jis pat
sai bus ta pakvaišimo liga užsi
krėtęs, jis įstatymus patvirtins j 
ir tuo bildu prisidės prie Swee-1

tarp parlamento ir pildomosios 
valdžios; tai tik skraištč slap
tai diplomatijai; tai tik įnagis 
išnaudojimui kitų šalių, prisi
dengus globėjų kauke.”

Gen., Thompsono nuomone, 
sąjunga tarp Vokietijos ir Ru
sijos turėsianti permainyti visą 
Europos žemlapį: “Prie tokios 
Rusijos-Vokietijos sąjungos, 
beabejo, prisidės taipjau Austri
ja ir Vengrija, ir tuomet arba 

| Italija arba Jugoslavija, Lenki
ja ir Čekija-Slavokija turės iš
nykti, atsidurusios tarp dviejų 
girnų akmenų. Rumunija susi
trauks ir galės išlikti tik Vala- 
kijos ir Moldavijos ribose; Bul
garija ir Turkija pasinaudos 
proga, kad atsikeršijus Gre- 
kams. Susidarys tokia koalici
ja, kūpės nebeužtvenks nė jo
kia blokada, ir Europa 
vėl kariniu lageriu.”

pavirs

Komunistų lyderiai 
valdžios agentai.

Klerikalai laimėjo 
rinkimuose.

[Soc. Partijos Agentija]
Andai federalinis teisėjas 

(ieorge W. Anderson, Bostone, 
pasakė, kad*jis esąs įsitikinęs,

Galutiniai rezultatai rinkinių 
į Steigiamąjį Lietuvos Seimą y- 
ra blogesni, negu išrodė pagal 
pirmutines žinias apie jus.

Rinkimuose laimėjo klerika
lai. Jie gavo ne tiktai daugiau 
delegatų už kiekvieną kitų jjui-- 

tijų, bet ir už visas kitas parti
jas, sudėtas į daiktą. Iš šimto 
dvylikos atstovų Seime klerikalai 

„turės, penkiasdešimts devynis, o 
visos kitos partijos kartu — pen
kiasdešimts tris.

Ne taip gerai, kaip rodėsi pra
džioje, pavyko socialdemokra
tams. Jiems teko ne antra vieta 
pagal atstovų skaičių, o trečia. 
Socialdemokratus pralenkė soci
alistai liaudininkai, susidėję su 
Valstiečių Sąjunga. Socialistai 
liaudininkai (kartu su Valst. S.) 
turės dvidešimts devynis atsto
vus, o socialdemokratai — try
lika.

Vieną atstovą turės Darbinin
kų Sąryšis. Kokio krypsnio yra 
tas Sąryšis, nežinia. Gal būt, 
kad po šituo vardu dalyvavo rin
kimuose “kairesnieji” už social
demokratus elementai, o gal ko
kie dešinieji, nenorėjusieji atvi
rai dėties prie “krikščionių”. Jei
gu Sąryšio atstovas butų radika
li© krypsnio, tai jam neliktų, nie
ko kita daryt, kaip tiktai eiti 
kartu su socialdemokratų frak
cija, nes vienas jisai negali tu
rėt jokios įtakos Seime.

Krikščionių demokratų parti
ja, turėdama absoliučią didžiu
mą atstovų Seime, bus valdan
čioji partija Lietuvoje. Jai teks 
sudaryti valdžią, ir nuo jos va
lios priklausys, kokia konstitu
cija bus padaryta Lietuvai. Tai, 
žinoma, yra bloga. Bet perdaug 
delei to nusiminti nėra ko. Rei
kia neužmiršt, kad klerikalų di
džiuma Seime bus labai nedidelė 
— vos šešetas balsų. Mažiau
sias apsileidimas (neatsilanky
mas kelių atstovų į posėdį) arba 
nesusitarimas jų pusėje, ir opo
zicija gali paimti viršų balsavi
me.

O ta opozicija beveik perdėm 
susideda iš elementų, labai prie
šingų klerikalams. Didelė didžiu
ma jos yra socialistai — 13 so
cialdemokratų ir 29 socialistai 
liaudininkai; kartu 42.

Klerikalų partija susideda iŠ 
įvairiausio plauko gaivalų — ir 
kunigų, ir ūkininkų, ir dvarinin
kų, ir profesionalų, ir mažaže
mių valstiečių, ir darbininkų. Vi- 

• sus juos patenkinti yra be galo

valdo ir operuoja tam tikrų 
dalį taip vadinamosios Komuni
stų Partijos.

Kelioms dienoms praslinkus, 
kapitonas Svvinburne Hali, kurs 
karo laiku turėjo užėmęs augš- 
tų vietų valdžioj (militarinių ži 
nių departamente),paskelbė,kad 
žinomas Icomurvistij lyderis, 
L.ouis C. Fraina, tarnavęs kaipo

mento agentas.

daugelis taip vadinamojo komu 
buvo 

valdžios apmokami agentai, ku
rie skverbėsi į Socialistų parti-

vadovų

uz-

“radikalesnę”. Tikslas buvo 
toks, kad “suradikalinta” par
tija imsis netiesotų veikimo 
priemonių, o todėl valdžiai bus 
lengviau jų sunaikinti. Yra fak
tų, kad pačiai Lunko komisijai 
tarnavo ypatingai “revoliucin
gi” asmens, kurie buvo įstoję 
Socialistų partijon tikslu
kariauti jų revoliuciniam socia
lizmui” ir kurie nuolatos šmei
žė koliojo partijos narius ir jos 
vadovus “socialpatriotais,”, 
“oportunistais” ir dar piktes- 
niais žodžiais; o tuo tarpu tie 
“dideli revoliucionieriai” apie 
visa kų informavo valdžių, kuri 
paskui pradėjo savo žygius 
prieš “radikalus” — daryti kra
tas, areštuoti, kimšti į kalėji
mus ir deportuoti.

Kų visa tai reiškia?
Atsakyt ne sunku. Kol Socia

listų partija savo veikime va
duosią legalėmis • priemonėmis 
ir remsis konstitucinėmis teisė
mis, ji nepaveikiama, 
jau metai atgal buvo 
pastangų prigimdyti

O todėl 
daroma

formų, ir taip sufrazuoti, jog 
valdžia galėtų be niekur nieko 
prikibti ir partijų sutriuškinti.

Ir argi neįdomus dalykas, 
kad daugybė žmonių,, vyrų ir 
moterų, atsidūrė kalėjimuose 
arba tapo deportuoti dėl daly
vavimo “komunistų” judėjime, 
kuomet tie, kurie buvo to ju
dėjimo didžiausi iniciatoriai y- 
ra sveiki, arba pasišalino į Mek
siku arba Europą? Pavyzdžiui, 
Ben Gitlosvas, Vinitskis ir kiti 
nevvyorkiečiai sėdi kalėjime už 
platinimų “komunistinės” lite
ratūros, kurios autoriai ir redak 
toriai ir po šiai dienai džiaugia
si laisve, ir niekas jų nejudina.

Darbininkams, kuriems rupi 
socializmas, kurie nori yeikti 
dėl socializmo nėra šiandie ki
tos partijos, kaip tik Socialistų

AUSTRALIJA.
[Federuotosios Presos žinia]

Sydney. — Federuotosios 
Presos surinktos oficialinės ži
nios parodo, kaip nuolatos au
ga profesinių sų jungų judėji
mas Naujoj Pietų Volinijoj. 
Augimų unijų narių skaičiaus 

I to, Lusko, Adlcr’io, Martino ir I geriausia bus matyt iš šios len- 
kitų proto netekusių reakciniu- teles: 
kų. Metais: Narių:

Bet dagi jei gubernatorius ir 1900 84,231 
patvirtintų, dalykas tuo nebūtų 1910
pabaigtas. Tie įstatymai nusa- 1911
ko, kad viršiausias Ncw Yor- 1912
ko valstijos teismas turi dar 1913
nuspręsti, ar Socialistų parti- Skaičius bedarbių per pasta-
jos principai, praktikoj, griau- ruosius dvidešimt metų, sviravo 
na valstijos konstitucijų. Jei tarp 5 nuoš. ir 6 nuoš.; tik 1914 
teismas atras, kad taip, tuomet metais, karei kilus per šešis 
pabaigta: nė vienas Socialistų mėnesius bedarbių nuošimtis 
partijai priklausųs asmuo ne- buvo pašokęs iki 12 nuoš., o 
begalės būt statomas kandida- 1919 melų pabaigoj buvo 6.2 
tu ant oficialio balioto. | nuoš.

