
Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March B, 1879.

BILlluut. ........................................
r s t Lit h u a ni a n Daily t n America

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1S0G

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1506

Die nra&tta

VOL. VII. Kaina 2c. Chicago, III., Panedėlis, Gegužės (May) 10 d., 1920 Price 2c No. 111

True transjation filed with the post- master at Chicago, III. May 10, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Meksikos prezidentas pabėgęs
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MEKSIKOS PREZIDENTAS
• PABĖGĘS.

Sukilėliai paėmę Meksikos so
stinę; generolas Obregon gal 
bus paskelbtas diktatorium.

LENKAI UŽĖMĖ KIEVĄ.

Maskva sako, kad bolševikai ne
tekę Ukrainos sostinės.

AGUA PRIETA. geg. 9. — 
Revoliucinės kariuomenes vy
riausiojo komanduotojo kva- 
tiera šiandie čia gavo žinių, kad 
prezidentas Carranza, kuris va
kar pabėgo iš šalies sostinės, 
Mexico City, esąs Vera Cruz’e. 
Jisai čia atvykęs lydimas septy
nias dešimts penkių .kareivių. 
Taipjau pranešama, kad jis iš
leidęs viešų pareiškimų, kuria
me sako, kad jis nė nemanąs nu 
silenkti sukilėliams.

EL PASO, geg. 8. — Ameri
kos valdininkai šiandie gavo 
pranešimą, kad sukilėlių ka
riuomenė užėmusi Meksikos so
stinę. Mexico City. Pranešimai 
sako, kad miestas užimtą šį ry
tą. Kur randasi prezidentas 
Carranza, nėra žinios.

[Ir gautoji iš Agua Prieto ir 
EI Paso žinios dar nepatvirtin
tos. Skaitytojai todėl gerai pa
darys, jeigu neskaitys jas esant 
grynu pinigu. Reikalinga dar 
pažymėti, kad ir kone visos ki
tos iki šiol gautos iš Meksikos 
žinios yra labai miglotos. Ki
tos dagi stačiai prasimanytos. 
“N.” Red.].

Generolas Obregon Meksikos 
sostinėje.

WASHINGTON, geg. 9. — 
Kad prezidentas Carranza pa
bėgo iš respublikos sostines, ta
tai čia jau patvirtinta praneši
mais, gautais sukilėlių šalinin
kų kva Heroje.

Oficialė telegrama, kurią ga
vęs valstybės departamentas, 
sako, kad generolas Obregon p ii 
nai užvaldęs Meksikos sostinę, 
Mexico City. Ulbai galimas 
daiktas, kad jis bus paskelbtas 
laikinuoju Meksikos diktato
rium. Beto, sakoma, kad gene
rolas Obregon išleidęs viešą pa
reiškimą, kuriame jis prašo sa
vo kariuomenės, kad ji, jeigu 
jai pavyks sugauti pabėgusį pre
zidentą, vengti] prievartos aklų. 
Kitais žodžiais, kad nenužudy
tų ji-

Sukilėliai paėmė Tampico.

JUAREZ, geg. 8. — Meksikos 
sukilėliai užėmė dar vieną svar
bią Meksikos prieplauką, Tam
pico.

Siunčia Meksikon jūreivius.
WASHINGTON, geg. 8. — 

Transportui Henderson įsak yla 
tuoj gabenti Meksikon apie 
1,200 jūreivių. Pirmiausia jie | 
bus vežami į Key West, o iš ten 
— Meksikon. Laivyno sekreto
rius Daniels sako, kad tai da
roma atsargos tikslais. Kolkas 
Jūreiviai dar nebusią siunčiami 
į Meksikos teritoriją, jeigu ne
bus reikalo. Bet esant tokiam 
reikalui, jeigu šios šalies pilie
čiams ir jų mantai gręs pavo
jus, jie bus pasiųst kur reka.

LONDONAS, geg. 8. — Ofi- 
cialis bolševikų valdžios prane
šimas, paskelbtas Maskvoje va
kar ir gautas čia šiandie, sako, 
kad ketverge naktį, gegužės 6. 
lenkų ir ukrainų kariuomenė 
užėmė Ukrainos sostinę Kievą. 
Pranešimas sako:

“Kievo srity, — pietvakariuo
se ir šiaurvakariuose nuo Kie
vo naktį iš 6 į 7 d. gegužės 
musų kariuomenė susirėmė su 
skiatliilgesnėmis priešo spėko
mis. Vakare priešas įsiveržė 

‘ Kievo priemiesČiuosna, vis dėl
to buvo sulaikytas musų kontr
atakomis. Vėliau musų kariuo
menė, sulig priimto pieno, pra-

True translHtiun ftleH wifh the poM- 
master at Chicago, III. May 10, 1920 
a) reųaired by lue act ot oct. b, 19b

Kritkuoja VVilsoną.

“Jeigu dar liko žymesnė da
lis darbininkų, patikėjusių se
nųjų partijų Mesijams, Wood- 
ro\v VVilsonas šilą naivų jų pa
sitikėjimą sėkmingai sunaikino. 
Reikia neužmiršti, kad 1916 me 
tais Woodro\v VVilsonas išėjo 
kaipo radikalas. Tuksiančiai 
pažangių žmonių visoje ša
lyje velijo geriau balsuoti už jį 
nei kad numesti savo balsus 
atiduodant juos neturintiems 
progos būti išrinktais Socialistų 
Partijos kandidatams.

VVilsoną išrinkę socialistai.

“Pusė nuolatinių Socialistų 
Partijos rėmėjų atidavė savo 
balsus už jį (VVilsoną). Woodr- 

ro\v VVilsonas sumu.šo ('Kar
tės E. Hughes ir tapo išrinktas 
socialistų balsais.

“VVilsonas, pacifistas Wilso- 
nas, įstūmė mus pasibaisėli- 
niausin pasaulio karau. Milita- 
rizmo priešas VVitsonas anlkro- 
vė įtrauktai karau šaliai kons- 
kripciją ir pareikalavo vi
suotinojo kareiviavimo, dide
lės pastoviosios armijos ir mil
žiniško lavyno. VVitsonas, de
mokratas VVitsonas, prisisavino 
autokratinių teisių toli nesu*

FRANCUOS DARBININKAI 
NENUSILEIDŽIA.

Paryžiaus tramvajų ir požemi
nių geležinkelių darbinin

kai mesią darbą.

PARYŽIUS, geg. 9. Darbi
ninkų bruzdėjimas darosi vis 
rūstesnių. Labai galimas daik
tas, kad ryto Paryžius susilauks 
naujų streikų ir gali bul,riaušių. 
Generalinė Darbo Federacija iš 
leido atsišaukimą į tramvajų ir 
požeminių g<Ježinkelių darbi
ninkus, kviesdama juos mesti 
darbą. Vaikšto gandų, kad ry
to streikas tikrai kils. Maža to, 
pašto darbininkų federacija 
šaukia visatinį susirinkimą 
irgi kad pasitarus dėl streiko. 
Reiškiama didelės baimės, kad 
galu gale transporto įmonės 
Paryžiuje ir vėĮ bus suparaly
žiuotos.

Generalinė Darbo Federacija 
dar kartą kreipėsi į metalo ir 
namų statymo industrijų dar
bininkus, būtent, kad panedėly 
jie mestų darbą.

Oficiaiese sferose tečiaus jau 
čiama pasitikėjimo savimi. Ki
tais žodžiais, pasitikėjimo, kad 
streikas bus sulaužytas.

Geraširdis ponas.

Didelis gaisras 
skerdyklose

DIDELIS GAISRAS SKER
DYKLOSE.

Nuostolių pridaryta už 200,000 
dolerių; keturi ugnage-.iai 

sužeista.

CHICAGO. Vakar, ketvir
tą valandą po pietų, Union 
Slock Yords skerdyklose kilo 
jdidelis gaisras, kuris trumpu lai 
ku sunaikino daugybę arklidžių 
ir apie už dvidešimts penkis 
tuklsancius dolerių šieno.

Gaisras prasidėjęs vienoje ar
klidėje, manoma, delei šėriko 
neatsargumo. Spėjama, kad šė
rikas numetė degantį cigaretą, 
kas ir buvo priežasčia gaisrui.

Gaisras buvo nepaprastai di
delis. Kone visos arklidės, pra
dedant 43 ir baigiant 47 gatve, 
sunaikintos. Ugnyj žuvo apie 
šimtas arklių. Reginys buvo 
pasibaisėtinas. Degančiųjų ar
klių kriokimas ir jį sekęs gyvi- 
lių baubimas kitose, gaisro ne-

APMOKAMOJI PROPA
GANDA.

Papirktieji laikraštininkai gąs
diną žmones “raudonuoju 

pavojimi.

true Iraaslaiion filed with the post- 
master at Chicago, 111. May 10, 1920 
a* reųuired by lite act of Oct. 6,1917

KARO IMTINIŲ GRAŽINIMAS 
Iš SIBERIJOS.

Paliuosavo 50 ainnfeineriy.

LONDONAS, geg. 9. — Val
džios įsakymu vakar palhiosuo- 
ta iš Wormwood Scrubbs ka-

dėjo trauktis ant kairiojo Dnicp 
ro upės šono.

“Pitalovo apielinkėj, dvide
šimt astuonios mylios j pietus 
nuo Krasnyj, musų kariuomenė

puolančių su demokratine val
džios forma. VVilsonas, libera
las VVilsonas, atgaivino vidur
amžio institucijas žodžio, min-

WASHINGT()N, geg. 8.
Darbo sekretoriaus padėjėjas 
Louis E. Post, iš Chicagos, va
kar stojo prieš atstovų buto tai
syklių komitetą ir davė ylin sli 
prų atsakymą į reikalavimus 
traukli jį tieson pasiremiant ta 
rezoliucija, kuri buvo įnešta at
stovu bule Kansns atstovo Ho- 
c.bo; jis pabriežė (ai, kad jus
ticijos departamento padarytie
ji užpuolimai ant “raudonųjų” 
įvyko ačiū lerorislenei propa
gandai, skleidžiamai “dviejų ap 
mokamų laikraštininkų” ir kad 
imniigracijos biuro komisionie- 
rius Caminetli perviršijo savo 
teisėtą galę duodamas patarimų 
kas dėl deportavimo svetimša-

Vokiečiams ir austrams belais
viams teks pakelti daug vargo.

STOCKHOLM, geg. 8. — Gra
žinimas vokiečių ir austrų belai 
svių, kurie per penkis metus 
išbuvo atskirai nuo savųjų (Si- I f J . • V • 1 •» v • <

dieną. Vokiečių komisijos ir

pasistengimais, pagalios pavy
ko užbaigti tarybas su Rcvelio 
valdžia, būtent, kad pastaroji

toniją. Reto, sovietų valdžia 
taipjau sutiko teikti jiems (be
laisviams) visokios galimos pa-

sulaikė puolantį priešą. Ties 
Igumanu (į pietus nuo Mins
ko) priešas bandė persikelti per 
Beriozina upę. netoli Beriozinos 
kaimelio. Jisai nuvyta atgal už 
upės.”

Gal atkirs bolševikams 
pasitraukimą.

♦BERNAS, Šveicarija, geg. 8.
Gautomis Ukrainos misijos 

žiniomis, Kievo apylinkėj bol
ševikų pasitraukimas rytų link 
rasi greitai bus atkirstas — už
ėmimu gclžkelio netoli Fous- 
lova, pietvakakariniuose nuo 
Kievo. Geležinkelį užėmė ne
regu liorio j i Ukrainos kariuo
menė.

Žinia dar pastebi, kad lenkų, 
ukrainų ir Galicijos Kariuome
nė susivienijo tikslu ' vyti besi
traukiančius bolševikus.
.. Lenkai užėmę du miestu. ..

VARŠAVA, geg. 7 (suvėlin
ta). — Savo žygyje linkui 
Dniepro upes lenkai ir Ukrainai 
šiandie persikėlė per Ras upę ir 
užėmę Bielocerkovą (keturias- 
dešimts mylių į pietus nuo Kie
vo) ir Rokitną.

SOCIALISTŲ PARTIJOS KON
VENCIJA.

Konvencijos pirmininku išrink
ta d. Morris Hillųuitt; no

minuos d. V. Debsą.

NEW, YORK, geg. 9. — Va
kar čia prasidėjo nacionaline 
Socialistų Partijos konvencija. 
Delegatu dalyvauja viso du šim
tu. Atidarant konvenciją dai
nuota Internacionalas ir Rusų 
himnas. Konvencijos pirmi
ninku (viepai dienai) išrinkta 
d. Morris Hillquit, newyorkie- 
tis. Jisai gavo didelę didžiumą 
balsų. Sekamasai kandidatas, 
chicagielis J. Louis Engdahl, 
gavo tik 29 balsus.

Tvarkant delegatų mandatus 
pakviesta kalbėti d. Hillqu.it. Ji
sai bėga liesti ngai kritikavo ku
rių nekuriu valdininkų žygius 
ir pareiškė, kad sekamais pre
zidento rinkimais Socialistų 

turėtų gauti daugiau

ties ir sąžinės laisvėms kane- 
veikti. .to administracija nu- 
gniaužė pažangiuosius leidi
nius', puolė savo poltinių opo
nentų butus ir susirinkimus, 
sunaikino jų savastis ir mojosi 
ant jų asmens.

“VVitsonas, tasai ‘naujosios 
laisvės' apaštalas, užtvenkė ša- 
nusižengėliais. VVilsonas, lasai 
pripildė kalėjimus politiniais 
nusižengėlaiis. VVilsonas, tasai 
darbo karžygis, įvedė nepagei
daujamąjį vergavimą kasyklo
se ir ant gelžkelio linijų, gi į 
reikalavimą didesnių algų jisai 
atsakė įkalinimu darbininkų 
vadu. c

“VVilsonos, idealistingasai ir 
humanitaringasai VVilsonas, įs
teigė in teleki uolio obstruktiz- 
mo viešpatavimą, moralinį ter- 
rorizmą ir politinę reakciją ko
kios šioji šalis dar nežinojo. 
Liguistoji nacionalinė psicholo
gija, kurią jisai padėjo sukurti, 
pagamino tokių politinio ata
vizmo tipų, kaip kad Palmeris, 
Rurlesonas, Svveetas ir Luskas.