O betgi tai dar nebus visa- 
kas pabaigta. Savo juodžiau
sios reakcijos žygiais tie legisla- 
toriai sukėlė žmonyse didžiau
sio pasipiktinimo; sukėlė ašt
riausių protestų — protestų, 
kurie sekamaisiais rinkimais tu 

susikristalizuoti ne tik 
Nerw Yorko valstijoj, bet visoj 

šalyj. Visur, dagi konservaty
viausieji ' laikraščiai griežtai 
smerkia tų legislatorių beproti
škus žygius, o todėl galima tikė
tis, kad kitose valstijose pana
šių pasimojimų ant žmonių lai
svės legislaturos nedrįs daryti, 
bent ne dabar.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 7, 1920 
as reąuired by tne act of Oct. 6,1917

Pranašauja Europai didesnių 
nelaimių.

[Federuotosios Presos žinia]
Londonas. — f------- ------

Vokietija susijungs su alijan- 
tais, tarp jų ir Japonija, ir, ne
pripažindami sovietų valdžios 
stengsis išnaudoti gamtinius 
Rusijos turtų šaltinius, arba de
mokratinė Vokietija padarys sų 
jungų su Rusija.” Šitaip prana
šauja generolas C. B. Thomp
son, kurs iki birželio 1919 m. 
buvo militarinis Anglijos atsto
vas prie Viršiausios Karo Tary
bos, Versalyj. Taip, pasak jo, 
turėsiu įvykti, jeigu Viršiausio
ji Taryba ir toliaus laikysis to
kių jau metodų, kokių ji iki šiol 
laikėsi. Jis sako:

“Jeigu tie žmonės, kurie Pa
ryžiuje darė sutartis, klaidin
gai pavardytas “taikos” sutarti
mis, yra sprendėjai Europos 
likimo, tai geriau nelaukime, 
kad išeitų kas nors dora, sveika 
ir gera: nesą tie taikos daryto
jai riieko nepasimokino iš ka
ro, kuriame armijos sutirpo re
voliucijų liepsnoj. Jie vis dar 
tebegalvoja apie fizinę jiegų ir 
apie “spėkų pusiausvirų”. Ne
sitenkindami sutaisymu taikos 
sąlygų, kurios milijonų vokiš
kai kalbančių žmonių, širdis už
degė neapykanta, jie dar tebe
veda prieš Rusiją tokią savo po
litikų, kuri yra ir. nedora 
kvaila. Jie pataikavo tam tero
rui ir toms baisenybėms, kurio
mis buvo griaužiama Vengrijoj 
Belą Kimo beveik be kraujo pra 
liejimo įvykinta revoliucija, o 
ir dabar dar padeda magyarų 
reakcijai siausti. Ta “tautų 
lyga” jų rankose tai tik atspara

302,119
364,732
433,224
497,925

Metais: Narių:
1914
1915
1916
1917
1918

523,271 
528,031 
546,556
563,187 
581,755

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[I?ederuotosios Presos žinia]

Detroit, Mieli. — Sustreikavo 
apie 1(M) plumberių, rei'kalauda-* 
m i $1.25 valandai vietoj dabar 
gan navos algos $1 valandai.

Hhinelander. Wis. ---- Gimtos
International Tiinber Workers 
unijos valdyboj žinios parodo, 
kad girios darbininkų streikas, 
kurs prasidėjo praeitų panedelį, 
eina pasekmingai. Streikas a- 
pemė visų medžio pramonę Wis 
consino, Michigano ir Minneso- 
tos valstijose. Daugelyj vietų 
laidokai visai uždaryti. Strei
kuoja nemažiau kaip 20 tukstan 
čių darbininkų. Reikalauja 8 
valandų dalrbo, paliekant tų pa
čių mokesnį.

Mihvaukee, Wis. — Sustrei
kavo tapytojai, priklausau t įs 
Tapytojų unijai Nr. 781. Reika
lauja, kad kon t rak toriai pasira
šytų po sutarčia, jogei ir pava- 

“Arba reakcinė | sario darbymečiui praslinkus 
pasiliks ta pati mokestis, kurių 
tapytojai dabar gauna, būtent 
85 centai valandai.

sausio 1919 metų ir nutarė joje 
tik papildyti Lietuvos Valstybei 
sąstatą naujais nariais. Tuo 
laiku visa Lietuvos šiaurine da
lis jau buvo užimta bolševikų 
ir konferencijon tegalėjo atvyk
ti atstovai vos iš Lietuvos 10 
apskričių. Konferencijoj daly
vavo 187 atstovai ir tuomet 
nuo ūkininkų ir darbininkų lw 
ko parinkti Šie penki atstovai:

1. Brokas Liudas —darbinin
kas;

2. Ivanauskis Motiejus — 
darbininkas;

3. Jakimavičius Jonas — ūki
ninkas, veteranas;

4. Kovaiiunas Juozas — ūki
ninkas;

.5 Šatas Vincas — liaudies 
mokytojas.

Gardino sričių (buvusios ru
sų Gardino gubernijos) gana 
didi dalis atstovų toj konferen
cijoj balsavo prieš tokį pririn- 
<imą ir be to J. Vileišis savo 
partijos buvo atšauktas iš Ta
rybos.

III. Lietuvos tautų mažumų 
atstovybe.

Papildyti Lietuvos Valstybės 
Tarybą atstovais nuo tautų ma
žumų Lietuvoje buvo didžiai 
svarbu, idant Lietuvos Valsty
bės Taryba galėtų kalbėti visos 
valstybės vardu. Ir baltarusiai 
ir žydai reikalavo sušaukti sa
vo tautinių tarybų susirinkimą. 
Baltarusiams buvo leista vo
kiečių okupacijos valdžios šuva 
dinti tokių Tarybų ir jie tam tik 
romis sąlygomis buvo nutarę 
įnešti Lietuvos Valstybės Tary
bom Lapkričio 27 dienų, 1918 
m. Baltmsių Taryba buvo pa
siuntusi šiuos šešius nuo įvai
rių grupių narius:

1. Luckevičius Jonas — lite
ratas, archiologas;

2. Rastauskis Vaclavas — li
teratai;

3. Siemaška Domininkas — 
tek nikus;

4. Toloskų Vladislovas — ku
nigas;

5. Irallce'vi6i.us Jonas ----- uki-
ninkas;

6. Stankevičius — visuome
nes veikėjas;
bot gruodžio mėn. pabaigoje du 
nariai, Jonas Luckievičius ir 
Stankevičius, nūn baltarusių so
cialistų iš Lietuvos Valstybės 
Tarybos išstojo. Be to, Kauno 
Konferencijoj Sausio 16-22 d. 
buvo nutarta papildyti baltaru
sių grupe atstovais iš Gardino 
gub. ir balandžio 4 dienų 1919 
mot. Valstybės Tarybon įstojo 
šie trįs nariai:

1. Voronko Jazep — juristas;
2. Kornickis Jonas — pravos

lavų kunigas;
3. Bieleckis Konstantas — me 

dicinos daktaras.

, žydai.
Nė Žydu Bundas, nė kitos 

kairesniosios grupės nesutiko 
dalyvauti Lietuvos Valstybes 
Taryboje. Dalyvauja daugiau
siai sionistai ir šiaip beparty- 
viai. Žydai buvo padarę savo 
bendruomenių atstovų suvažia
vimą, daugumu nutarė, daly
vauti Valstybe* Taryboje ir 
pasiuntė tris narius:

1. Vygodskis Jokūbas — me
dicinos daktaras;

2. Racinilevičius Natanas — 
filozofijos daktaras, pirklys.

3. Rozenbaumas Simonas — 
juristas, advokatas.

Tokiu bildu Lietuvos Valsty
bės Tarybos narių išrinktų, pri
rinktu ir įėjusių nuo tautinių 
mažumų ir sričių buvo išviso 
47 asmenįs. Delei įvairių prie
žasčių iš Valstybes Tarybos iš-

—LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANEŠIMAS

Del pinigų siuntimo Lietuvon.