“Kada prisiartino didysai 
krizis, prezidentas VVilsonas bu 
vo spiriamas pasirinkti vieną 
dviejų: žmonės ar partiją, ku
riai jis pats priklausė. Jis pasi
davė savo klesos ir partijos rei
kalams.”

: r:—
Nors nominavimas partijos 

kandidatų prezidento ir vice
prezidento vietai bus atlikta 
prieš užbaigiant konvenciją, 
bet niekam nėra paslaptis, kad 
prezidento vietai bus nominuo
ta Eugenijus Deb.sas, kuris nu
teistas 10 melų katorgos ir da
bar sėdi tederaliuiame Atlantos 
kalėjime. Kas bus nominuota 
vice-prezidento vietai, dar ne
žinia. Ret veikiausia bus no
minuota arba prof Scott, Near- 
ingas ar chicagielis Seymour 
Stedmanas.

DALLAS, Tex., geg. 9.
Vietos viešbučio patarnautojas 
andais rado tūkstantį keturis 
šimtus dolerių. Apie savo radi
nį jis tuoj pranešė viešbučio sa
vininkams. šie įdėjo laikraš- 
tin paskelbimą ir pamestų pi
nigų savininkas susirado. Jo 
buki didelio geraširdžio: pini
gų radėjui jis -pasiūlė net pen- 
kia'sdešitms centų radybų. Pa
tarnautojas, siųirantama, tokių 
didelių radybų nė nepriėmė.

l'gnagesių pilnos gatvės buvo 
priniagė j ilsios.
kovos su gaisru, 
landą vakaro jis 
turi ugnagesiai 
Pasveiksia. €

Apskaitliuojama, kad gaisras 
pridaręs už du šimtu dolerių 
nuostolių.

o atkaklios

suvaldyta. Ke- 
tapo sužeisti.

True translation filefl with the n<’vf 
master at Chicago, III. May 10, 1920 
u.s required by tne act of Oct. 6,1917
TAUTŲ LIGOS IŠLAIDOS — 

$1,250,000.

Susibarė prie altoriaus.

MAN1TOWOC, Wis., geg. 9. 
— Pons Martinas Basil ir jo jau 
noji pačiute Elenora, turbūt, 
ir mirdami susibars. Apsivesda 
mi jiedu ytin stipriai susibarė 
- dagi prie altoriaus. O buvo 

taip: Ponas Basil ,kada kuni
gas rengėsi surišti jį “moterys
tės stono ryšiais”, kunigo pa
prašė, idant jis reikiamąsias ce
remonijas atliktų jo prigimtąja 
kalba vokiškai. Nuotaka pa
sipriešino. Kilo labai nema
lonus skaidulas, kurį teužbaigė 
tik spiegiantis vargonai.

WASHINGTON, geg. 8.
Tautų lygos išlaidos nuo to lai
ko, kada ji buvo įkurta iki lie
pos 1 dienai sieks — vieną mi- 
lioną du šimtu penkiasdešimts 
tūkstančių dolerių, šitie skait
mens busią įteikta sekamam 
tautų lygos posėdžiui San Re
nio. Ton smnon. įskaitoma ir 
tiesioginės ir netiesioginės iš
laidos.

Vienuolika valstybių, jų 
pe ir Jungtinės Valstijos, 
priskaito m a pirmos rųšics
slybems ir todėl joms išpuls mo 
keti po 81 tūkstantį dolerių.

tar
inis

Bardaskučiai norį būt džen- 
telmonais.

DEŠIMTS METŲ KALĖJIMAN

LOS ANGELES, geg. 9.
Daktaras Frank Powerslein nu
teista dešimčiai metų federalin 
kalėjimam Nuteistas ūžtai, kad 
jis buk gelbėjęs jaunuoliams— 
išsisukti nuo militarinių perei
gų pildymo.

Baus laikraščius.

NEW YORK, geg. 9. — Vals
tijos gubernatorius pasirašė 
taip vadinamą Betts bilių. Juo 
uždedama didelių pabaudų lai
kraščiams, skelbiantiems pra
manytas žinias. Bilius pradės 
veikli nuo rugsėjo 1 dienos.

CHIQA(X). — Dabartiniais 
laikais labai maža esą tikrų 
džentelmonų. Dažniausia esą 
taip, kad kiekvienas tik savos 
naudos težiūrįs. Chicagos barz 
daskučiai tokiais būti nenorį. 
Jie — džetelmonai. O todėl im 
t i po septynias<lešimts penkis 
centus už nukirpiiną plaukų vi
sai nepridera. Ir Chicagos barz 
daskučiai/ ncimsią. Jiems pil
nai pakaksią ir penkiasdešimts 
centų..

Taip andais nutarta barzdas
kučių sąjungos susirinkime 
Great Northern viešbuty. Vi
si tie, kur iki šiol rūgo j o, kad 
barzdaskilčiai norį juos apiplėš
ti, dabar tegul žino, kad Chica
gos barzdaskučiai yra džentel- 
monai. Nugi

ISPANIJOS PARLAMENTAS 
GAUS PASILSĖTI.

Taip nutarė ministeriu 
kamnietas.

Įėjimo penkiasdešimts badau
jančiu sinjofein organizacijos Partija 
narių. / J kaip du milionu balsų.

MADRIDAS, geg. 9. - Mini- 
sterių kabineto nutarimu, Ispa- J 
nijos parlamento posėdžiai ta
po pertraukos iki sekamo ru
dens. Prieža'sčių to nutarimo 
neminima.

PINIGŲ KURSAS,
Subatoje, geg. 8 d., užsienio pinigų 

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

Anglij'os 1 svaras ............... $ 3.84
Austrijos, už $1 ............... $ 0.54
Belgijos, už $1 ....... frankų 14.50
Danijos 100 kronų ............... $17.10 .
Finų 100 markių ............... $ 5.45
Francijos, už $1 .......frankų 16.70
Italijos, už $1 ........... I, .
Lietuvos 100 auksinų...........V .

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių' hiiviidnm ąviėmp.ostmarkių!; jų kursas toks-pat Paillja savo buvusiam svlCllie- 
kaip Vokietijos markių) “ " T K w u

Lenkų 100 markių ..
Norvegų 100 kronų
Olandų 100 guldenų 
švedų 100 kronų •V 
šveicarų, u? $1
Vokiečių 100 mkririų

$28,866.33 už svičmeno koją

CHICAGO. — Džiodžė Tori- 
son vakar nusprendė, kad svič- 
inano koja kainuojanti nė dau
giau nė mažiau tik $28,866.33. 

fyrų 19.65 1 Tokią sumą turės užmokėti 
.....$ 1.96 Pennsylvania geležinkelio kom-

nui, Joseph E. Rush. Praeitą 
gruodžio mėnesį traukinis jam 

į Z $86^5 sulauk dešinę koją ir kompaui- 
W laP° patraukta tieson. Dar- 

$ 1.96 ‘ InnmkaS dabhr laimėjo.

$ 0.65
$19.17

Post be to gerai atkirto ir at
stovų buvo imniigracijos komi
tetui, beduodamas savo aitrius 
paaiškinimus; jis pasakė, kad 
komiteto priparodymuose yra 
daugybė klaidingų informacijų 
ir nežinojimo. Kartu jis nurodė t eiti, 
į tai, kad žmonės, kuriuos šunie 
tižiojo valdžios agentai, ųn isiėjo 
paliuosuoti todėl, kad prieš juos 
nebuvo priparodymų. Kai ku
rie sulaikytieji net visai nežino
jo apie organizacijos tikslus. 
Užgriebė laivą — bolševikams.

Turint omeny tai, kad susi
siekimo įmonės Rusuose yra pa 
irusios, daugelis belaisvių neiš
vengiamu bildu delei lo turės 
nukentėti: didžiuma jų turės at
likti savo kelionę pėsti.

Specialios komisijos jau yraSpecialios komisijos jau yra 
įkurusios tam tikrų stočių pa- 

' kelėse, kur belaisviai turės pra- 
Ten jie galės pasilsėti ir 

gauti reikiamų drapanų, kadan
gi daugelis belaisvių ant savo 
kūnų teturi tik skivytus buvu
sių uniformų.

KUNIGAS ŽUDEIKA VISAM 
AMŽIUI KALĖJIMAN.

True transianon fiieo with the 
master at Chicago, III. May 10, 1920 
as required by Ine act of Oct. 6,1917

EBERTAS PASITRAUKSIĄS.

Nužudė savo draugą.
Vokietijos prezidentas nebeno

rįs būt išrinktu.

BROOKSVIIJLE, geg. 9.
Prisaikitieji teisėjai vakar čia 
rado esant kuliu dėl pirmo laip
snio žmogžudybės kunigą Tho- 
mas Marksberry, kuris praeitą 
rudenį nužudė pasiturintį ver
teivą ir, sako, artymiausį savo 
draugą, tūlą Jessc Glenn. Nu
žudytojo žmogaus lavonas bu
vo rasta netoli kunigo namų 
tik be. galvos, kojų ir rankų. 
KokiiK> tikslu žmogžuda tai da
rė ir kur jis padėjo nužudytojo 
žmogaus galvą, kojas ir rankas, 
nieks nežino. Pats jis nesako. 
Kunigas-žmogžuda nuteistas vi
sam amžiui kalėjimai.

Nuteistąjį žmogžuda kalė j i- 
man palydėjo valstijos kariuo
menė, kadangi bijota, kad įpy
kusi minia jį gali pasigrobti ir 
nulinčiuoti. Mat kartą jau kė
sintųsi jį nulinčiuot.

LONDONAS, geg. 7. ■ Ex-
cbange telegrafo agentūros ži
nia, gauta iš Berllno, sako, kad 
Vokietijos prezidento rinkimai 
bus veikiausia gale rugpjūčio 
mėnesio. Žinia pakartoja Deut
sche Zeitung pareiškimą — bu
sią prezidentas Ebertas savo 
kandidaturoš jau nebestaty- 
sias. c

frup translPhnn l»h»a with the post- 
niastėr at Chicago, III. May 10, 1920 

t tue act of Oct. 6,1917

KOPENHAGEN, geg. 7. — 
Laikraštis Politikei) gavo iš Ar
changelsko pranešimą, kad ton 
priepkiukon atvyko vokiečių lai 
vas, Senator Schnoeder; atvyko 
su šešiasdešimts nepriklauso
mųjų socialdemokratų delega
tų. Jie, sako, slapta desigavę į 
laivą, kada jis, balandžio 10 
dieną, vykęs iš Cuxhaveno į 
Icelandą. Kelyj laivo įgulą nu
ginklavusi oficierius, surakinus 
juos ir pasukus link Murmans
ko.

Laivas atiduotas sovietų Ru
sijos globai.

EAST PALESTINE, geg. 'fl. 
— Penki šimtai Tire and Rub- 

t . ber kompanijos darbininkų pa-
jtekbi Turkijos įgaliotiniams -' sirašė “sutartį” nedaudoti cu- 
įteikta užsienio reikalų rasti- kraus tol, kol nebus numažin- 
n^j°. ‘ ta jo kainos.

frn« translation filerf w<t.h the 
master at Chicago, III. May 10, 1920 
as required by the act of Oct. 6.1917

TURKIJAI VIENĄ MĖNESĮ 
LEIS APSISVARSTYTI.

PARYŽIUS, geg. 8. — Amba
sadorių tarylia šiandie nutarė, 
kad Turkijai butų leista vieną 
mėnesį apsvarstyti taikos sutar
tį, kuri sekamą ularninką bus

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI
BBL’.. ■ II .h-t; "''Zii,Ii.'vt,

Hillqu.it


N Ali J I E INOS, CliIrnK®., IH Panedėlis,, Gegužes 10, 1920

Kas dedasi 
Lietuvoj.

NAUJI PASAI.

Kauno m. ir priemiesčių 
ventojams paskelbta, jog gali 
jau keisti savo senus pasus ar 
kt. dokumentus naujais pasais, 
kurie bus duodami piliečiams 
nuo 17 metų amžiaus. Kiekvie
nas pilietis naujo paso gavimo

gy-

reikahi kreipiasi į savo nuova- man lalkščio. Tik jau, jeigu 
dos milicijos viršininkų. Prie, išrašytum, tai prašau ne “kleri- 
paso reikalinga pridėti 2 foto-' kalų” dvasioj, o socializmo 
grafuos. Beturčiai, negalintieji dvasioj. Nes kunigėliai mus 
užsimokėti už pasų ir už nufo- taip pritųsė, kad mes dabar 
tografavimų gali būti paliuosuo jų bijom kaip ^velnias kryžiaus, 
ti nuo mokesnio pristačius m Ui- Žinoma, yra ir Lietuvoj laikraš- 
cijos valdybos lindynių apie čių, ale kai mokiniams 
neturtingumų.

Iš DARBININKŲ gyvenimo.

labai 
sunku gauti skambučių. Taigi 
kad kur nors sugriebiame eg
zempliorių tai visi nepasidali
jame.

Patarnavimas

T RENGT H 
AFETY& 
ERVICE

Kada jus deposituo- 
> jate savo pinigus šia

me tvirtame banke, 
jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 

| patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi- 

) nigus į visas svetimas 
šalis.

Ateikite ir matyki
te mus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip 
mes galime jums pa
gelbėti.

SAVINGS BANK
1162 So. Halsted St 

C h i c a g o

Visuolinis Kauno spaustuvių 
darbininkų susirinkimas, vald
žiai leidus, įvyko Darbininkų 
Kliube kovo 18 dienų. Buvo 
svarstoma: 1) Valdybos veiki
mo pranešimas. 2) Revizijos 
Komisijos apyskaita. 3) Valdy
bos perrinkimo klausimas. 4) 
Dienos klausimai.

Valdyba pranęšė, kad buvo ’ 
veikta tas >r tas, pajamų pini- ,)C .1|)rai5vti negalima. Apie tai

Iš Alovės, Alytaus apskr.

Tumas Zambla iš Kaniūkų 
kaimo rašo Antanui Jonikai, O- 
sciola Mills, Pa.:

Visoms baisenybėms ir var
gams dar nepriėjo galas. O visų 
vargų musų važiavimo iš tėvy
nės Lietuvos ir musų gyveni
mo per trejus metus Rusijoje

gaiš — tiek ir tiek, išlaidų tiek 
ir tiek. Revizijos Komisija tų1 
viską ištikrinus ir radus tvar
koje — patvirtino. Valdybos 
perrinkimo) klausimas buvo pla
čiai svarstytas ir prieita prie to

nes nors senoji valdyba daug 
darbavusis, dbug rūpinusis 
spaustuvių darbininkų morali
niais ir materialiniais reikalais, 
bet papūtus Lietuvos šiaurės vė
jeliui, veikliausieji valdybos 
nariai buvę suimti ir kalejiman 
sukimšti! Buvęs pirmininkas 
(Jonas Puodžiūnas) mėnesį pa
laikius, paleistas ir kalėjime šil
tine apsikrėtęs ant mirtino pa
talo gulįs. Sekretorius (Pranas 
Stiklius) dar ir dabar kalėjime 
laikomas, visa savaitė šiltine 
sergąs ir mirties graibusis... 
Naujų Valdybų išrinkus, dienos 
klausimais šis tas buvo paskelb
ta, truputį pasiginčyta ir 10 vai. 
susirinkimas užbaigia.

turiu susirašęs visų knygų, kaip 
važiavome iš Lietuvos, paskui 
kelionė, per Rusijų 25 paras 
traukiniu (vežė per 15 guberni
jų, apvežė apsukui visų Rusijų 
ir nutralėjome net į Juodąsias 
juras). Kad ir baisiąsias karas 
butų, tai verčiau gyvastį paau
kauti savo buveinėj, savo tėvy
nėj, bet iš savo tėvynes niekur 
nebėgti, nes lik užtiksi tokį var
gų, kokio nebuvai prityręs ar

tavą. Tik ūbiem pusėm Neinu- J/ 
no, valsčiai imant nuo Liškc- 
vos ir Merkinės linkui Kauno 
yra liuoei nuo žvėriškųjų plėši-1 
kų lenkų. Laimingi tie žmones,' 
kurių lenkų plėšikų ranka ne
pasiekė. Jau < laba r jie visai 
nudriskę. 80 miliardų skolos 
jau jiems pilvus sugniaužė. Jau 
žmoneliai niekur negali iškovo
ti nė duonos, nė mėsos; per 
stogus naktimis įlenda ir pasku
tinį šmotelį duonos išsineša; 
žmonių kailinius irgi surinko. 
Polanderis susitikęs ant kelio 
žmogų su kailiniais, ant kelio 1 
juos atima. Čia priminsiu vie-1 
nų atsitikima. Sekmadienyj, ■ 
gruodžio 14 <L susirinko būrys 
lenkų plėšikų prieš Daugų baž- 
nyčių ir kada žmonės pradėjo 
eiti iš bažnyčios, jie pradėjo 
žmonėms kailinius nuvilkinėti. 
Taip daug kailinių surinko. Iš 
Dovainiškių kaimo senule ėjo į 
kitą kaimą. Ji, buvo apsivilkus 
gerais kailiniais. Kaip lik išėjo 
iš kaimo, at jojo plėšikai, nutvė-' 
re senutę ir tuoj griebėsi už kai 
linių. Senutė ėmė šaukties pa
galbos. Subėgo visas kaimas ir 
nedavė lenkams jos kailinių.

Iš Skaudvilės, Tauragės apskr.

Laiškai iš Lietuvos
Iš Rokiškio.

A. Seihučiui, Chicagoj rašo:
Apie mus baisiai siaučia viso

kios ligos. Nekurtuos kiemuos 
lai sugula visi žmonės, ir nebėr 
kam ir gyvulių apžiūrėti. Aš ta
vęs prašyčiau, ar neišrašytum

Chcraoniaus gub. trįs šeimynos 
išvažiavom į Voronežo gub., o 
tamistos brolio šeimyna pasili
ko Chersonyje. Juos visus pas
kui parvežė valdžios lėšomis, 
dykai, o mus ten Voroneže užli
ko bolševikų valdžia ir neleido 
važiuoti į Lietuvą. Turėjome 
viską išsiparduoti iki paskuii- 
nio ryzo, pirkom bilietus ir va
žiavom traukiniu. Kelionė už 7 
kainavo 500 rub.

Kų mes radome pargrįžę na
mo? O gi radom plikas sienas 
ir vėjo nušvilptus plikus dirvo
nus. Netik kad stiklų, bet nė 
mažiausio romelio languose ne
buvo; pečiai irgi buvo sugriau
ti ir plitos išnešiotos. Kas rei-

LAIVAKORTES
EUROPON

Jau Yra Parduodamos
NAUJIENŲ OFISE
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

Trečios klesos laivakorčių kainos yra sekamos:

Prakalbos ir K rytami Paveikslai
-------- jvyks --------

UTARNINKE, GEGUŽIO 11 d., 1920
J. J. Elias Svet., Prie 46-tos ir Wood gat.,

Pradžia 7:30 vai. vakare Inžanga visiems veltui.

Lietuviškai kalbės Dr. A. L. Graiėiunas; Angliškai kalbės Dr. C. W. 
Gilkcy. Lietuviai galės išgirsti labai garsius kalbėtojus, prie to dar 
bus rodomi labai žingeidus Krutanti paveikslai iš mokslo ir sveikatos 
sryties. * Užkviečia visus.
Liet. Krikai. Liter. Dr-ja. Juoz. Vaitulis, Pirm.

žiemų parvažiavus? Tik pasi
imk į rankų lazdų, užsikabink 
krepšį ir eik elgetauti. Jeigu ko
kį rublį rusų pinigų ir parsive- 
žėm, lai kas iš to, kad Lietuvoj 
jų niekas neima? O čia didžiau
sia brangenybė. Pūdas rugių 
kainavo 40 rub. ir tai turėda
vom pirkti Suvalkijoj, nuo Prū
sų parubežio, o Vilniaus gub. 
žmogus negausi nė už kokius 
pinigus, dėlto kad žydai mokė
davo po 100 ir 150 rub. už pū
dą ir viską nuveždavo bolševi
kams į Vilnių (dabar lenkams). 
Vilniuje pereitų vasarų rugių pu 
das kainavo 300 ir 100 rub. Da
bar Suvalkijoj pudas^rugių kai
nuoja 22-25 rub.

Musų apygardose poliande- 
riai (lenkai) turi užėmę Liške- 
vų, Merkinę, Niedžingųs, Dau
gus, Butsimonis, Seinus, Augus-

Jonas Mirauskis rašo savo 
broliui Juozui, Chicagoje:

Gyvenimas pas mus, iš po 
neprieteliaus rankų, labai blo
gas. Viskas labai brangu, už
darbių nėra. Darbininkų gyve
nimas baisus. Darbininkas va
saros dieną gali uždirbti ligi 
dešimts rublių. O rugių pūras 
kainuoja 70 rublių, lašinių sva
ras šeši rubliai, sviesto — pen
ki. Taip, viskas dešimts kartų 
branginus ne kad pirma buvo.

Kada prasidėjo karas ir užėjo 
rusų kariuomenė, nekurtose vie 
tose kai ką ir paėmė. Bet kada 
parėjo vokiečiai, tada žmones 
pamate visko, žmonės labai bu
vo suspausti. O kada stojo re
voliucija Vokietijoj ir kaizerį 
nuvertė nuo sosto, tada ir vėl 
pasidarė valnastis. Ale pradė
jo rusų bolševikai briautis į Lie
tuvą. Tie taipgi daug žmonių 
nuplėšė. Kada bolševikai atėjo 
j Šiaulius ir Telšius, tai kuopir- 
miausia, kaipo laisvės nešėjai, 
išplėšė bagetus dvarus ir gyveni 
mus ir davė dėl žmonių mažai į 
turinčių. O kada jau nebuvo 
įvaruose, tada atėmė ir nuo tų, 
kuriems buvo davę. Taip visus 
padare biednais. Lietuviai pa
matę bolševikų laisvę visi, kas 
gyvas, stojo į kariuomenės eiles 
ir bolševikus išvarė. Negana to ! 
dar, prakeikti vabalai vokiečiai 
pradėjo organizuoti kolčakų :
irmijų, kuriuos tai užsiundė t V 

m i savo dva-Į “ 
savo pinigus. IU1S kolčakininkus. Kada Lietu- 

,r , . vos kraštas apsičistijo, į Skaud- 
1 vilę ir Tauragę atvyko Lietuvos 

7........   „ Jillll,_ i kariuomenė. Tada jau nebebū
tos Lietuvai. lų kartų Lietu- Į V() inaĮy(js nej vieno nelabo vo- 
vos kariuomene labai stipriai kiečio

Iš New Yorko į Angliją ar Franciją... $71.50
Iš New Yorko j Paryžių.............................$75.00
Iš New Yorko į Hamburgą.....................$110.00
Iš New Yorko j Danzigą.........................$128.00

Išvažiuojant iš Amerikos reikia dar mokėti taksų 
po $5.00 nuo galvos. Įvažiuojant Amerikon, reikia 
mokėti taksų po $8.00 nuo galvos. —

Šiandien dar galima gauti vietų ant laivo “New 
York”, kurs išplaukia birželio 19 d. ir ant laivo “Ad- 
riatic”, kurs išplaukia liepos 3 d.

Laivakorčių reikale galite dabar 
kreipties į NAUJIENAS.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertais

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

rus, o kunigai !
Dvarponiams ir kunigams ne
nutiko Lietuvos valdžia.

paėmė ir išvaikė dvarponių, ber-

“S

J. G. SACKHEIM & CO 
1835 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wooi Sta.

------ --------------- ---------- - ------------

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

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

“Aušros”Į

Mokykloj
Yra šie skyriai:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geomctrojos ir kitų 

matematiku.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai! Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augiistinavičius; Matematikos — V 
MiSeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat- 
būtinai reikalingų mokslų, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnes naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidčliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

n

I Akto Farsa*

NEPAMIRŠKITE! KIEKVIENĄ UTARNINKA IR SEREDA — LIETUVIŲ KALBOJE VODEVILIS.

“HYPNOTISTAS”
\ 

« ■ 1

Monologai, Biologai ir Krutami Paveikslai
Ateinantį Utarninką ir Seredą, Gegužio-May 11 ir 12 d.

WANDA TEATRE
3214 South Halsted St.

- 1 ■■ === T "Vai. ^Zalcai*© = =. -j1 1 =

Kviečia LIETUVIŲ TEATR. TRUPA.

lira
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įsigyk Nuosavą 
Namą

Gražioj dalyj North-West Sideje. Galima įsigyti pa- 
. X •

gyvenimą uz

$795
Pilnai inrengtą. Mes suteiksime jums namą, kokį 

norėsite.

MOKYKLOS — BAŽNYČIOS

PARKAI — APSUPTA APIELINKĘ
$8.00 į mėnesį.

Mes prijrelbesime jums įsigyti nuosavą namą.

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

Važiuokite į Lietuva
PER

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ

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

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

! KORESPONDENCIJOS
KENOSIIA, WIS.

• Mirė Klemensas Opanskis.

Gegužės 1d. Bucine, Wis. pa
tiko baisi nelaimė, ir mirtis mu
sų jauną draugą ir darbuotoją 
Klemensą Opauskį.

K. Opanskis gyveno Keno- 
slioj, <818 Alberl Ši. Sulaukęs 
Pirmosios Gegužės, kad tą Dar
bininkų Šventę tinkamai pami
nėjus, nėjo į darbą, o sulaukęs 
vakaro linksmas leidosi savo au
tomobiliu j Bucine, Wis., kur 
buvo surengtas p. Butėnui kon
certas. Išklausęs programa, 
smagiai pasišokęs ir šiaip link
smai su draugais praleidęs lai
ką, skubėjo grįsti namo į Keno- 
sha. Jau išėjęs iš salės jis pa- 
tėmijo, kad jo automobilio švie
sos yra labai silpnos. Bet jo 
pusbrolis Banis patarė važiuot 
nepaisant šviesų, nes jis seks pa
skui savo automobiliu ir nelai
mėj nudelbęs. Bevažiuodami iš-

gių, susiliko policistą, kuris O- 
paskj sulaikė, kadangi jau ne
bebuvo šviesų ir norėjo jį vežtis 
j policijos stotį. K. Opanskiui 
išlipus iš automobiliaus ir sto
vint sale jo, besikalbant su pąfi- 
cistu, ne nepastebėta ateinan
čio gatvideario, kuris pilnu jsi- 
bėgimu trenkė į automobilių, 
taip parmušdamas patį K. O- 
panskj ant akmeninės gatvės, 
kad jis daugiau nebeatsikėle. 
Tai buvo 1 vai. nakties. Sužei
stąjį nugabentą j St. Mary li- 
gonbutį, kur neatgavęs sanmo- 
nės, pasimirė už 12 valandų. Pa
laidota jį geg. 4d., Green Ridgc 
kapinėse. Tebūna jam lengva 
šaltoji žemelė!