Tarp Amerikos lietuvių yra 
įsigyvenęs paprotys siuntinėti 
pinigus Lietuvon paprastuose 
arba apdraustuose (registruotuo 
se) laiškuose. Amerikoje tokie 
laiškai eina, dažniausia nepra
puola, bet siųsti taip pinigai Eu 
ropon nepatartina.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje gavo nuo Susisiekimo Mi- 
nisterio Vald. Čarneckio tokį te
legramą:

“Praneškite lietuviam, jog pi
nigų siuntinėjimas paprastuose 
ir apdraustuose laiškuose yra 
draudžiamas.”

Lietuvoje yra valdžios nusta
tytas tam tikras mokesnis už 
pinigų perleidus, o kas nenori

stojo Stan. Narutavičius. Step. t to mokesnio mokėti ir siunčia 
Kairys, Jonas Vileišis, Danielius • paprastuose laiškuose, tai rizi- 
Alseika, Luckevičius Jonas ir kuoja, jog suradus, jo pinigai, 
Stankevičius, o Antanas Sme- kaip kokia kontrabanda, bus 
tona tapo išrinktas Valstybes konfiskuoti. Paštu tuo tarpu 
prezidentu, ir dabar Valstybės. jrgj negalima siųsti pinigų per- 

1 aryboje liko 40 narių, kurie leidus iš Amerikos į Lietuvą,
šitaip grupuojasi frakcijomis:

Krikščionių demokratų 
frakcija:

1. Kun. Staugaitis Justinas; 
2. Čarneckis Voldemaras: 3. 
Bizauskis Kazys; 4. 
Liudas; 5. Dovidaitis 
6. Draugelis Elizejus; 
nauskas Motiejus; 8. 
Juozas; 9. Stulginskis 
dras; 10. šaulys Kazys; 11. Vai
lokaitis Jonas.

Tautos Pažangos frakcija: 
1. Kun. Petrulis Alfonsas; 2. 
.Yčas Martinas; 3. Malinauskas 
Donatas; 4. Kun. Mironas Vla
das; 5. Noreika Liudas; 6. Šer
nas Jokūbas; 7. Voldemaras Au 
gustinas; 8. Basanavičius Jo
nas.

žemdirbių frakcija: 1. Banai
tis Saliamonas; 2. Jakimavičius 
Jonas; 3. Kbvaliunas Juozas; 
4. Smilgevičius Jonas.

Tautos Laisvės Santaros 
frakcijos: 1. Alekna Jurgis.

Nepartiniai: 1. šilingus Stu- * -------
sys; 2. Petrulis Vytautus; 3. Bir 
žiška Mikas; 4. Klimas Petras;

Brokas
4 Pranas;
7. Iva- 

Puryckis 
Aleksa n-

cas.
Gudų Frakcija: 1. Lastauskis 

Vaclovas; 2. Falevičius Jonas; 
3. Siemaško Domininkas; 4. 
Toločko Vladislovas; 5. Kornic
kis Jonas; 6. Bieleckis Konstan
tas; 7. Voronko Jazep.

žydų frakcija: 1. Vygodskis 
Jokūbas, 2. Rachmilevičius Na
tanas; 3. Rozenbaumas Simo
nas.

Paskutiniu laiku, kaip girdėt, 
įstojo Valstybes Tarybon ir 
keturi nariai iš Prūsų Lietuvos.

Lietuvos Misijos Inform. 
Biuras.

Lietuvos Valstybės 
Tarybos Sudėtis

(Pabaiga)

2. Noreika Liudas — juristas, 
redaktorius.

3. Petrulis Vytautas — eko
nomistas, publicistas.

Lapkričio menesyje liko pri
imta Lietuvos Valstybės Kons
titucija ir liko atsižadėta nuo 
kvietimo Uracho. Tuomet lak
ti nai vėl pradėjo dalyvauti Lie
tuvos Taryboje Jonas Vileišis ir 
Myk. Biržiška, ir be to nuo so- 
cialistų-liaudininkų-dcmoikratų 
tapo priimtas gruodžio 5 dienų 
gydytojas Alseika Danielius, 
kursai tečiau gruodžio pabaigo
je prieš užeisiant ant Vilniaus 
bolševikams vėl išstojo iš Lie
tuvos Tarybos, o drauge ir iš 
soc. liaudininkų partijos.

Tuo tarpu lapkričio menesy
je socialistų liaudininkų inicia
tyva Lietuvos Valstybes Tarybo 
je liko pakeltas klausimas apie 

ir sušaukimų naujos konferenci
jos nuo visų Lietuvos piliečių, 
kad išnąujo perrinkus visų Ta
rybos sąstatų. Tokia konferen
cija buvo pienuojama ant gruo
džio 15 dienos Vilniuje, bet ant 
šio sumanymo Valstybės Tary
tos dauguma nesutiko, pačių 
konferencijų atidėjo ant 16-22

nes nėra nusistovėjusios pinigų 
valiutos. Lygiu budu nepatar
tina daryti kokie nors draftai į 
Europos bankus, nes dažniau
siai šie draftai pasilieka neiš
mokėti. H

Tuo tarpu persiuntime pinigų 
padeda Lietuvos Misija, (257 
W. 71-st str., New York City). 
Kas norėtų nors mažiausią su
mą pasiųsti, tesikreipia į Mi
sijų, bet tegul nerizikuoja siųs
ti laiškuose, nes pinigai nenu
eis.

J. Vileišis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Kazimieras Gugis
Veda viaokius reikalus, kaip kriminaliikuose 

taip ir civiliikuoae teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopierasi

Miesto Ofisas t

127 N. Burbom lt 
1111-11 InityBMt.

Tel. Central 4411

Namų Ofisas: 
1128 8. misted 81 

Ant trečių lubų 
Tel. Brorer 1310

ĮgĮBĮipfĮįĮy. IW’JON AS

a.

EuROPEftN American B
Siunčia Parduoda Laivok

............................ ____________________________________ _______________

Teuephone Boulevaro 611

.................. .
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8281 So. Hatotod St. Chicago, III.

««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Į H. B. Stern Dept. Store |
Į 3442 South Halsted Street j
■ ŽEMOS KAINOS, BET GERAS TA VORAS, TAI MUSŲ OBALSIS. ■

Bičnųs Kaklaraiščiai dėl Pavasario Siutų ir Dresių, Nėr- ' 
tos Apykakles, kaip parodo paveikslėlis

$2.25 $1.98 98c 50c i
■■

Veistės Spalvuotų organdijų Buster Brown ir žema apy- 1 
kakle už x

$3.50 $1.75 $1.50 98cM
■

Bičnios Apykaklės ir rankovėlės spalvuotos ar baltos ■ 
organdijos................... ................................................... ..... 75c

Moteriški Royal Mill Union siutai, Rusvi 

ir Balti ir apvestais keliais; nepaprastai pi- 

»iai...... .................... — 89c
Moteriški Union Siutai su rankovėlėmis ir *

atnertais keliais; puikios vertės už... 69c

Vyrų Mėlyni Amoskerg Darbiniai marški

niai; dydis 14j/2 iki 16^6; specialiai 2 kostu- 

meriui už............................................... $j.2O

Vyrų Ilickory Overalls; dydis 36 iki 42

specialiai .............................................. $<.:

t
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Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

SLA. 36 kp. susirinkimas.

(ieg. 2 d. įvyko SLA. 36 kp. 
labai svarbus susirinkimas, ka
dangi buvo renkami delegatai 
į ateinantį SLA. seimų birželio 
m., Bostone, taipgi buvo ren
kama centro valdyba.

Dar nesenai 36 kp. buvo tau
tininkų tvirtovė, kuria globojo 
įvairus profesionalai. Bet da
bartiniu laiku jie susivienijimu 
visai menkai besirūpina ir net 
susirinkimų nebelanko.

Susirinkimas 36 kp.delegatais 
į seimų išrinko J. Yuknį ir Dr. 
A. L. Graičunų. Jiems bus ap
mokėta už kelionę ir išlaidas po 
$130. Beto dar nutarta su-

šimtų-šimtai ran
kom siūti styliai, ku 
riems pri lygių ver
tėje nerasite už

30.00 ir $35.00 
*

$40.00, $45.00,

$50.00, $60.00

GERI 
SIUTAI
Pigiai Nukainuoti

A:

Kampas BĮ u e Island Avenue ir 18th Street

JUST KIDS The New Suit! By Ai Carter

•M ' LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER

Gaudys greitai važinėjančius
Už savaitės laiko pietinės mie 

sto dalies bulvaruose pasirodys 
500 naujų molorcikletinių sa-

U-S-SS-SS__________ ■■1UJĮ

teikti mandatus adv. K. Gugiui 
ir M. J. Damijonaičiui. Pir
mam, kadangi tuo laiku lanky
sis rytinėse valstijose Lietuvos 
šelpimo Fondo reikaluose, o ant 
rani — kaipo senam 36 kp. na
riui.

Rinkimuose centro valdybos 
pasirodė, kad 36 kp. yra nepar 
tenkinta esančiąja valdyba ir 
naujieji kandidatai gavo 
syk daugiau balsų,WiDelegatams įsakyta, kad 
visais budais stotų seime už iš- 
šlavimų iš SLA. visos negeisti
nos j)olitikos, nes kitaip netik 
lėšų fondas, bet ir visi kiti 
fondai bus skolose.

— Kp. Narys.

du-
se-negu

jie

WE8T SIDE
Bal. 30 d. Wicker Park svotai 

nėj įvyko Lietuviškos Ameriko 
niškos Rūbų Išdirbimo B-vės 
visuotinas\šėrininkų susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo 
virš 60 narių-šėrininkų.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad bendrovė bėgyje dviejų 
mėnesių tiek finansiškai pakįlo, 
kad jau lengvai galima pradėti 
veikti Lietuvoje.

Siutai pirkti pas 
mus yra sąžiningai 
nuvertinti, nukai
nuoti. Modeliai pa
tenkina ir konserva
tizmą ir paskutinių 
mada; tai drapanos, 
kurios atsako kiek
vieno skoniui, ir yra 
padarytos iš vienų 
vilnų, neblunkančio 
audeklo. Mes jums 
parodysime, ką rei
škia be abejpnės ge
riausios drapanos 
Chicagoje už

Mes kviečiame jus 
ateitų apžiūrėtų.

lietuvis, nes

Įnešus, |<ad greičiausiai gali
mu laiku pasiųsti į Lietuvą žmo 
nes, kad jie jau pradėtų ten veik 
ti, visi tam pritarė ir įnešimas 
tapo priimtas vienbalsiai. Pa
rinkti tinkamus tam darbui 
žmones turės direkcija.

šių LABI. B-vę sutvėrė Chi
cagos rubsiuviai ir kiti darbi
ninkai tikslu čia, Amerikoj, su- 
organizuot ir surinkt tam tikras 
kapitalas, kuriuo butų galima 
įsteigti Lietuvoje verpimo, au
dimo ir rūbų siuvimo fabrikų. 
Ir organizacija auga kaip ant 
mielių. Tai puikus apsireiški
mas, kad lietuviai pradeda su
prasti svarbų ekonominių orga
nizacijų. Ir tų darbų turėtų pa 
remti kiekvienas 
įsteigus Lietuvoje rūbų siuvi
mo fabrikų šimtai darbininkų 
ras sau užsiėmimų ir patįs bus 
jo savininkais, patįs pasigamins 
rūbų ir nereikės gabenties jų iš 
užrubežio mokant nesvietiškai 
augštas kainas, kas neša pra
gaištį pačiai Lietuvai. Antra, 
kadangi žalioji medega ir pir
kėjai randasi ant vietos, tai šios 
bendrovės dalininkai gaus gerų 
pelną už savo įdėlį. Kiekvienas 
gali patapti Bendrovės dalinin
ku, nusipirkdamas vienų ar dau 
gian jos Šerų. Vienas šoras 
$10; vienam žmogui daugiau ne 
parduodama serų, kaip už 
$1,000.

Visi kviečiami yra dėties į šia 
B-vę, nes kuo greičiau mes su
siorganizuosime, kuo greičiau 
sudėsime kapitalų ,tuo greičiau 
ir tuo daugiau pagelbėsime sau 
:r Lietuvos žmonėms.

— Lietuvos Pilietis.

Rengia gražų vakarų.
Ateinantį nedėldienį M. Mel- 

dažio svetainėj bus labai gra
žus vakaras. Rengia jį Lietu
vių Janitorių Vyrų ir Moterų Pa 
šelpus Kliubas. Bus statoma 
graži Br. Vargšo trijų veiksmų 
drama “Žmonės”. Paskui bus 
tokiai iki vėlyvos nakties prie 
.magios Sarpalių muzikos. Pra 
džia 7 v. v. Įžanga tik 35c ir 
augščiau.

Šį vakarų vertėtų kiekvienam 
atlankyti, nes netik kad sma
giai ir su nauda bus praleistas 
laikas, bet ir bus paremta tuo 
Lietuvos kovotojai, nes pusė 
šio vakaro pelno eis Lietuvos 
Laisvės* Fondan, padėti tiems 
{raugams užjuryj, kurie kovoja 
ai juoduoju klerikalizmu, kuris 
vis dar tebėra gana stiprus Lie
tuvoje. Todėl visi atsilankykite 
į šį vakarų. — C.

CICERO
Gegužinės prakalbos.

SLS. 138 kp. geg. 4 d. buvo 
surengusi prakalbas paminėti 
tarptautinę darbininkų šventę 
— Pirmųjų Gegužės.

Kalbėjo iš Chicagos dd. P. 
Dubickas ir Dr. A. Montvidas.

Pirmasis nurodė į tas pas
tangas, kurias deda kapitalisti
nė valdžia, kad dar labiau sus
paudus darbininkus ir neleidus 
jiems susiorganizuoti. Taip
jau nurodė kaip kunigija eina 
išvien su išnaudotojais ir tam
sina darbininkų minias.

Antras kalbėtojas labai pui
kiai išaiškino kokių naudų ne
ša darbininkams jų organiza
cijos. Jis nurodė; kaip susipra
tę ir orgnizuoti Chicagos kriau- 
čiai atsiekė to, kad dabar ne
trukdomi gali švęsti Pirmų
jų Gegužės. Ragino visus vie
ny ties, šviesties ir pažinti savo 
reikalus taip kaip jie yra ir kaip 

JVKITJIENUB
turėtų būti, bet ne skaldyties į 
frakcijas ir tuo kenkti savo pa
čių reikalams.

Žmonių Jnivo ne perdaugiau- 
sia. Visi užsilaikė labai gra
žiai. Tai tik taip įstengė apvaik 
ščioti Darbininkų Šventę Cicero 
lietuviai darbininkai.

— S. P. Narys.

PENKI ŽMONĖS MIRĖ NUO 
KARBUNKULOS.

Vienas lietuvis mirė nuo tos 
ligos.

šiemet pavieto ligoninėj pasi
mirė nuo karbunkulus ligos — 
Anthrax — trįs žmonės. Visi jie 
dirbo Chicago Curled Hair Co., 
2301 So. Paulina st. ir manoma 
kad jie užsikrėtė ta liga nuo at
gabentų iš Argentinos plaukų.

Tarp mirusiųjų yra vienas 
lietuvis — Kostantas Viščiulis, 
2130 W. 22 st. Jis mirė kovo 12 
diena.

Ta dirbtuvė, (joj dirba apie 
200 žmonių), trims žmonėms 
mirus, liko sveikatos 'departa
mento uždaryta ir nebus ati
daryta tol, kol nebus persitink- 
rinta, kad nebėra pavojaus ki
tiems žmonėms susirgti.

Du kiti mirė užsikrėtę liga 
kitur; vienas jų turbūt užsikrė
tė nuo muiluojamojo šepetėlio.

Ta liga yra labai reta tarp 
žmonių, bet labai mirtinas; su
sirgęs žmogus greitai ir skaus
muose miršta—užsmaugiamas. 
Bet tari) gyvulių, ypač tarp Ar
gentinos avių, ji yra tanki. Jos 
bakterijos yra didelės, dešimtį 
kartų-didesnės už džiovos bak
terijas, ir išbūna gyvos kad ir 
10 metų tarp nurautų ar nukir
ptų plaukų. Gydymo būdas ne
žinomas.