Velionis Kleninsas Opanskis 
buvo daugeliui žinomas kaipo 
laikraščių korespondentas ir 
darbuotojas. Amerikoj išgyve
no 8 metus ir nemažai mieste
lių apvažiavo, iš kur visuomet 
parašydavo laikraščiams žine
lių apie lietuvių judėjimą. Pas
taraisiais 9 mėnesiais jis gyveno 
Kenosha, Wis. ir dirbo Nash Mo 
tor Co. už mekaniką.

Paliko Lietuvoj motiną, 3 se
seris ir 1 brolį.

— Felix Rascis.

WESTVILLE, ILL.

Dvasia Kovo 25d. Lietuvių Pasilink
sminimo Kliubas buvo pastatęs 
penkių veiksmų istorinę I pagedi 
ją “Živit ė.”Lošiams labai gerai

jaunutė, nes vos 15m„ 1x4 ta
lentinga p-le Moreikiutė Živilės 
rolėje. Taipjau gerai lošė, p-ia 
Moreikienė. Vaidylos rolėje ir 
p-lė Brukauskaite Aldutės ro
lėje, nors ji tik dar pirmą sykį 
lošė.

Nors lai buvo svarbus veika
las, bet publikos buvo mažai. 
Kliubas manė, kad tai buvo dė
lei menko išgarsinimo, tad nu
tarė tą veikalą pakartoti.

Antru kartu “Živilę” pasta
tyta geg.2d. ir taip pat puikiai 
sulošta. Bet ir šį sykį publikos 
buvo labai mažai, ir tos didžiu
ma jau buvusi pirmame persta

CCUKBKE

Carter’s Little Liver Pilis
DEL GALVt)S SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO.

MOTERIS! 
MOTINOS! 
DUKTERIS!

Per šešesdešimts 
metų šis geriau
sia pasaulyje J 
valytojas 
jaknų ir JgH 
skilvio. ji

Reikalaukit tikrojo

Carter’s

Grynų Daržovių.

Jus, kur
ios lengvai 
paiĮstate; e 

sate išbly 
škę ir su- 
nyfcih nėr 
vuotos ar 
piktos; ku 
rios nuliu 
statė, a;r 
nusimenate 
(tuokite iš
tirti savo 
kraują, ar 
netrūksta . 
Iron, imamas po tris kartus į die
ną po valgiui padidina stiprumą ir 
ištvermę daugelyje atsitikimų į dvi 
savaiti laiko.

— Fcrdinand King, M. D.

jam geležies. Nuxated

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacijų Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ I n e.

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

Išdirbėjo pastaba: Nuxated Iron, 
kurį čia pataria dr. King, yra gau
nama pas kiekvienų geresnį aplie- 
kininkų pilnu užtikrinimu geros pa
sekmes, arba pinigai bus sugrąži
nami. Daktarai paprastai prirašo 
imti po dvi penkiagranėš plotkeleš 
tris kartus į dieną po valgiui.

Vervena Hair Tonic ir Shampoo
YRA TIKRAS VAISTAS DEL ELeDINGŲ PLEISKANŲ

Apie ką goru priparodymu gali bū
ti laiškas nuo ponios 
Toms River,

Dr. A. R, Blumenthal

N. J.
Kovo

K. Hughen iŠ

1 O-tą, 1920 m. AKIU SPECIALISTAS 
Akie Egunindojn Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Opų1 
tkalmometer. Y- 
patinga domi at 

• * kreipiama į val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4549 S. Ashland av. kamp.47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

is!ii

Gerbiamieji:
Aš labai

“Vervena Destroyer and Tonic”, nes 
parsitikrinau, jog tai yra labai pui
kus vaistas, apie kurio gerąsias ypa
tybes aš nepajiegiu nė apipasakoti. 
Tai verta aukso medalio. Aš turėjau 
tokią daugybę pleiskanų, jog mano 
plaukai buvo pradėję daryties žilais. 
Aš kreipiau* į tris gydytojus, bet be 
jokios naudos.

Aš patyriau apie “Vervena Destro
yer and Tonic” iš laikraščio ir kaip 
tik juomi išmazgojau kelis sykius savo 
plaukus tuoj pranyko pleiskanos ir 
mano plaukai įgyjo tikrąją spalvą ir 
žibėjimą. Meldžiu pasiųsti man dar 
porą butelių, už ką dėkoju Tamistoms 
iš kalno.

K. Hughes,
Toms River, N. J.

Iš šio laiško jus galite patįs spręsti, 
jog “VERVENA SHAMPOO” ir “VER 
VENA TONIC” naikina pleiskanas, su 
tvirtina šaknis ir tokiu budu prigelbsti 
augimui plaukų.

Vyrai ir Moters, Jeigu Jus Norite^ 
kad jūsų plaukai įgytų gražią, tikrą 
spalvą ir palaikytų juos minkštai ir 
garbaniuotais ir prašalintų pleiska
nas, naikinančias plaukus,"— atsiųs
kite šiandien savo užsakymą dėl 
“Vervena Destroyer” nuo’ pleiskanų ir 
“Vervena Tonic”, kad jūsų plaukai ge
riau augtų.

Abi Ši gyduoli suteiks jūsų plau- 
spalvą ir palaikytų juos minkštas ir 
kų ^šftkbis ir privers juos geriau augti.

Kaina už du buteliu “Vervenos” tai 
yra “Vervena Destroyer” nuo pleiska
nų, ir Vervena Tonic auginimui plau
kų, kurių pakaks vienam mėnesiui y- 
ra $2.25.

Pasiųski mums tik 25c stampomis 
ar cidabriniu piningu, o liekį jus už
mokėsite, kaip bus pristatyta. .

Iš Kanados reikia visus pinigus pri
siųsti sykiu su užsakymu.

dėkoju Tamistoms už

DR. M. HERZMAN

Telephonall

Gerai lietuviams tinomaa per 23 *•> 
tų kaipo patyria gydytojas. shlrurgM 
ir akuieria.

Gydo aitrias ir chron tikas ligas, vy- 
nj, motenj ir vaiku, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius slsktros prto* 
teisus.

Ofisas ir Labaratorija: IMI W. lltk 
8t. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 ptotą. Ir 
nuo 6 iki 8 va], vakarais.

f Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 1412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—1 ryto, tfctai.

SHAMPOO

H 1 L)

VERVENA LABORATORY inc
1263 N. PAULINA ST.. UepL T. 52. CHICAGO. 11.1

O

< p. rr

tyme. Kodėl taip atsitiko, neži
nia, gal \vestv iii iečiai nemėgsta 
rimtų istorinių veikalų,

Beto dar tuo pačiu laiku pa
klaikę abiejų parapijų — prigul- 
miibgsios ir neprigulmingosios 
— f erai, tad parapijdnai statė 
visas savo spė'ks, kad atsilaikius 
prieš vienas kitą ir nemažai pra
tuštino savo kišenius, o kunigė
liams, žinoma, tai labai patinka.

Nesenai katalikai turėjo baza- 
rą ir buvo užsikvietę svetimtau
čius muzikantus. Jiems prirei
kus pianistės pasikvetė leituvai- 
tę Ona Mareikiutę. Kunigui tas 
nepatiko ir ji$ pašnabždomis 
paliepė muzikantams ją paša
linti. Bet jie vieton to susidėjo 
javo instiArmentus ir buvo, be
išeiną, lik prišokę vyčiai vos 
juos perkalbėjo ir persiprošė 
pianistes, tad vėl sugrįžo griež
ti. Mat tas kunigėlis kadaise bu 
vo pakvietęs ją prisidėti prie vy
čių, bet toji tokiai organizacijai 
nepanorėjo prigulėti. Tad ku
nigas dabar ir bandė jai atker-

— Vytis.

ROCKFORD, ILL.

čiaGegužės 1 d. sustreikavo 
molderiai. Streikuoja ir lietu
vių nemažas būrelis' Taipjau 
sparčiai organizuojasi ir rakan
dų pramones darbininkai, kurie 
praėjusią vasarą streikuodami 
neatsiekė tikslo. Gal dabar, 
kai geriau susiorganizuos, leng
viau laimės kovą su išnaudo
tojais.

Pernai birželio mėnesy siun
tėme per Lietuvių Prekybos 
Bendrovę už 25 dolerius maisto 
badaujantiems Lietuvoj žmo
nėms. Jau keletą laiškų gavau 
iš Lietuvos nuo žmonių, ku
riems maistas buvo siųstas, ir 
vis rašo, kad nieko negavę. Ma
tyt, kam nors rūpėjo biznis pa
daryti svetiniu turtu.

— J .Bardauskas.

t

J

Oi. Charles Segal
Persikėle į savo naują afišą 
pn. 4729 St. Asland Avė. Ji* 
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- 
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

4lį

Aft ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAAAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnfijęs pilvelis buvo. Dispep 

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabngjimas. Kraujo, inkstų, Nen 
abeinas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoju 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai page

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. l|eu- 
niatizinas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslo pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrūnai, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago. OI

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street

Waukegan, III.

■m—uis n.. i imu—■iiMiMiirri
TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA

Kainos kurios tinka bile vieno kiše- 
aiui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie- 
aamo pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or- 
ierio užsakyti siutai ir overkotai; su 
iiržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
■ki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
•.t overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino sorge siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų ir val
ioj siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau. 
Malino sorge kelinės $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną fH 9 
ral. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
rakare. Nedėliomis iki 6 v. vakare.

S. GORDON, 
<415 So. Hahted St. Chicarn TU 
^Tel Canal 6222. ’

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS

2201 W. 22nd & So. Leavitt Bta. 
CHICAGO.

Valandos*! 9:30 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po pietų iki I vakare.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 8684 

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

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

kiu patarimus ir skolinu pinigu* 
ant Pirmų Mortgeėių ant lengvų 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

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

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smctanos priskirtais 

stiklais.

Kas nori turėti gerai apsaugo
tas akis, ir prašalinti akių bei 
galvos skaudėjimus ir nedamati- 
mą — tam tegul Smetana priski
ria akinius.

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

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATTS aptiekos
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedčliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

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

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

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687,

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telefonas Pullman 856, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Boseliai.

Valandos: 9 iki * vakare

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
Ir nuo | iki 8 vakaro.

—...............    ii ■■■■■■■..... ■■■■■ ■< i

DR. I Ė MAKARAS 
Lietuvla Gydytojai ir Chirurgu 
Rosęlande: 10900 S. Michigaa Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:38 

TeU Yards 721.—7.

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgu 

Ofisas: 1757 W. 47 St
Tel. Boulevard 1M. 

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

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

Tel. McKinloy 261

Telephons Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: •—12 ryto

IMI 8. Mergas St Chicago. III.

•ei
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/

i

■BflKNl
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: įsigyk Nuosavą :
Į Namą Į

Gražioj dalyj North-West Sideje. Galima įsigyti pa
gyvenimą už

Į $795 j 
■ 

Pilnai inrengtą. Mes suteiksime jums namą, kokį 
norėsite.

5 MOKYKLOS — BAŽNYČIOS ■

■ PARKAI — APSUPIA APIELINKU J■$8.00 į menesį. ■

Mes prigelbesime jums įsigyti nuosavą namą.

1 THE JOHN H. GELHARDT ORGANIZITION ■2 1009 Woods Theatre Bldg., Chicago, III. ■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"

! korespondencijos Vervena Hair Tonic ir Shampoo
~---------- ----------YRA TIKRAS VAISTAS DEL ELkDINGŲ PLEISKANŲ

KENOSHA, WIS.
♦ _____

Mirė Klemensas Opanskis.

r ' " " n

Važiuokite į Lietuvę
PER

Depositors State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
I 

gauti jum pasportus 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJŲ, arba DANZIGĄ. 
ATEIKIT, arba RAŠYKIT j mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

MES ŠNEKAME VISOKIOMIS KALBOMIS:
LIETUVIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSKAI, VOKIŠ

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

.. ■ ........- ..........  ... -—,,   —--------------- - J

Gegužės 1d. Bucine, Wis. pa
liko baisi nelaimė ir mirtis mu
sų jauną draugą ir darbuotoją 
Klemensą Opanskį.

K. Opanskis gyveno Keno- 
slioj, 818 Albcrt St. Sulaukęs 
Pirmosios Gegužės, kad tą Dar
bininku šventę tinkamai pami
nėjus, nėjo į darbą, o sulaukęs 
valcavo linksmas leidosi savo au
tomobiliu į Racino. VVis., kur 

buvo surengtas p. Butėnui kon
certas. išklausęs programo, 
smagiai pasišokęs ir šiaip link
smai su draugais praleidęs lai
ką. skubėjo grįsti namo į Keno 
sha. Jau išėjęs iš salės jis pa
lvini jo, kad jo automobilio švie
sos yra labai silpnos. Bet jo 
pusbrolis Banis patarė važiuot 
nepaisant šviesų, nes jis seks pa
skui savo automobiliu ir nelai
mėj pagelbės. Bcvaž i imdami iš- 
Mgai gatvę, šalę ga t vakario bė
gių, susiliko policistą, kuris O- 
paskįį sulaikė, kadangi jau ne
bebuvo šviesų ir norėjo jį vežtis 
j policijos stotį. K. Opanskiui 
išlipus iš automobiliaus ir sto
vint salėjo, besikalbant su poli- 
cistu, nė nepastebėta ateinan
čio gatv.-deario, kuris pilnu jsi- 
hėgimu trenkė į automobilių, 
taip parimišdamas palį K. O- 
panskj ant akmeninės gatvės, 
kad jis daugiau nebeatsikėlc.
Tai buvo 1 vai. nakties. Sužei
stąjį nugabentą j St. Mary li- 
gonbutį, kur neatgavęs sanmo- 
nės, pasimirė už 12 valandų. Pa
laidota jį geg. 4d., Grcen Ridgc 
kapinėse. Tebūna jam lengva 
šaltoji žemelė!

Velionis Klemnsas Opanskis 
buvo daugeliui žinomas kaipo 
laikraščių korespondentas ir 
darbuotojas. Amerikoj išgyve
no 8 metus ir nemažai mieste
lių apvažiavo, iš kur visuomet 
parašydavo laikraščiams žine
lių apie lietuvių judėjimą. Pas
taraisiais 9 mėnesiais jis gyveno 
Kenosha, Wis. ir dirbo Nash Mo 
tor Co. už mekaniką.