Delei retumo ligos, 
šieji žmonės nebuvo pažinti 
apie jų ligų atsižinola tik 
mirties, kada išegzaminuota 
mikroskopu jų kraujų.

susirgu- 
' ir 
po 
po

KLERIKALAI ORGANI
ZUOJASI.

Vakar suvažiavo 53 klerikalų 
atstovai, kuriais pirmininkauja 
vyskupas Joseph Schrembs iš 
Toledo. Jie išrinks tarybų iš 12 
žmonių, kurie neva atstovaus 
visos šalies katalikus.

Tos tarybos tikslu bus “su
vienytomis visų katalikų jiego- 
mis”, kovoti prieš radikalizmu 
ir prieš kiekvienų įstatymų, ku
ris nepatinka klerikalams. Ji 
taipgi priešįn^is įstatymams, 
vercianliems katalikų vaikus 
lankyti viešąsias mokyklas.

Savo atžagareiviškam darbui 
taryba nori surinkti mažiausia 
$20,000,000.

Nors šis' suvažiavimas esąs 
“parapijonų”, bet jame dalyviui 
ja veik vieni kunigai su vysku
pais, — mat jie geriau nusima
no ko klerikalams reikia.

Pasodino motina kalėjimam
Mrs. Kaiter, 2923 Elias Ct. 

mėgo smagų gyvenimų 
kada būdavo naktimis
Jos keturi vaikai todėl turėda
vo pasilikti vieni namie 
Ii kol jų molina, gal tik ryte su 
grįš. Su vyru ji irgi buvo per- 
siskirusi. «

Apie tai sužinojo konstabu- 
liatura ir motinų areštavo. Va
kar teismas nuteisė jų 3 mėne
siams kalėjimai), o du vaikai li
ko atiduoti prieglaudom, kili du 
pavesti jų bobutei.

ir retai 
namie.

ir lauk

N u ša u Uis vaikas.

vVHĄT'J THE 
score, voum&

« ■ 1 ................ ■ ■

Kėsinosi nužudyt buvusį 
valdininkų.

cukraus savininko, 
bus surasta, tada cukrus 
parduotas iš aukciono.

Lygos tikslas yra padaryti 
gatves saugesnėmis dėl pėsčių
jų-

THE EIGHTH 
/NNIKTG? rr

kaina pasiliks senoji.

kaina pasiliks senoji, 
1,000 pėdų ir nebus pa-

Jei jo ne
bus

vanorių policistų — narių Chi
cagos Motor Safety League, ku
ria suorganizavo taip nemalo
nus “spideriams” teisėjas Steik. 
Tie “policistai” turės žvaigždes, 
bet negales daryti areštų, vien

Rusų teatras.

šių savaitę buvo atsilankęs į 
Chicago iš Ne\v Yorko rusų pas 
tovaus teatro trupa, kurioj da
lyvauja tokie žymus artistai, 
kaip S. Trojanovski ir L. Bata- 
lina. Jie davė gražiame Glick- 
man’s Palace teatre 4 perstaty
mus. Vakar, paskutinę dienų, 
buvo statyta L. Tolstojaus dra
ma “Gyvas lavonas”. Lošė vi
sus vakarus labai puikiai. Tik 
žmonių visai mažai/lankėsi.

Ateinačių savaitę iš Ncw Yor
ko atvažiuoja mažarusių (ukrai 
mečių) operetinė trupe, kurioj 
dalyvauja paskilbę dainininkai 
1) .Medov, B. S. Solovjovą ir k. 
Duos Empirc teatre (Madison ir 
Halsted gt.) keletu operečių. ir 
dramų. — be. —

Mirtingumas.
Savaitėj, nuo bal. 24 iki geg. 

1, Chicagoje pasimirė, viso 653 
žmonės. Nuo plaučių uždegi
mo mirė 70 žmonių, nuo šir
dies ligų — 85, nuo vėžio — 
51, nuo džiovos — 47; žuvo ne
laiminguose atsekimuose 51. 
Kūdikių nesulaukusių 1 metų 
amžiaus mirė 136.

Užgriebė 4 vagonus cukraus.
Distrikto prokuroras Clyne va 

kar užgriebė keturis vagonus 
cukraus, stovėjusius ties Mor
ris, 111. Jie laukė, kol cukrus dar 
pabrangs, kad tada įvežus jį

Gaso

Gaso 
80c už 
kelta iki $1.25, kaip to gaso 
kompanija reikalavo, mažiau

siai iki rugsėjo 22 d. Taip nu
sprendė public Utilities komisi
ja, kurį atidėjo iki to laiko 
svarstymų apie gaso kainų.

Komisija dabar yra užimta 
su ga t vok arinis.

Netoli nuo Waukegano rasta 
nušautas 8 m. ūkininko sūnūs 
Kirkei). Pcrgigan. Klausinėta jo 
brolio, 12 m., kurį matyta kar
tu su juo ir turinti revolverį, 
bet jis užsiginė, kad nieko ne
žinąs apie nušovimą.

20 rinkinių teisėjų ir klerkų 
apkaltinta.

Vakar grand jury apkaltino 
20 rinkimų teisėjų ir klerkų už 
pridarytas pereitais rinkimais 
suktybes. Jie kaltinami pada
vime balsų už nebalsavusiuo
sius, neteisingus registravimus 
ir tt.

SS

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine,

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

Rado nušautų luošį.
šalę retai naudojamo kelio ar 

Ii Harvey rasta nušautų nežino
mų luošį, manoma, Hopkins iš 
West Sidės. Spėjama, kad jį 
nušauta automobilyj ir ten pas 
kui išvežus, pamesta jį.

Klaidos pataisymas.
v Pereito panedėlio Naujienų 
105 mini, tilpusiuose SLA. II 
apskr. suvažiavimo (laikyto 
bal. 25 d., Roselandc) tarimuo
se yra, korektoriaus neapsižiū
rėjimu, tarp rekomenduotųjų į 
SLA. centro valdybų praleistas 
vardas T. Dundulio, Chicago, 
III., kuris tapo rekomenduotas į 
centro sekretorius.

NEW YORK, geg. 4. — Tik 
šiandie čia tesužinota, kad pra
eitos subatos naktį kažinkas kė
sinosi nužudyti buvusį Jungti
nių Valstijų prokuroro padėjė
jų kapitonų Herold Content, ve
dusį A. Berkmano ir Emnios 
Goldman bylų. Į jį paleista ke
turi šūviai, bet nė vienas nepa
taikė.

Kažin, kodėl visa tai “tik da
bai' tesužinota”...
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

Ii

VIEŠAS DUONKEPYKLŲ DARBI- 
NINKU SUSIRINKIMAS

Jviks subatoje, gegužės 8 d., 7 vai va
kare, 3400 So. Aubvrn Av-i.

Darbininkai, duonkepiai! Malonėki
te visi'atsilankyti i ši Msuinkimą; 
mes turime apk'ubė’i apie savo rei
kalus — privalome suorganiz.ioti 
duonkepių uniją.

— Cicero. — Naujienų stotis persike
lia į naują vietą, sykiu su V. Shileikos 
spaustuve į Pociaus namą, 4932 W. 
14th St. Kurie pirkdavote pavienius 
Naujienų numerius, malonėkite ateiti 
po nauju antrašu.

A. Rudi risk a s,
“Naujienų” agentas

Indiana Harbor, Ind. — Liet. Vyri) 
ir Moterų Apšvietus dr-stės mėnesi
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, geg.
9 d., 2 vai. po pietų Catherine House 
svet., 138th ir Deoder St. Visi drau
gai ir draugės malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku, nęs mes turtm labai 
daug reikalų aptarti.

— P. S. Rindokas, Sekr....