Paliko Lietuvoj motiną, 3 se
seris ir 1 brolį.

— Felix Rascis.

WESTVILLE, ILL.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
tfiuoaių auo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis tuja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Kovo 25d. Lietuvių Pasilink
sminimo Kliubas buvo pastatęs 
penkių veiksmų istorinę tragedi 
ją “Živil ė.”Lošiams labai gerai 
pasisekė. Ypač puikiai lošė 
jaunutė, nes vos 15m., bet ta
lentinga p-le Morcikiutė Živilės 
rolėje. Taipjau gerai lošė p-ia 
Moreikicnė Vaidylos rolėje ir 
p-lė Brukauskaitė Aldutės ro
lėje, nors ji tik dar pirmą sykį 
lošė.

Nors lai buvo svarbus veika
las, bet publikos buvo mažai. 
Kliubas manė, kad tai buvo dė
lei menko išgarsinimo, tad nu
tarė tą veikalą pakartoti.

Antru kartu “Živilę” pasta
tyta geg.2d. ir taip pat puikiai 
sulošta1. Bet ir šį sykį publikos 
buvo labai mažai, ir tos didžiu
ma jau buvusi pirmame persta-

rarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dienų. MOTERIS! 

MOTINOS!
Carter’s Little Liver Pilis DUKTERIS!

Per šešesdešimts 
metų šis geriau
sia pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

DEL GALVĖS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO, 

DEL ABELNOS

Reikalaukit tikrojo IRON PILLSJ
Grynų Daržovių. y

Jus, kur
ios lengvai 
pai Įstate; e 

sate išbly 
škę ir su
nykę; nėr 
vuotos ar 
piktos; ku 
rios nuliu 
statė, a,r 
nusimenate 
duokite iš
tirti savo

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus Ir naujus namus, taipgi 
t dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO^ Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tek Boulevard 1892. Chicago, I1L

savaiti laiko.
— Ferdinand King, M. D.

Išdirbėjo pastaba: Nuxated Iron, 
kurį čia pataria dr. King, yra guli
nama pas kiekvieną geresnį aptie- 
kininką pilnu užtikrinimu geros pa
sekmės, arba pinigai bus sugrąži
nami. Daktarai paprastai prirašo 
imti po dvi penkiagranėš plotkeleš 
tris karius į dieną po valgiui.

kraują, ar
netrūksta jam geležies. Nuxated 
Iron, imamas po tris kartus į die
ną po valgiui padidina stiprumą ir 
ištvermę daugelyje atsitikimų į dvi

Apie ką goru pripnfodymu gali bū
ti laiškas nuo ponios K. Hughes iš 
Toms Rivor, N. J.

Kovo 10-tą, 1920 m.
Gerbiamieji:

Aš labai dėkoju Tamistoms už 
“Vervena Dcstroyer and Tonic“, nes 
parsitikrinau, jog tai yra labai pui
kus vaistas, apie kurio gerąsias ypa
tybes aš nepajiegiu nė apipasakoti. 
Tai verta aukso medalio. Aš turėjau 
tokią daugybę pleiškam), jog mano 
plaukai buvo pradėję daryties žilais. 
Aš kreipiaus į tris gydytojus, bet be 
jokios naudos.

Aš patyriau apie “Vervena Destro- 
yer and Tonic” iš laikraščio ir kaip 
tik juomi išmazgojau kelis sykius savo 
plaukus tuoj pranyko pleiskanos ir 
mano plaukai jgyjo tikrąją spalvą ir 
žibėjimą. Meldžiu pasiųsti rnan dar 
porą butelių, už ką dėkoju Tamistoms 
iš kalno.

K. Hughes,
Toms Rivor, N. J.

Iš šio laiško jus galite patįs spręsti, 
jog “VERVENA SHAMPOO“ ir “VER 
VENA TONIC“ naikina pleiskanas, su 
tvirtina šaknis ir tokiu budu prigelbsti 
augimui plaukų.

Vyrai ir Moters, Jeigu Jus Noritej 
kad jūsų plaukai Įgytų gražią, tikrą 
spalvą ir palaikytų juos minkštu ir 
gurbaniuotais ir prašalintų pleiska
nas, naikinančias plaukus, — atsiųs
kite šiandien savo užsakymą dėl 
“Vervena Dcstroyer“ nuo pleiskanų ir 
4 Vervena Tonic“, kad jūsų plaukai ge
riau augtų.

Abi Ši gyduoli suteiks jūsų plau- 
spalvą ir palaikytų juos minkštas ir 
kų šaknis ir privers juos geriau augti.

Kaina už du buteliu “Vervenos“ tai 
yra “Vervena Dcstroyer“ nuo pleiska
nų, ir Vervena Tonic auginimui plau
kų, kurių pakaks vienam mėnesiui y- 
ra $2.25.

Pasiųski mums tik 25c stampomis 
ar cidabriniu piningu, o liekį jus už
mokėsite, kaip bus pristatyta. .

Iš Kanados reikia visus pinigus pri
siųsti sykiu su užsakymu.

VESSSA
shampoo hair tonic

VERVENA LABORATORY inc
1263 N. PAULINA ST., liepi. T. 52. CHICAGO, ILL,

tyme. Kodėl taip atsitiko, neži
nia, gal westvilliečiai nemėgsta 
rinitų istorinių veikalų.

Beto dar tuo pačiu laiku pa
silaikė abiejų parapijų — prigul- 
niiugsios ir ncprigulmingosios 

f erai, tad parapijdnai statė 
visas savo spė'ks, kad atsilaikius 
prieš vienas kitą ir nemažai pra
tuštino savo kišenius, o kunigė
liams, žinoma, tai labai patinka.

Nesenai katalikai turėjo baza- 
rą ir buvo užsikvietę svetimtau
čius muzikantus. Jiems prirei
kus pianistės pasikvetė leituvai- 
lę Ona Mareikiutę. Kunigui tas 
nepatiko ir ji$ pašnabždomis 
paliepė muzikantams ją paša
linti. Bet jie vieton to susidėjo 
javo instrumentus ir buvo, be
išeiną, tik prišokę vyčiai vos 
juos perkalbėjo ir persiprošė 
pianistės, tad vėl sugrįžo griež
ti. Mat tas kunigėlis kadaise bu 
vo pakvietęs ją prisidėti prie vy
čių, bet toji tokiai organizacijai 
nepanorėjo prigulėti. Tad ku
nigas dabar ir bandė jai atker
šyti.

— Vytis.

ROCKFORD, ILL.

Gegužės 1 d. sustreikavo čia 
molderiai. Streikuoja ir lietu
vių nemažas būrelis'. Taipjau 
sparčiai organizuojasi ir rakan
dų pramonės darbininkai, kurie 
praėjusią vasarą streikuodami 
neatsiekė tikslo. Gal dabar, 
kai geriau susiorganizuos, leng
viau laimės kovą su išnaudo
tojais.

Pernai birželio mėnesy siun
tėme per Lietuvių Prekybos 
Bendrovę už 25 dolerius maisto 
badaujantiems Lietuvoj žmo
nėms. Jau keletą laiškų gavau 
iš Lietuvos nuo žmonių, ku
riems maistas buvo siųstas, ir 
vis rašo, kad nieko negavę. Ma
tyt, kam nors rūpėjo biznis pa
daryti svetiniu turtu.

— J .Bardauskas.

Ai ADOMAS A. KARALIAU8KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas 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 mėnesyj išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslo pa
mačiau tokį skirtumą Ir 1000 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. Baltrėnas. Prof.

1707 So. Halvted 8U Telephona Caual 6417. Chicago. OI—w . ....... r

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše- 

oiui. G varau tuo j ame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or- 
ierio užsakyti siutai ir overkotaų su 
liržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konaervatyvio styliaus, $32.50 
ki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
J22.50, $25.00 ir $30.00. 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. 
Vfėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siun- 
<iamas Europon.

Atidaryta kiekvieną dieną fld 9 
ral. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakara. Nedėliomis iki 6 v. vakare

S. GORDON,
• 41K Rn. Ralsted St. dilcArn. Hl 
Z——........ ...............

Fel Canol 6222.
DR. C. K. CHERRY8

LIETUVIS DENTISTAS 
1201 W. 22nd & So. Leavltt Bta.

CHICAGO. I
Valandose 1:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki I vakare.

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

fkrai lletuvlami iinomu 23 «•* 
tq kaipo patyrę* ardytoja*, ahlrurgaa 
ir akuftaria.

Gydo aitria* ir ehroniikaa llgaa, ry- 
nj. motenj ir vaiku, pagal naujausia* 
metodą* X-Ray ir kitokiu* el«ktro* pr1a> 
taira*.

Ofinaa ir Labaratorija: IMS W. Mth 
St. netoli Fiak St.

VAI.ANDUS: Nuo 10—11 ptatą. te 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 1412 S. Hahtad 8tr*at 
VALANDOS: 8—» ryto, tiktai

Talephonali

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ąfisą 
pu. 4729 S«. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 Ud 
12 rytmetyj, nuo 2 ik! 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne- 
dėlioinis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

s ......................   - /

JOHN KUCHINSKAS ' 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684

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

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvą 
aąlygu-
West Side ofisas atdaru vaka

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

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

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

Moteriškų ir Vyrišką, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687,

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telefonai* Pnllm** Mt, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis DentlHtaa 
10057 Michigan Avė, RoselaaA 

Valandos: 9 Ud * vakara

Telephone Yards 50Ji

Dr. M. Stu^nicki
8107 S. Morgan sCchicaco

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
įr nuo | iki 8 vakara.

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigaa Ava 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 1:30 
-7. TeL Yards 723.

Kas nori turėti gerai apsaugo
tas akis, ir prašalinti akių bei 
galvos skaudėjimus ir nedamati- 
mą — tam tegul Smetana priski
ria akinius.

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
NedCliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

DR. M. T. STRIKOLIS 
L f a t a v i s 

Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St

Tel. Boulevard 1M. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

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

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 263

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

VALANDOS: •—12 ryto 
2—9 vakaro 

8MS 8. Merga* St Chicago, Dl.

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W^1 St kampJHarshfleld av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I iki 

4 Ir nuo 7 Iki 8 vakaro.
Tel, Prospeet 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/
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M II0 S spirtų padaryt tokius įstatymus,
v | kurie suvaržytų sąžines laisvę

LITHUANIAN DAILY NEWS

Pablishei Daily axeept Sunday by 
the Lithaaniaa Nava Pub. Co« Ina.

kitaip tikintiems arba netikin
tiems žmonėms, tai šalis jaustų, 
tokių tvarkų, kaipo skriaudų ir 
priespaudų.

MltoK P. Grifsltto Apžvalga
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILLINOIS. 
Tel«phos« Canal 1SM

“LIETUVOS” ATSISVEI
KINIMAS.

Sobscriptloa Ratai:
26.00 per year in Chicago.
25.00 per year outside of Chicago.
27.00 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 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedfildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1106.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje — pašto:

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

Chicagoje -r per nešiotojus!
Viena kopija .............. .
Savaitei ............................... .
Mėnesiui ..................................... 50

Suvienytose Valstijose, m Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................   27.00
Pusei metų............................. 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

26.00
3.50
1.85
1.45

.75

02

25.00 
3.00 
1.65
1.25 
.65

Trac translatlon flled wttTi the post- 
master at Chicago, III. May 10, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Valdžios nuospren 
dis apie komu
nistus.

Nuo pradžios šių melų val
džia ėmė areštuot ir gabent iš 
Amerikos tuos žmones, kurie 
priklauso prie Komunistų Par
tijos. Kadangi prieš tai kilo 
daug protestų, tai vaklžia turė
jo iš dalies sustabdyt komunis
tų persekiojimus ir kartu pasi
teisini prieš publiką delei to
kios savo politikos.

Tų valdžios pasiaiškinimų ir 
pasiteisinimų prasmė yra tokia, 
kad ji deportuoja ateivius (ne 
piliečius) ne už jų nuomones, o 
už jų prigulėjimą prie organi
zacijos, kuri stato savo tikslu 
spėką nuversti valdžią, arba už 
agitaciją prie tokio nelegalio 
darbo.

Visuomenės nepasitenkini
mas tečiaus paskutiniu laiku 
privertė valdžią padaryt da vie
ną žingsnį atgal. , Ji ėmė skirt 
tarpe dviejų komunistų rųšių. 
Byloje tūlo C. Mjller’o 
Departamentas padarė 
prendį, kad warrantas, 
jo suareštavimui,
šauktas, nežiūrint to fakto, kad 
Miller prisipažino priklausąs 
prie Komunistų Darbo Partijos. 
Priklausymas prie šitos parti
jos, pagal Darbo Dcpartmento 
pa tvarkymą, nėra pakankamas 
pamatas deportavimui.

šitas patvarkymas faktiškai 
reiškia galą tai nelemtai val
džios kampanijai prieš komu
nistus, kadangi Komunistų Par-

Darbo 
nuos- 

išimtas 
turi .būt at-

Tušti klerikalų 
pasigyrimai.

sa-Musų klerikalai nuolatos 
kydavo, kad apie 90% Lietuvos 
gyventojų esą “katalikybės” už
tarėjai. Rinkiniai į Steigiamą
jį Seimą parade, kad tai yra vi
sai netiesa.

Tuose rinkimuose klerikalai 
laimėjo 59 delegatus iš 112, t. y. 
mažiau kaip 53 nuošimčius. 
Bet tikrenybėje klerikalizmo 
spėka Lietuvoje turi būt da ma 
žesne. Jeigu ne reakcija, tai 
jie kažin ar butų gavę pusę, vie
tų Seime.