Susiv, Liet. Am. Kareivių 2 kp.
mėnesinis susirinkimas bus geg. _7 

d., 7:30 vai. vak. Rašinskio svetainė
je, 731 W. 18th St. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti ir atsivesti naujų 
narių. . ■

PAJIEŠKAU savo vyro Pranciš
kaus šeštoko kuris prasišalino nuo 
manęs 12 d. balandžio (April) 1920. 
Paliko mane su trimis vaikais dide
liame nusiminime ir varge. Didžioji 
mano mergaitė Tekle iš rūpesčio, la
bai verkė ir dabar serga. Girdėjau, 
kad jis dabar gyvena su šia motere. 
kuri turi pasiėmus) šią mergaitę, o 
vyrą ir vaiką yra palikusi. Kas man 
praneš apie jo gyvenimą duosiu $15 
dovanų.

KOSTANCIJA ŠEŠTOKIENE 
2005 Canalport Avė., Chįcago, III.

Vatdyha. | tu<j>us

Lietuviška Amerikoniška Rūbų 
dirbimo Bendrovė rengia prakalt) 
nedėlioj, geg. 9 d. Chemausko 
1900 So. Union Avė. Pradžia 
2:30 vai. po pietų.

Kviečia L. A. R. L B.

Įs
as 

svet. 
kaip

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario švaraus į 

bile kokią dalį miesto. Praneškite

ANT. ČEKAUSKAS,
1739 So. Halsted St.

IšRENDAVOJIMUI

MOTERŲ VYRŲ

REIKIA vyru ir moteriški) darbui 
skudurų wholsaleje.

HARRY DRAY
1447 Blue Island Avė.

REIKIA
MERGAIČIŲ IK MOTERIŲ

Puiki proga esti musų clirby- 
kloje prie benčiaus ir lengvi u 
mašinų. Patyrimo nereikia. 
Mes suteiksime jums nuolat 
darbą ir mokestis bus greitai 
pakeliama.
ALBAI GH DOVER CO. 
2100 Marshall Boulevard

DARBININKAI <
Jeigu norite turėti nuolatinj 

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

900 W. 18th st.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA Truckmenų ir leiborių vy
rų darbui viduje warehousėje. Nuolat 
darbas ir gera mokestis. Kreipties į 
Supt. Fourth.

GUMBINSKI BROS.
% Union & Lumber Sts.

REIKIA merginų sudėstymui ir 
lankstymui į cigarų dirbtuve.

ZIMMERMANN & WEISS
734 So. Wabash Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA bučernė ir grosemė, 
greitu laiku ir pigiai. Tarp lietuvių ir 
anglų. Biznis gerai išdirbtas. Priežas
tis pardavimo, turiu kitą biznį.

Kreipties:
3600 »So. Lowe Avė.

EXTRA! Parsiduoda bučemė ir gro 
sėmė už labai prieinamą kainą. Biznis 
daugiausia yra daromas su lietuviais. 
Turiu vieną troką, taipjau parduosiu pi 
giai drauge su bizniu arba skirtumu. 
Pardavimo priežastis bus pirkėjui pa
aiškinta.

NATIONAL MEAT MARKET 
2901 So. Emerald Avė., Chicago, III.

Chicagos Liet. Vyrų Choras rengia 
labai puiki) vakarą nedėlioj, geg. 9 d. 
C.S.P.S. svet. 1126 W. IMth St. Stato 
scenoj 2 veiksmų komediją “Velnias 
ne boba”. Visi, kurie turėjote tikietus 
ant bal. 4 d. bus geri šiam vakarui.

..— Komitetas.

LDLD. 19 kp. paprastas susirinki
mas įvyks nedėlioj, geg. 9 d., 1:30 v. 
po pietų, Mark White Square svet 
(Engine ruimyj) Visi nariai būtinai 
atsilankykit ir naujų atsiveskite. Yra 
svarbių reikalų. — Pirmininkas

Chicagos Liet. Draugijos Sav. Paš. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
geg. 9 d., Związek Polek svet. 1315 
N. Ashland Avė. Draugai malonėkite 
susirinkt laiku taipgi persikėlę kiton 
vieton malonėkite priduot savo ant
rašus. — X. Shaikus.

Roseland. — LSS. 137 kp. susirin
kimas bus nedėlioj, geg. 9. 10 vai. ryte 
Aušros mokykloj. Visi nariai norin
tis prisirašyti, bukite laiku — Org.

Lietuvių Laisv. Federacijos 1 kp. 
(visos Chicagos) sbsirinkimas įvyks 
nedėlioj, geg. 9. <1.. 10 vai. ryte, M. 
Meldažio svet.. 2242 W. 23rd Place. 
Visi nariai prašomi atsilankyti.

—K. Baronas Sekr.

Ateities žiedo vaikų choro repetici
ja įvyks nedėlioj, geg. 9 d., kaip 10 v. 
ryto, Mildos svet. ant 3 lubų, 3142 S. 
Halsted St. Susirinkite visi laiku..

— Komitetas.

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 
Paš. Kliubas nedėlioj, geg. 9 d., 7 v. v. 
Meldažio svet., 2242 W. 23 pi. stato 
scenoje BĮr. Vargšo trijų veiksmų dra
mą “žmonės” Inžanga 35, 50 ir 75c. 
Po teatro šokiai. Muzika Sarpaliaus. 
Pusė pelno skiriama Lietuvos Laisvės 
Fondan. — Komitetas

Harvey, III. — LSS. 228 kp. mė
nesini.4; susirinkimas įvyks gegužės 7 
d.„ 7:30 vai. vakare. Malonėkite visi 
atislankyti. — Organizatorius

LSJL. 1-mos kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, geg. 7 d., Au
šros svet. 3001 Sq. Halsted St. Pra
džia 8 vai. vak. Visi nariai malonėki
te susirinkti paskirtu laiku, nes turi
me daug svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

Rubsiuvių unijos 269 skyriaus mėne
sinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, geg 
7 d., 7:30 vai. vak. Unios salėj, 1564 
N. Robey St. Bus daug svarbių prane
šimų, rinkimas darbininkų baliui geg. 
15 d. Schoenhoffen svet. kampas Mil- 
waukee Avė ir Ashland Avė. taipgi 
daug kitų svarbių reikalų. Visi prigu- 
lintįs į šį lokalą nariai malonėkite pri
būti.

Sekr. Frank Juozapavičia.

Bumside. — SLA. 63 kp. susirinki
mas įvyks pėtnyčnoj, geg. 7 d., 7 v. 
vak. J. Mačiukevičiaus svet. 1036 E. 
93 St. Visi nariai malonėkite pribūti 
laiku, nes yra svarbių reikalų ir bus 
rinkimas centro valdybos.

Sekr. B. Barniškis.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo giminių, dėdžių, 

Mikolo ir Aleksandro Navickų ir Pe
tronėlės. Paeina iš Kretingos mieste
lio; seniau jie gyveno Chicagoje.

TERESA VARKOJATĖ, 
Telšių apskričio, Kretingos miestelio 

Lietuva.

PAJIEšKAU savo tėvo Antano Ma
žeikos, kuris pirm karės gyveno Tu- 
čių sodoje, Viekšnių volostės, Mažei
kių apskr.; siunčiau laišką, negaunu 
iš jo jokios žinios. Meldžiu susiedų 
man pranešti, ar tebėra gyvas mano 
tėvas ir kame randasi.

TAMOŠIUS MAŽEIKA 
2325 So. Dearbom St. Chicago, III.

PAJIEšKAU Leono ir Bonifaco S&- 
lėnių paeina iš Telšių pavieto Mosė
džio parapijos, kaimo Žebrokų. Jie pir 
miau gyveno Amerikoje. Turiu svar
bių žinių dėl jų iš Lietuvos. Malonėki
te atsišaukiti šiuo antrašu:

J. LILEIKA 
10610 Edbrooke Avė.

ANT RENDOS Storas puiki vieta 
<lcl visokio biznio, ypatingai dėl pir
mos klesos barzdaskutyklos, Gents’ 
furnishings, millinery ar waist shop.

3207 So. Wallace St.

________ VYRŲ

REIKIA VYRŲ
INDAMS PLAUTI

Gera mokestis
Kreipties

GREAT NORTHERN COFFEE
SHOP

229 S. Dearborn S t.

REIKIA antrarankio duonkepio 
darbas dienomis. Gera mokestis.

FRANK BRASUS.
139 E. 107th St. Phone Pullman 945

REIKIA bučeriaus darbui bučernė- 
je. Gera mokestis; geros sąlygos.