Taigi klerikalų pasekėjų Lie
tuvoje yra apie tiek-pat, kiek jų 
priešų, arba mažiaus. Jeigu 
lodei klerikalai, turėdami men 
ką didžiumą balsų Seime, užsi-

Panašus literatas tečiaus buvo 
ir pirmesnysis “Lietuvos” dien
raščio vedėjas, p. P. Norkus. 
Apie jo redaguojamąjį tautinin
kų organą kartą buvo pastebėta, 
kad jo nuobodumas užmuša 
muses, kurios rėplioja per jo 
puslapius.

Tokia “Lietuva” paliko iki pat 
savo mirties. Nuo to ji daugiau
sia ir mirė.

Kasdien “Lietuva” ėjo nuo 
lapkričio 23d. 1918m. Pirm to 
ji per dviešemt-penkerius me
tus ėjo, kaipo savaitraštis, leid
žiamas p. A. OlszeAvskio. Karęs 
pradžioje buvo mėginta paversti 
ją dienraščiu ir pradėta leisti ša
lę savaitinės “Lietuvos” dieni
niai lapeliai dviejų puslapių. Bet 
už metų laiko tie lapeliai tapo 
sustabdyti. Paskui visa “Lietu
va” perėjo į kitas rankas. Nau
joji leidėjai suorganizavo ben
drovę, kad vėl pamėginus pada
ryt iš “Lietuvos” dienraštį.

Dienraštį jį padarė, bet neat
laiko.

Subatojc išėjo paskutinis chi- 
cagiškės “Lietuvos” numeris. 
Alsiveikindamas su savo skai- 
tyojais, redaktorius Juoz. Ged
minas rašo:

“Lietuvo” sustoja delei stokos 
reikalingo jos palaikymui kapi
talo. Ji užgimė ir augo nepap
rastai sunkiame laike, — kuo
met daug senesni laikraščiai vos 
galėjo išsilaikyti; — o juk ir 
normaliame laike kiekviena

I pradžia yra sunki. Trumpu lai
ku “Lietuvos” gyvavimo viskas

| pakilo kainose dvigubai ir trigu
bai, o įplaukos vos iš- 
lengvo tekilo, —

i prenumeratos kaina
! ko nepermainyta. Taigi sudary
tas dienraščio leidimui kapitalas 
turėjo sunaikinti; vėliau pasi
darė ir skolų. Priešakyjc-gi ne
simatė nieko geresnio, nieko 
šviesesnio...”

Trumpai sakant, tautininkų^tis, turįs išdalies industrinį po- 
dienraštis subankrutijo. Už jo 
subankrutijimą ji Gedminas 
kaltina “Lietuvos” Bendrovės 
direktorius ir administratorius.
Savo editoriale jisai sako:

“Prie “Lietuvos” puolimo ne
mažai prisidėjo “Lietuvos” Ben
drovės direktorių nenuoseklus 
ir nesutartinas veikimas, taip
gi buvusių administratorių ne
sugebėjimas priderančiai sut
varkyti spaustuvės, darbininkų 
ir skelbimų, iš ko butų pasiden
gę vis didėjančios išlados.”

O B-vės direktorių praneši
me, išspausdintam pirmutinia
me puslapyje, sakoma:

“Šis yra gal būt paskutinis nu 
meris.

“Paskutinis “Liet.” B-včs dali

vos
priegtam 

pasili-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

ANGLIJA.
Londonas. — Ką tik įvyku

siais papildomaisiais rinkmais 
Dartforde, Darbo Partija laimė
jo didelę balsų didžiumą. Dar- 
tfordas yra Londono priemies-

budį, išdalies rezidencijų. Kai 
buvo visuotinį rinkimai, koali
cinis liberalų kandidatas gavo 
15,626 balsus, kuomet darbietis 
buvo gavęs tik 6506 balsus. Bet 
dabar Darbo Partijos kandida
tas Jack Mills laimėjo 13,610 
balsų; koalicijos kandidatas te
gavo 4,221 bals, ir vienas nepri
klausomų liberalų 4,562 balsų, 
įdomiausia čia tai, kad visoj 
rinkimų kampanijoj darbietis 
Mills atsisakė eiti į kokius nors 
kompromisus, bet ryškiai visur 
stovėjo kapo gryniausias socia
listas.

sėkmių. Mažuma šorų atsto
vauta. Reiškia, diduma šeriniu, 
kų dienraščio likimo nepaiso. 
Todėl ir pasekmės skaudžios.

visuo- 
villies,

Gal plačioje tautininkų 
menėje blizga kibirkštis a • • • a*

likimu“Niekam dienraščio 
neužsiinteresavus, “Lietuva” at
sisveikina su visais.”

Kaip matome, visi jie stengia
si nuversti kaltę nuo savęs ant

direktoriai ant šėrininkų. Bet 
'jeigu jau jieškoti kaltininkų, tai 
reikėtų pasakyt, kad dalis kaltes 
priklauso ir ponui redaktoriui, 
kuris savo atsisveikinimo žo
dyje kilus taip rūsčiai kaltina, 
girdamas save. į

Su “Lietuva” mes neturėjome 
didelių ginčų per visų laikų, ka
da jų redagavo p. Gedminas. 
Išskiriant keletu nepadorių išsi
šokimų jos bendradarbių ir re
porterių, ji paprastai neužkabi
nėdavo “Naujienų.” Todėl mes 
neturime prieš jų jokio piktu
mo. Bet tiesa reikalauja paša
lei t i, kad p. Gedmino redaguo
jamoji “Lietuva” buvo visai ne 
“tvirtovė”^ kaip jisai giriasi, o 
nuobodžiausiui ir neįdomiau
sias laikraštis, kokį tik galima

Steigiamas Ex-Kareivių 
Internacionalas.

[Federuotosios Presos žinia]
Paryžius. — Respublikinė 

Francuos Ex-Kareivių Asociaci
ja, kuriai Henry Barbusse vado
vauja, išleido į kariavusiųjų ša
lių eks-kareivius atsišaukimų, 
kviesdama sudaryti tam tikrų 
buvusių kariškių internacionalų 
kovai su karu. Atsišaukimas 
randa visur didelio pritarimo, 
o todėl rengiamos greitu laiku 
sušaukti tarptautinį kongresų, 
kur turės būt priimta tamtikrų 
rezoliucijų dėl kovos su karais, 
dėl tautų neapykantos pašalini
mo, dėl kovos prieš militarinę 
“šlovę” etc.

Respublikine Francijos ex- 
karcivių asociacija žada patiek
ti sumanymų, kad kiekvienas 
narys nusiimtų ir sunaikintų sa 
vo medalius, kryžius ir kitokius 
ženklus, kurie tik jiems buvo 
suteikti už visokius pasižymėji
mus ir nuopelnus karo tarny-

Kongresas svarstys teipjau 
pensijų klausimų, sužeistųjų ir 
besveikačių šelpimo reikalų, 
valstybinę pagalbų tiems, kurie 
šiokiu ar tokiu būdu nukentėjo 
dėl karo.

P-as Gedminas gal ir turėjo 
prakilnių troškimų, bet jisai nie
kuomet nesugebėjo jų išreikšti. 
Jisai, tikrai pasakius, nei rašyti 
lietuviškai nemokėjo. Paimki
te, pav. nors tokį sakinį iš pas
kutinio jo editorialo:

Man, kaipo arčiausiai sto
vėjusiam prie pravedimo augs 
čia u privestų siekių, ytin yra 
skaudu temyli “Lietuvos” su
stojimų.
Arba tokį sakinį:

Taip, dienraštis “Lietuva” 
sustoja, — tačiau ji sustoja su 
garbe, taip sakant, žūna mū
šio lauke,dauįj atnešęs naudos 
savo skaitytojams, o taipgi 
Lietuvai ir lietuvių tautai. 
Gabaus dešimties metų vaiko 

rašte rastum daugiau® sklandu
mo ir logikos, negu šituose saki
niuose.

Kongresas turės įvykti arba 
prieš šaukiamų j į Inteligentijos 
Kongresų, arba tuojau po jo.

Tarp organizacijų, kurios jau 
atsiliepė į Francijos ex-kareivių 
atsišaukimų, yra Francuzų-Vo- 
kiečių ex-kareivių asociacija Ge 
novoj, susidedanti iš kariškių, 
kurie karo metu buvo patekę 
nelaisvę ir internuoti Šveicari
joj; Berlino Internatiopaler 
Bund, turįs 50,000 narių; Itali
jos Liga Proletaria Fra Matila- 
ti, turinti 300,000 narių; Austri
jos Nacionalinė Kareivių ir Jū
reivių Sąjunga, turinti 100,000 
narių. Belgijos Ex-Kareivių A- 
sociacija ir Anglijos National 
Union of Ex-Service Men.

Kalbėdamas apie šilų naujai 
kilusį judėjimų, Francijos ex- 
kareivių asociacijos vicc-pirmi- 
n ink a s Raymond 1c Feborc sa
ko:

“Mes manome, kad niekas 
negalėtų suduot tokį baisų smu 
gį ‘nacionalistiniam sentimen
tui’, tam, kaip amerikiečiai va-

dina, ‘džingoizmui*; niekas ne
galėtų taip skaudžiai kirsti mi- 
litarizmui, kaip kad šita irėja 
broliško pasidavimo rankos kils 
kitam tų visų, kurie vos dar tik 
vakar skerdė vieni kitus, kaipo 
disciplinos vergai, ir kurie ryto, 
mio tos disciplinos pasiliuosa- 
vę, instinktyviai pasijus, kad vi
si jie yra broliai. Negali būt 
tiesesnio ir griešlesnio pareiški
mo budo, kaip kad pareiškimas: 
Jūsų ‘šlovė”, jūsų ‘heroizmas’, 
jūsų ‘nemirštamumas’, kuriais 
jus barstėte į mus ir sagstėte 
mums prie krūtinių kaipo labai 
puikų daiktų, mes, sugrįžę iš 
fronto, metame šalin nuo sa
vęs, metame juos purvynai), nes 
jie purvu ir kraujais sutepti. 
Musų heroizmas —mes nieki
name jį. Vienintelė kova, ku
rių mes ateityj kovosime, tai 
bus tik kova, ir didelė kova už 
visos žmonijos sandorą Ir vie
nybę.”

True translatlon filed with the post- 
mastor at Chicago, III. May 8, 1920 
as ro<|uired by the act of Oct. 6,1917

Lenkų avantiūra.
Kurių nežinodami finansuo

ja Amerikos žmones

Federuotosios Presos korespondento 
PAUL H A N N A 

Speciale koresp. Naujienoms.

Washingtonas. — Lenkų ka
ro žygius prieš sovietų Rusiją, 
pasirodo, didžiumoj finansuo
ja Amerikos žmonės. Patįs A- 
merikos žmones betgi to neži
no, dėlto, kad dabartinė vald
žia nenori, kad jie žinotų, kur ir 
kuriems tikslams jų pinigai ei
na.

Iš visų cinizmo pilnų Vakarų 
Europos diplomatų ir valstybės 
žmonių nerastum nei vieno, 
kurs atvirai drįstų pritarti ar 
pateisinti dabartinį Lenkų ve
damąjį karą. Viršiausioji an- 
tantos taryba dar prieš du mė
nesiu pranešė Lenkijai, kad 
antanta neimsianti ant savęs 
jokios atsakomybės už pasek
mes, jeigu Lenkija atsisakysiu n 
ti laikyties su Rusija, kurios di
delius plotus^ jau Lenkijos ka
riuomenė turi užėmus.

Tečiaus, franeuzų inlrygomis 
pakurstoma ir pasišarvojus 
gaunamuoju iš Amerikos kari
niu materiolu, Lenkija tik pasi 
tyčiojo iš Viršiausios tarybos 
perspėjimo ir tęsė toliau savo 
kruvinus žygius, stengdamos 
paimti Kievą ir paveržti nuo 
Rusijos visą Ukrainą. Jeigu ne 
tas gausus m a tori j olas, kurio 
šios šalies karo sekretorius Ba 
koris pristato Lenkams be A- 
merikos žmonių žinios ir prita
rimo, tai lenkai dabar nebūtų 
galėję žygiuoti Rusijon ir sker
sti tuksiančius žmonių.

Jūsų korespondentas dabar 
teiravos karo departamente dėl 
sųlygų> kuriomis Lenkija per
kasi sau reikiamųjų daiktų iš 
atliekamų Amerikos karinių 
sandėlių. Pirmiau karo depar
tamentas buvo griežtai užsigy- 
nęs, kad Amerikos valdžia nie
kur ir nė jokioms svetimoms 
armijoms nepadedanti. Tečiaus 
antru kartu teiraujanties gauta 
šitoks keistas paaiškinimas.

Sulig sekretoriaus Bakerio 
padaryta su Lenkų valdžia su
tarčių, karo departamentas su
tiko imli 5 nuošimčius Lenkų 
bonų kaipo mokesnį už ncapri-

ir medžiagų, kur pirmiau Ba- 
keris buvo supirkęs surinktais 
už Liberty bonus pinigais, bet 
kurie dabar departamentui ne
bereikalingi.

Pardavimai Amerikos kari
nio materijolo daroma, pasak 
karo sekretoriaus Bakerio, “at
viroj kompeticijoj” su kitais pir 
kėjais. Tik iš tų kitų pirkėjų 
nepriimama mokestis tokiais 
jokios vertės neturnčiais popie-

Lenkija gali tų bonų išleisti tiek, 
kiek tinkama, be ribos be. skai 
Čiaus; ir karo sekretorius Bake- 
ris, savo padarytos su Varšu
va sutarties sąlygomis,priims tų 
tuščių popierų taipjau be ribos 
be skaičiaus.