Kreipties:
JOSEPH NIPRIKAS,

642 W. 18th St., Chicago, III.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė lietuvių apgyventoj vietoj

1315 So. 49th Court, Cicero, III.
~PARDAVIMŪI~PHOTO~STUDFO 

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

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI medinis namas 2 

augščių po G kambarius; pietrytinis 
kampas 42-ros Place ir Shields Avė. 
Kaina $2,500. Del išlygų kreipties j 
savininką.

JOSEPH CASEY, 
10208 So. Peoria St.

Phone: Beverly 1434

EXTRA! F.XTRA!
Labui <|jck'lis bargenas, parsi- 
duoda 2 lotai, labai pigiai; bus 
parduotu už pirmą teisingą pa- 
siulimą; lotai esti Brighton Par
ke; pardavimo priežastis — 
greitu laiku turiu išvažiouti į 
Lietuvą; meldžiu atsišaukti nuo 
6 vai. vakare, antrašu:

JOHN JAKUTIS, 
4719 S. Hermitage Avė. 

Chicago, UI.

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musą 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 
priaktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėt 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 Kepykla. 
Wholesale ir Retail Bznis.

4106 Archer Avė.

REIKALINGAS aptiekorius, biko- 
kio laipsnio. Labai gera užmokestis 
geram vyrui.

WARSAW PHARMACY, 
2210 Jos. Campan Avė., Detroit, Mich

REIKIA 2 barzadaskučių, 1 ant vi
sada, kitas tik vakarais. Gera mo
kestis.

GEO. SESKAUSKAS, 
3320 So. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI pekamė, geroj vie
toj, apgyventa lietuvių. Biznis iš dirb
tas nuo senų laikų labai gerai. Par
siduoda labai pigiai. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.
1400 So. 48th Ct„ Cicero, III.

PARSIDUODA bučemė ir grosemė 
ir kartu namas. Geroj vietoj, apgy- 
vanta lietuvių ii' svetimtaučių. Prie
žastis i|irdavimo, moteris mirė.

2451 W. 45 St.
GERA PROGA

PARSIDUODA Resort Farma. Iš 
priežasties sunkių operacijų esmu pri
verstas parduoti savo (visiems gerai 
Žinomą) Lemont”s Resort Formą, 
Ta farma parsiduoda labai pigiai ir 
ant lengvų išlygų. Del tolesnių infor
macijų kreipkitės pas:

A. J. LEMONT, 
4847 W. 14th St., Cicero, III.

PARDAVIMI 6 kambarių cottage, 
Union Avė. netoli 51 St. Kaina $2,800, 
$500 rankpinigių. Namas 4 pagyveni
mų kaina $4,300, $700 rankpinigių. 
Emerald Avė. netoli 51 St. Namas 53 
Aberdeen St. Cottage, kaina $1700, 
$400 rankpinigių. Cottage, modemiš
ka, Aberdeen St. netoli 54-tos, kai
na $3100, $500 rankpinigių.

KRAMER, 
5118 So. Halsted St.

Atdara visą dieną, nedėlioj ir vakarais

Z ------------ -
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGE8
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
187 Mokyklos Jungt. Valstijose.

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui Ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslus lengvais at- 
utinokCjirnais. Garantija už $10 
Išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

OFISAS nuomai gera vieta 
lietuviui gydytojui, dentistui ir 
osteopatui prie 108t(xs ir So. 
Michigan Avė., Roseland. Klaus 
ti

KIMBARK STATE BANK 
1081 h and Michigan Avė.

Tel.> Pullman 20. .

JIEŠKO DARBO

REIKALAUJU darbo. Esu senyVM 
žmogus; galiu pridaboti namą, vai-1 
kus ir tt. Jei kam reikalingas toks 
žmogus, malonėkit pranešti.

JURGIS GABAVIČIUS 
1527 Augusta St., kampas Ashland 

Avė. iš užpakalio, 2 fl.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO.,
1 ‘05 W. 21 St, Chicago

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ
Abelnam darbui Kepykloje.

Patyrimo nereikia. Gera mo
kestis. Nakties darbas.

Kreipties:
1107 West Congress St.

CUKERKŲ DIRBYKLAI 
Mergaičių reikia lengviam dirbyklos 
darbui. Patyrimo nereikia. Geros dar
bo sąlygos. Kreipties:

763 MATHER St.
Near Harrison ir Halsted Sts.

Phone: Haymarket 2344

REIKIA Mergaičių, kurios ga 
Ii siūti mokinimuisi plaukų dar 
bo. Augščiausi mokestis lAike 
mokinimosi.
WESTERN HAIR GOODS CO.

209 S. State St., Rm. 1008

REIKTA 2-ros virėjos
1362 So. Halsted St.

REIKALINGA teisinga mergina ar 
moteris; geistina kad šiek tiek mokėtų 
skaityti lietuviškai, Patyrimas nerei
kalingas. Darbas vakarais.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS 
3288 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA
MOTERIŠKŲ

Abelnam
Patyrimo
mokestis.

Kreipties
1107 West Congress St.

IR MERGAIČIŲ.
Kepyklos darbui, 
nereikia. Gera

Dienos darbas.

MOTERIŠKŲ ir Mergaičių 
virš 16 metų lengviam dirbyk
los darbui. Gera mokestis.

Klausti MR. BASS, 
3711 So. Ashland Avė.

REIKIA mergaitės ar senesnės mo
ters prie namų darbo mažoj šeimynoj. 

. Gera mokestis ir pragyvenimas.
1 MRS. BRUCHAS,

Chicago, III. 3323 So. Halsted St., 2nd fl..

REIKIA
Ilog Butchcrių
Darbui pjieking 
Sandūlije.

HETZEL & CO.
1743 Lnrrabee St.

REIKIA porterio į departamentinę 
krautuvę. Nuolat darbas, gera alga.

J. OPPENHE1MER & CO. 
4700 So. Ashland Avė., Chicago.

REIKIA vyrų darbui yarde ir 
teamsterių į scrap iron yardą.

ALTON IRON & METAL CO..
2122 So. Loomis St

NORINTIEMS pirkti Grosemę ar 
bučernę; turiu pardavimui įvairiose 
vietose lietuvių ir svetimtaučių apgy
ventose vietose. Kreiptieji nuo 3 iki 
9 vai. vak.

J. BLUŽIS,
3518 So. Wallace St.

REIKIA

Keletos tvirtų vyrų darbui 
muilo dirbyklai. Patyrimo 
nereikia. 44V&C. į valandą 
ir bonus. 9 vai. dienoje. 
Iki 1 vai. Subatoje.

ALLEN B. WRISLEY CO.
925 S. Wells St.

REIKIA
Vyrų darbui Scrap iron 
yarde.
$35 į

711
sąvaitę.
West 15th Place.

REIKIA 
LEIBERIŲ

Darbams viduje dirbyklos.
Nuolat darbas.
Gera mokestis.

Matyti Mr. Ellis.

HEPPES - NELSON 
ROOFING CO.

4500 Fillmore St.

REIKIA-
JABERIŲ

Lumber Yarde.
Nuolatinis darbas.
HERMAN H. HELTLER 

LUMBER CO.
2601 Elston Avė.

X

Kreipties prie Vartų

REIKIA vaikiuko 16 metų amžiaus 
prie darbo kilbasų dirbykloje.

1215 So. Halsted St.

REIKALINGAS darbininkas trum
poms valandoms, gera mokestis, gera 
proga tiems, kurie lanko mokyklą. 
Darbas prasideda iš lyto 6 vai., bai
giasi 9 vai ryte. Atsišaukite greitai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS 
3238 So. Halsted St., Chicago, III.’

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

MEDŽIO TEKORIŲ prie lempų.
Gera mokestis; atdara dirbykla dėl 
unijos ar ne unijos darbininkų. Kreip
ties tuoj pasirengusiems darbui.

15 St. ir-Throop St.

REIKIA '
VYRŲ

prie hand screw mašinų ir drill presų.
, Kreipkitės.

NATIONAL STAMPING
& ELECTRIC WORKS 

424 So. Clinton St.
____________________L11-___________________

REIKIA vaikino. Darbas ci-

ZIMMERMANN & VVEISS
734 So. Wabash Avė.