Pažymėtina dar vienas daly
tas. Ligi pradesiant dovanai 
teikti Lenkams Amerikos maši
nas ir karines medžiagas, karo

sekret Bakeris, kaip jis kon
greso komisijai kad prisipažino, 
milijonus dolerių vertės karinių 
medžiagų pardavęs, dabar jau 
nebeesamai, Kolčako valdžiai 
Sibire. Bakcris tiesa, aiškina, 
kad jis pardavęs tatai ne Kolča- 
kui, bet ponui Ughct’ui, seno
sios Rusijos ambasados Wa- 
shingtone finansiniam attašė. 
“O iš ko jus tikitės gauti užmo
kėsiu?” paklausė vienas kon- 
gresmanas. “Netiesioginiu bū
du, iš Kolčako valdžios”, atsake 
ponas Bakcris.

Kolčako valdžiai žhigus be 
skatiko kišenėj, p. Bakcris per 
keletą paskutiniųjų menesių 
siuntė karines medžiagas Len
kams, mainydamas tą mantą 
ant bonų, kurių tūkstantis pa
saulio biržoj nevertas ne vieno 
dolerio, šitokia darki ir tragin- 
ga situacija Europoj labai ge
rai suprantama. Londono laik
raštis The Nation balandžio 10d 
štai ką sako:

“įdomiausias dalykas šioj 
Rusų-Lcnkų byloj yra tai, kad 
Lenkija staigu rado sau rėmėją | mai būna dažnai. 
Jungtinėse Valstijose.
sas autorizavo Lenkų valdžią I įstatymas New Jersey valstijoj. 
)irktis sau Amerikos karinių čia yra apdrausti visi darbinin- 

sandelių kiek tik ji nori, be ri- kai, išėmus lik netikėtai esan- 
)os, šešių metų kreditu; ir jau čius valstijoje, ir valstijos dar- 
jasirupinta dovanu pristatymu bininkus. gaunančius virš 

. Dancigą lokomotyvų, vežimų, $1,200 algos į metus. Viso New 
uniformų ir maisto. Tuo budu Jersey apdrausta 98.8 nuoš. dar 
Amerika, kuri nenori nieko da- bininkų, Pcnnsylvanijoj — 88.8 
•yt, kad aprimusioms Europos nuoš.; Massachusctts — 87.8 
dalims padėjus ekonomiškai at- nuoš., Connecticut — 81.9 nu., 
sigriebti iš savo sunkios padė- New Yorke — 80.1, ‘ Ohio — 
ties, nusitaria remti Lenkiją jos 76.3, Californijoj — 76.2, Illi- 
karo žygiuose priešBusiją lygiai nois — 55.4, North Dakota — 
taip, kaip kad mes rėmėme De- 46.8 ir U. New Mexico apdraus- 
nikiną. Lenkų propaganda, ta tik 30.7 nuoš. darbininkų, o 
matyt, padarė visa, kad palen- Portą Rico — 20.5 nuoš.
kus į save Ajmeriką. Lenkų gi Ūkių darbininkai apdrausti 
taikos sąlygos Rusijai tai jau to- lik Hawaii ir New Jersey valst. 
kios atgrasios ir tokios plešikiš- Pastarasis praplėtė įstatymą ir 
kos, kurių Europa savo naujoj ant namų tarnų. Visose kitose 
istorijoj dar negirdėjo. Jie rei- valstijose įstatymai neapima 
kalauja sau Lenkijos ribų iš laukų darbininkus ir namų tar- 
1772 metų, nežiūrint į lai, kad nūs.

kraštų dai Atlyginimas už mirtį nuo ne- 
Maskvai tebepriklauso. laimil)g(> atsilikinl0 (lal.be yra

Praeitą žiemą prezidentui Wil nejygug įvajriose valstijose ir 
šonui prašant, kad kongresas sickia 11U() $3>oco iki $G>000 
paskirtų 50 milijonų Didžiumoje atlyginimas siekia
paskolos Lenkijai ir čekams-Įjrjg keivjrtadalius metinio dar- 
Slavokams, majoias geiu’iol.is bjaįaka uždarbio.
Bliss, taikos komisijos narys, 
viename kongreso komisijos po Vietomis atlyginimų komisi- 
sėdy pareišk?, kad Lenkijos ka- j« užmoka visą sumą iš karto, 
rinč avantiūra prieš Rusiją visai didžiumoj atsitikimų mo- 
nepateisinama, o todėl Amerika kestis paskaidoma į 240 — 41(> 
neturėtų tame ją remti. savaičių, šešiose valstijose

Ncw York, Ncvada, North Da- 
laigi dabar pasirodo, kad Orcgon, Washington ir 

kuomet^ prezidentas Wilsonas | \yesf Virginia — našlėms žuvu
siųjų mokama per visą amžių, 
arba iki ištekant.

Pilnas netekimas pajiegų 
krovė ir laivų laivais (|jr])(į j darbininko šeimyną eko 

nominiai dar sunkiau atsiliepia, 
negu mirtis. 18 valstijų atkrei
pė į tai domos ir paskyrė nuo
latinę mokestį taip nukentėju
sioms. Tos valstijos yra Cali- 
fornia, Colorado, Illinois, Ma- 
ryland, New York, North Da
kota, Oregon, West Virginia ir 
k. Trjs valstijos — Vermont, 
New Hampshire ir Hawaii — 
tokiuose atsilikimuose moka 
per 312 savaičių; 7 valstijos — 
fo\va, Louisiana, New Jersey, 
Tcxas, Kansas, Kenlucky ir Dc- 
lavvare — nuo 400 iki 475 sa
vaičių; 13 valstijų (jų tarpe 
Masaschusetts, Michigan, Pcnn- 
sylvania, Rhode Isiland, Conn- 
ecticut ir) nuo 500 iki 550 sa- 
vaičų. Viena valstija — Wiscon- 
sin — aprūpina tokiu mokesčiu 
per nuo 9 iki 15 metų.

Visose, išskiriant penkių, 
valstijose atlyginimas už mirtį 
ar pilną netekimą jiegų dirbti 
priklauso nuo uždarbio nuken
tėjusiojo darbininko. 18 valsti
jų mokestis siekia 50 nuoš. už
darbio; 4 valstijose — 55 nuoš. 
8—60 nuoš.; 3 nuo $3.000 iki 
6(MM). Delaware valstija moka 
$4,000, Maine — $4.200, Mary- 
land — 5.000, Massachusctts— 
$5.000, Michigan — 4.000, Min
nesota — $6.000, Pcnnsylvania 
— $5.000, Rhode Island — 
$5.000 Vermont $4.000, Virgi
nia $5.000 ir tt. Nustatant atly
ginimą taipjau kreipiama (lo
mos į šeimyninį nukentėjusio 
padėjimą.

Atlyginimas už sužeidimus 
dammas dvejopu budu. Arba 
mokama nustatytas nuošimtis 
uždarbio laike sirgimo nukente'

ar 
ar

valstijos tai padarė verstinu 
samdytojams. Tokie įstatymai 
turi verstinų pobūdį tik 13-koj 
valstijų: Gaiifornia, Havvaii, 
Idaho, Ohio, Jllinois, Maryland 
New York, Oklahoma, Utah, 
Washington, Wyoming ir Ari
zona. Tose valstijose atlygini
mo komisijų nuosprendžiai yra 
verstini visoms apdraudos kom 
panijoms ir samdytojams. Ki
tose valstijose kompanijos ir 
samdytojai gali pasirinkti 
pasiduoti nuosprendžiui, 
perduoti dalykų teismui,
čiaus apdraudimas darbininkų 
yra verstinas visose valstijose, 
išskiriant šešių.

Iš 39 valstijų, kur apdrauda 
yra verstina, 31 valstijos leidžia 
apdraudų privatinių kompani
jų, o šešiose valstijose apdrau- 
dėju yra pati valstija.

įstatymai apie apdraudų ir at
lyginimų anaiptol neapima vi
sus darbininkus. 13 valstijų tie 
įstatymai paliečia tik tuos dar
bininkus, kurie dirba pramo
nėse, kur nelaimingi atsitiki- 

Daugiausia 
Kongrc-1 darbininkų apima atlyginimo

baudė Franci ją, kad ji nuo mū
šių paliaubos patapus militari
stinė šalis, tuo tarpu karo sek
retorius i
gabeno Lenkams amuniciją, ru 
bus ir maistą, kad jie, franeuzų 
dar pakurstom), vestų plėšikiš
ką karą prieš Rusiją ir draskytų 
jos šalis. Ir kongresas vargiai 
begu susigriebs protestuoti prieš 
tokius dalykus, kol Lenkų bur
bulas nesprogs, kaip kad sprogo 
Kolčako burbulas. Visas šitas 
biznis yra ir biaurus, ir žmo-

Įstatymai apie atly
ginimą dėl nelaimingą 

atsitikimą darbe
Dabartiniu laiku 42 valstijo

se ir Alaskos,Hawaii ir Porto Ri 
co teritorijose yra įstatymai a- 
pie atlyginimą darbininkams ar 
jų šeimynoms už mirtį maitin
tojų nelaiminguose atsilikimuo
se darbe. Tie' įstatymai yra 
skirtingi kiekvienoj valstijoj. 
Bet didžiumoj valstijų viskas, 
kas reikalinga padaryti, tai lai
ku pranešti apie nelaimingą at-

ir ant samdytojo) ir valstijos 
atlyginimo komisija savo laiku 
peržiūrės jo dalykų.

Įstatymai apie darbininkų ap 
draudų ir atlyginimų dėl nelai
mingų atsitikimų toli nėra to
buli. Pavyzdžiui, Alabamoj tas 
įstatymas labai mažai apsaugo 
darbininkus: ten apdraudimas 
darbininkų nėra priverstinas į- 
staigai, turinčiai mažiaus kaip 
16 darbininkų ir yra leista dary
ti susitarimų už mažesnę negu 
apdraudos sumų.

Įvesti mos atlyginimų už ne
laimingus atsitikimus ne visos

Panedėlis,, Gegužes 10, 1920 

jusio darbininko, ar išsyk pas
kiriama suma sulig sunkumo 
sužeidimo. Paprastai būna pažy 
mėtas tam tikras atlyginimas 
už netekimą kojos, rankos, akių 
piršto ir tt.

Septyniose valstijose — Ari
zonoj, Colorado j, Massacb il
sėtis, Ncw Yorke, North Dako- 
toj, Oliio ir Wisconsine — mo
kama sužeistąjam iki pilno 
jo išgijimo. Kitose valstijose 
mokama tik per tam tikrą skai
čių savaičų. (Californijoj 210 
savaičių, Illinois — 416 Con
necticut — 250, Micliiganc — 
500, New Jersey — 300 savai
čių ir tt.) Didumas tokių atlygi
nimų taipjau įvairus. Massa- 
chusetls maksimam atlygini
mas už laikinį sužeidimą 
$4,000, Utah — $5,0000, Wis- 
consin — $5.000 ir tt.

Visose valstijose įstatymai 
apie atlyginimus yra suteikta 
nemokama daktarinė pagelba 
nukcnlėjilsiems. Valstijose Ca
lifornijoj, Connecticut, Idahoj. 
Indianoj, Miigsachusctts, Neva
lioj, Nortli Dakotoj, Oregone, 
Porto Ricoj, Utah, Washinglo- 
ne ir Wyominge ilgis tokios pa
gelbės neaprybotas. Kitose vals
tijose ilgis nemokamos daktari
nės pagclbos yra aprubežiuotas 
— nuo 60 dienų iki 4 mėnesių. 
Paskyrimas daktarinei pagcl- 
bai siekia nuo $50 (New Jersey, 
Montana) iki $600 (Wcst Virgi
nia). Valstijose Connecticut, 
Massachusctts, Indiana, Wis- 
consin ir kai kuriose kitose dy
dis sumos nepažymėtas, o kito
se, kaip New York, New Jersey, 
Maine, atlyginimų komisija tu
ri teisės pailginti pagelbą.

Valstijos Arizona, Califomia, 
Idaho, Illinois, Maryland, Ncw- 
York, North Dakota, Ohio, 
Oklahoma, Utah, Washington, 
Wyoming ir Hawaii teritorija 
turi valdiškas atlyginimo ko
misijas, turinčias pilnos galios 
priteisti atlyginimą už nelaimiu 
gus atsitikimus darbe. Tų, ko
misijų pareiga yra daboti, kad 
nukentėjusieji ar šeimynos gau
tų jiems prideramą atlyginimą 
laiku ir reguliariai. Tose vals
tijose darbininkas gali gauti at
lyginimą ir be pagalbos advo
katų.

Kitose valstijose atlygini
mų komisijų nuosprendžiai nė
ra verstinas abiejų pusių, bet 
atsitikime nesusitaikymo visas

duotas teismui.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krlminatiikuose 
taip ir civililkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierast
Namų Ofisas:

3123 2. Halsted Jt
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas f
127 N. Desrborn 81.

1111-13 Buity Bldg.
Tel. Central 4411

o

DR. A. M0NTV1D I
CHICAGO

Lietuvi* Gydytoja* Ir Chlrarga* 
25 E. Waahingtoa 8l. 
Marahall Fieid Anaex 

Iflth fl. Ruimai 1827 
Phona Central 2362 

Valandos t nuo 10 iki 12 ryto

1121 North WMtern Ava. 
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

^-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefonas West 6122

Telephona Drover 6052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
2261 So. Halsted St. Chicapo, UI.

Pullman 652
APTIEKA

August Yonaitis 
LIETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. Michigan Are., 
Chicago-Roseland, 111/

SKAITYKIT IR PLATINKI!
“NAUJIENAS”
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Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE

Gegužinės prakalbos.
BRIDGEPORT

Gegužės I I d. LSS. 81 kuopa 
buvo surengus prakalbas pami
nėti Gegužinę šventę. Žmo
nių prisirinko pilna svetainė ir 
ramiai klausėsi. Kalbėjo Nau
jienų redaktorius d. P. Grigai
tis ir Dr. C. K. Cherry. Pir
masis aiškino Gegužės Šven
tės kįlimą ir jos reikšmę; kvie
tė darbininkus vienybes ir ko
voti už geresnį būvį ir galuti
ną pasil mosavimą ne tik dar
bininkų klesos, bet ir visos žino 
n i jos.