REIKIA
FOUNDREI DARBININKŲ

Vario lejykloj.
Gera mokestis.
Nuolat darbas .

Kreipties
STROMBERG MOTOR

DEVICES CO.
64 E. 25th St.

KEIKIA — Medžio darbTdar 
bininkų prie komercijinių au
tomobilių.

158 East Grand Avė.

KALVIŲ, finisherių prie ko- 
mercijinių automobilių ir ve
žimų.

158 East Grand Avė.

REIKIA — vaikiukų leng
viau! dirbyklos darbui. Gera 
mokestis.

Klausti MR. BASS, 
3711 So. Ashland Avė.

REIKIA berberio ant visada. Nuo
lat darbas, gera mokestis. Atsišaukit 
tuojaus.

S. DANOVICH,
75 N. Broadvvay St., Aurora, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius

Overland visai mažai vartotas penkių 
pasažierių; 6 nauji tajeriai. Parduo
siu pigiai, nes turiu išvažiuoti kitan 
miestan. Kas norite turėti vasarai 
gerą kaną ir extra bargeną, atsišau
kite 4133 So. Wallace St.

Telefonas Drover 6979

PARSIDUODA automobilius Ford 
vartotas 2 metus geram stovyje už 
$488.00. Galite mane matyti kožną 
dieną bile kada ir nedėlioj.

A. ZOBRAUSKAS, 
8904 Normai Avė. Chicago, 111.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
8800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

BARGENAS
PARSIDUODA namas labai pigiai. 

Namas nedidelis ir pigus. Daug rendos 
neša; turi būt greit parduotas. Priim
siu lotą į dalį pinigų; Greit atsišauki
te; tai yra bargenas, kas greit pirks • 
ar mainys ant loto.

J. JUŠKA,
1648 N. Wood St. Chicago, III.

2 lubos iš užpakalio.

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 

i phonographas, kaip■IniiHBti naujas, 
už $42.

i M • Į ant 10
|Uh|Į|įIWI daugel

į I I pigiai parduodamą.M I ’ I hl I Turime labai gražiųH J sulyg šios dienos ra-
fll kandų seklyčioms
(/ lai-(parlor). Reikia ma-

tyti, kad apkainavus.
“ Priimami Liberty

Bondsai. Veltui prjstatoma; į kitus 
miestus prisiunČiame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

VVESTERN FURNITURE

PARSIDUODA namas pigiai. Dar
bas kitame mieste priverčia mane par 
duoti savo namą (su bizniu arba be) 
Cicero, III. Ant greito atsišaukimo 
parduosiu labai pigiai ir ant lengvų 
išlygų. Kreipties pas:

R. N. BARSIS, 
611 Lincoln Avė., Rockford, III.

vertas $155 
Gvarantuotas 
metų. Taipgi 

kitų daiktų

STORAGE,

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

Nedčlionfis 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 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.

TfiMYKIT!
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 8 seklyčių paliktų sto
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta_ proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

vieno trečdalio jų vertės. Mes taipgi 
parduosime pigiai keletą gerų 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.

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 savaitę — labai pigiai.

1511 So. Kedzie Avė.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime sa’o par layi- 
mo skyriui 12 puikiausių ir mo Idcniš- 
kirusių trdų Šmotų parloio rakandų

Taipgi mes turime 35 fonografus.
šiandieninės mados; groja visų iš

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

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikite tuojaus.
South-West Sample Furn. Storage. 

2102 West 35th St.
Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniai nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

KAS NORITE uždirbti $4500, pir
kite šią savaitę namą 2 augščių; apa
čioje Storas su 4 kambariais; viršu
tiniame 2 pagyvenimai po 4 kamba
rius; yra vanos, elektra, gazas, šil
tas vanduo, naujovinlai įrengimai. 
Rendos $105 į mėnesį; didelis garage, 
yardas visas dengtas; trįs metai kaip 
budavotas; randasi Brighton Parke ar
ti Archer gatvės. Parsiduoda už $8700 
Dabar išbudavoti kalnuotų $18,200. 
Kreipties vakarais. >

KASPER
4104 So. Campbell Avė.’

PARSIDUODA namas 1 pag. 
6 kambarių ir tuščias lotas prie 
120 E. 103rd St., Roseland, III. 
kcripties į savininką:

JOHN NORKUS,
1400 Wentworth Avenue,

Chicago Heights, III. 
Phone 870 M Chicago-Heights.

------- x----------------------------------------
PARDAVIMUI 10 kambarių muro 

rezidencija prie 1932 So. Peoria St. 
su Garage dėl 4 karų; staldas arkliam 
ir 2 tušti lotai 125 X 75. Kaina už 
visą $12,500. Su mažu jmokėjimu, 
liekis — mortgageiais.

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

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

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & CO., 

3114 S. Halsted Chicago, III.

ANT PARDAVIMO
Negirdėta proga gauti gražų dviem 

pagyvenymais mūrinį namą ir taipgi 
gerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 

knygynas ir cigarų krautuvė. Nar 
muose naujausi įtaisymai, kaip va: 
visame name gazas, geriausi elekt
ros įvedimai, maudynės abejuose pa
gyvenimuose, basementas, akmens 
pamatas 2 pėdų ir 18 colių storas. 
Grindįs basemente cementinės. Ga
ru Šildomas visas namas, Suros 
naujausio įtaisymo. 1-mas pagyveni
mų — pirmos klesos knygynas ir 
cigarų krautuvė, kampas 47-tos ir

Wood gatvės. Grindįs muro, durįs 
langai aržuoliniai, 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat aržuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
kaina dėlto, kati išvažiuoju į Europą. 
Atsišaukite tuojaus į

P. MAKAREWICZ.
1757 W. 47 gatvė. Chicago, 111.

PARDAVIMUI mūrinis namas ge
ras ir pigiai, gražioj apielinkėje lie
tuvių apgyventoj prie 57 So. Green 
St. Rendos $3700 į metus. Kaina 
$23,000. Cash $8,000. Liekis lengvais 
išmokėjimais. Savininkas.

JUOZAPAS BAŠINSKAS 
1408 W. 55th St., 1-mas augštis.

PARSIDUODA medinis namas 3 
pagyvenimų ir Storas su 4 kamba
riais; Randos neša $73 į mėnesį. Par
siduoda pigiaį.. Kaina $5500. Namas 
randasi 5706 So. .Morgan St.. Atsigau
kit,® pirmas floras iš fronto.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 323 74 W. Washington Street 

* Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.
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NAUJIENŲ” STOTįS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti. 

VIDURMIES i Y J:
Madison ir Franklin, S\V kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Adonis ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wells. SW 
Van Buren ir Clark. SW 
Van Buren ir State. S\V 
Harrison ir VVabash, NW 
18th ir State. NW

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulcwski, 3121 Linie St.
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždi^, 2958 Union Avė.
A. J. Ka'sparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 \Vallacc St. 
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

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

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW
Halsted ir Jackson, NW
Halsted ir Van Buren, SW
Halsted ir 12th, NE
I2th ir Jefferson, NE
Halsted ir Maxwell, SE ir NE
Halsted ir 14th, NE
Halsted ir 18th. SW
Halsted ir Archer, NW 

a Halsted ir 31st. NW
Halsted ir 35th. NW
Halsted Ir 42nd SW
Halsted ir 47th, SW ir NE
Halsted ir 51st, SE
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

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

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

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st.
J. Kaitinkis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oaklcy Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avė.

18tos GATVSfiS APIELINKft 
Agentūros

J. F. Mally, 633 W. 18th St.
C. Yutelis. 733 W. 14th PI.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av 
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richniond Avė. 
Žurauskas, 4053 S. Maple\vood Av.
J. Zulinąs. 4063 S. Maplewood Av. 
A. Belenskas, 2617 W. 40th PI.
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kampai
Western tr 47th gatvės 

T0WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bertash, 4601 Hermitage Avė. 
Gatvių kam n ai

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

CICERO. ILL.
Agentūros

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

P. F. Grybas, 11429 Calumet Avė.
M. G. Vnlaskaš, 373 Kensington Av 
A. žalais, 114 E. 107tb St.