Pirmyn Mišrus Cleoras, va
dovaujamas d. Grušo, padaina
vo keletą dainelių.

Buvo renkamos aukos parė
mimui L. S. Sąjungos.

Aukavo po $1: Dr. C. K. 
Cherry, J. Čepaitis, J. Jankauc- 
kas, K. Navickas, P. Žalnierai- 
tis„ A. Budvilis. Po 50c: J. 
Gabris, J. Dauginis, S. Danilevi- 
čia, A. Kemeža, V. Martinaitis, 
A. S., A. Gudelis, A. Kdrsokas, 
J. Buragas, M. Roman. Viso su

a + a
STANISLAVA ŠLEKAITĖ/

persiskyrė su šiuo pasauliu ant
roj valandoj po pietų geg. 7 d. 
1920. Paliko dideliame nuliūdi
me motiną ir dvi seseri, Elzbie
tą ir Aleną.

Laidotuvės bus geg. 11 d. 9 
vai. ryto iš šv Jurgio bažnyčios 
j šv. Kazimiero kapines.. Mel
džiama visi giminės ir pažįstami 
dalyvauti šermenyse.

Kūnas pašarvotas prie 843 W. 
33rd St. Chicago, III.

Gražus Plaukai J:
Tai papuošimas kiekvienos moters ir mergaitės, pasigėrėjimas J 

kiekvieno jaunikaičio ir vyro. Tai yra svarbu išlaikyti šis. papuo-:. j" 
Šimas ir sveikas plaukų augimas iki senyvam amžiui, vartojant , (

Severa’s |
Hair Tonic Ėi

(Severos Plaukų Stiprintojas) yra labai geras plovimui galvos J Į 
ir plaukų. Jis ugdo plaukų augimą, bitik pladkų šaknelės te- , 1 
bėra gyvos. Jaučiama malonus jautimas vartojant jį. Pamėgink.
Kaina 65c ir 3c taksų. , 1

šukavimas Plaukų
Kai-kada būna nemalonus, 

ypač kai liuobimas plaukų es
ti užleistas. Severa’s Hair To
rnade (Severos Plaukams Te
palas) padaro plaukus gra
žiais, minkštais ir žvilgančiais. 
Padaro maloniu šukavimą plau 
kų dėl vaikų ir augusių. Kai
na 25c ir 1c taksų.

■ Severos Vaistai šeimynoms randama kiekvienoj vaistinyčioj.
■ Jeigu jūsų vaistininkas negalėti} jums suteikti, siųskite užsa- ' 1
■ kymą tiesiog mums. Prisiųskite reikalaujamą kainą drauge ir ‘
■ už taksus, adresu:

smulkiomis $21.20.
Pinigai, išskaičius rengimo 

lėšas, bus priduoti LSS. centrui.
Visiems aukojusiems taria

me širdingą ačių.
— J. Galvldas.

Tveria kooperatyvę valgyklą.

Vietos lietuviai sumanė kurti 
kooperatyvę valgyklą ir jau e- 
santi paskirta tam vieta.

Ją kurti sumanė susirinkęs 
keletą dienų atgal po num. 3238 
S. Halsted St. būrelis lietuvių. 
Jie vadovavosi .maždaug tuo, 
kad esančiosios valgyklos ne
patarnauja tinkamai, o kad jie 
visi šiaip ar taip turi eiti į val
gyklas, todėl ir mate reikalo 
kurti kooperatyvę valgyklą; ir 
jie neabejoja, kad tokia valgykla 
turės pasisekimo.

Sumali imą daugelis remia ir 
pasižadėjo prie pirmos progos 
pradžiai sumesti po šimtinę. 
Tokių, kiek galima buvo patirti, 
jau yra apie šimtas. Jų susi
rinkimą ketinama šaukti apie 
pabaigą šios savaites. Diena ir 
vieta bus paskelbta dienraščiuo
se.

—- Bendras.

PAŠOVĖ LIETUVĮ.

Alex Dambrowski saliunė, 
3101 W. 38 St. ketvergo naktį 
dviem šūviais liko pašauta Mrs. 
Emily Orient Jurgaitis, 25m„ 
5201 S. Sangaman St. Ji sako, 
kad ją pašovė plėšikai, kada ji 
nepanorėjo pakelti rankų. Bet 
policija tam nevisai tiki ir are
štavo saliuninką ir buvusią kar- 

’ tu kitą moterį ir vyrą. Policija 
taipgi j ieško pašautosios vyro.

Užsimušė plaunat langą.
Mrs. Peterson, 5309 N. Ashland 
Avė., beplaudama langą nupuo
lė ir užsimušė ant vietos.

Plovimui
Galvos 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.

IŠDAVĖ INDžIUNKšENĄ 
PRIEŠ STREIKIERIUS.

Teisėjęs Denius E. Sullivan 
užvakar išdavė laikinį indžion- 
kšeną draudžiantį streikuo

jantiems vyrėjo uis ir patarnau
tojams pikietuoti apielikėje La- 
Salle, Blackstone, Sherinan ir* 
visų kitų kliubų ir kabaretų, 
paliestų streiko.

Budavos $15.000.000 viešbutį.

Chicago turės didžiausj pasau
lyje vešbutį. Jis bus didesnis 
už sudėtus krūvonPc.imsylvania 
ir Cainmodore viešbučius New 
Yorke, kurie yra skaitomais da
bar didžiausiais viešbučiais pa
saulyje.
. Projektuojamas viešbutis su
sidės iš 5 atskirų trobesių ir tu
rės 4.000 kambarių. Jo pabu- 
davojimas atseis $15.000.000. 
Budavos jį prieš Sheridan Boad, 
paežeryj ir užims tris blokus. 
Dabartinis Edgvvatcr Beach vie
šbutis bus jo dalimi. Naujasis 
viešbutis vadinsis Greater Edge 
\vater Beach Hotel. Jis taipjau 
turės 2.500 sedinių teatrą.

Viešbulyj busią visokių sky
rių — vedusioms ir nevedu- 
siems, norintiems patiems šei
mininkauti ir patiems gaminti 
valgius ir 1.1. Didžiausias trio- 
besis — 16 augštų — pavestas 
vien nevedusiems vyrams.

Trumpa našlystė.

Pancdėlyj Miami Fla. pasimi
rė Chicagos kapitalistas George 
Frances Griffin, vienas savinin
kų Griffin Wheel Co., Kensing- 
ton.e. Ant. rytojaus, utarninke, 
kaip tik jo pati Helen Prindvilie 
gavo žinią apie mirtį, San Diego, 
Cal apsivedė su lieut. kom. Bas- 
tedo. Pirmasis vyras bus pa
laidotas tik sekamą pa nedidį.

Pasikorė senas aktorius.

Sam Burlon, 66m., vienas se
niausių aktorių, vakar pabaigęs 
lošti Studebacker teatre, veikale 
“Sumetime” nuėjo į persi radi
mo kambarį ir ten pasikorė. 
Priežastis saužudyslės — sena, 
bet neužmirštama meilė.

12 piketuotojų areštuota.

Užvakar prie Blackslone vieš
bučio tapo areštuota 12 piketuo
tojų. Penki seniau areštuoti pi
ketuotojai tapo paleisti delei sto
kos prirodymų.

E(lge*water Beach , vic.šbučio 
inžinieriai pečkuriai paskelbė 
streiką, išreiškimui užuojautos 
streikuojantiems vyrėjanis ir 
patarnautojams.

.Reikalaja $20.000 už klaidą..

Mrs. Elta Wilmelh vakar už
vedė bylą prieš aptiekorius H.B. 
Caltv & Sons. Reikalauja $20.- 
000 atlyginimo, kadangi jie'pil
dydami jos receptą padarė klai
dą užrašydami dožą ir delei to 
ji sirgusi penkias savaites daug
iau.

Turėjo šešias pačias, apsivedė 
su septinta.

Jesse Otley Gibbs vienu kartu 
turėjo net 6 pačias ir nė su vie
na jų nebuvo persiskiręs. Visos 
šešios susitarė ir pasodino jį ka
lėjimui). Bet vos spėjo jis išei
ti iš kalėjimo, kaip anasias už
miršo ir vakar apsivedė su sep
tinta.

Gaso kompanija neturinti ang
lių.

Gaso kompanija užvakar nu
siskundė public uilities komi
sijai, kad ji visai mažai turinti 
anglių ir jeigu ji bėgyje 30 die
nų negales gauti daugiau ang
lių, turės uždaryti visas savo ga
so dirbtuves.

O anglių ji negaunanti todėl, 
kad buk neturinti pinigų, nes ga
so išdirbimas nešąs nuostolių.

Kompanija mat nori pakelti 
gasą iki $1.25 už 1.000 kub. pė
dų, todėl ji ir aimanuoja.

Plėšikai pašovė moterį.

Policija galutinai įsitikino,kad 
lietuvė moteris Mrs. Emily O- 
rient Jurgaitis, 5201 S. Sanga- 
inon St. liko pašauta plėšikų, 
kurie buvo užpuolę Mikulskio- 
Dambra tiško saliuną, 3108 W. 
38 St., kuriame ji su kita mo
tore tuo laiku buvo.' Plėšikams 
užpuolus, Mikulskis bandė pas
prukt per užpakalines duris; plc 
ši kas paledo šūvį, bet kulka pa
laikė užpakaliniame kambaryje 
sėdėjusiai Jurgaitienei. Ji yra 
sunkiai sužeista ir vargiai pas
veiks.

9 žmonės pritroško.

Devyni žmonės, jų tarpe atvy
kęs juos gelbėti daktaras pritro
ško nuo gazo namuose prie 
6128 Union Avė. Visi jie pas
veiks.

' Trįs vaikai užmušti.

Pereitą pelnyčių gatvėse auto- 
mobilų liko užmušti 3 vaikai, o 
2 sunkiai sužeisti.

Vaikas užmuštas pavogtu 
automobiliu.

Joseph Lukaąen, 5m., 2715 S. 
Homan Avė. liko suvažinėtas 
pavogto t roko. Troką valdęs 
vaikinas liko suimtas, du kiti pa- 
bėgo.

Nepristatyti laiškai.

Žemiau paduodame sąrašą 
laiškų, atėjusių iš Europos kai- 
kuriems chicagiečiams; dėl ne
gero adreso, paštas adresatų ne
suranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
sįjį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
g-vės), pasakant laiško nume
rį:
No.: — Pavardė ir vardas:

1 — Abraskevicius Tofila
4 — Andrukaitis Jonas

25 — Bruchas Joe M
31 — Bu t num Barbora
45 —Dicas Anton
16 — Dikszas Silvestras
47 — Dinapas Jurgis
48 — Dirmant Stanley L
72 — Giraitis Wincen.tas
78 — Gaik'vicz Adam
82 — Grincas Jonas
87 — Gudzinskas Jurgis
89 — Gura Petras

104 — Jenkauskis Frank
107 — Junkalis Andrius
108 — Jocius Atnanas
111 —Raižiene (Kairienė?)Va

ikinei
145 — Kvetkus Jonas
146 — Lazauskiui Andriui
148 — Lawdansky Juzapas 
151 — Dinkauskis Jos.
153 Macarcwski Ena
155 — Maxulis (Mačiulis?)

Frank

1
1 1

1
i ’

1

✓ X
ERA spauda z

1 t erą naudą nešą.

Gera spauda yra brangi, 
bet naudingesne ir 
pigesnė už prastą.

t 9

O Tą supranta Chicagos 
lietuviai ir todėl savo 
geruosius spaudos 
darbus duoda Naujienų 
Spaustuvei padaryti.

O O mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti.

Naujienų Spaustuvė 

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

/

1 •

1
1

163 ~ Masiliūnas Jonas
170 — Mikalauskis Pcter
171 — Mikodanun Ralys
172 — Miltienis Jurgis
173 — Misius Joseph
174 — Miškinis Juozapas
179 — Nadickas Lavonas
183 — Packus A
184 — Palionienė Barbora
191 — Peciliunas Anton
199 — Petručioniute Mrs
203 — Wilimas Piliponis
204 — Plalackis Jonas i
207 — Plevosi An tonas
215 — Račkauskiene Marijona
223 — Rejkauskis Jonas
224 — Rodamski Juras
231 — Sabajtis Alex J
232 — Sakalauskas Kasparas
239 — Skurdelis Antanas
214 — Shemkus Franciskus
245 — Šidlauskas A
255 — Stancelis John
258 — Stanevičienė Ana
273 — Toleikis Stanley
282 — Waivadas Jonas (2)
285 — Warnis Stenis
287 — Winčras Juonas
289 — Witkowskas Jonas
300 — Zibart J
304 — Zubavcu Jozapu

ATSILIEPKITE.

(Atsiųsta).
Gera proga —■ geistinit, kad 

lietuvių kolonijos pasinaudotų. 
Dr. A. L. Graičunas, pirm. 2-ro

Apskr. S.L.A., Sckr. Am. Liet. 
Dakt. Dr-jos ir Centro Sek r. L. 
G. D. praeitame 35-tos kuopos 
S. L. A. tai>o išrinktas delegatu 
saiman S. L. A., kuris atsibus 
birželio 21, 1920, Bostone, 
Mass. «

Butų labai geistina, kad didės 
nes ir mažesnės lietuvių koloni
jos, kurios randasi pakelyje iš 
Chicagos Bostonan, parengtų 
gerb. Dr. A. L. Graičunui pra
kalbų maršrutą L. G. D. ir S. L. 
A. ir abelnai Lietuvos reikaluo- 
se.

Bereikalinga čia butų piršti 
Dr. A. L. Graičuną, kaipo kal
bėtoją. — Mažai Amerikoje ran 
dasi asmenų, kurie mokėtų taip 
aiškiai, trumpais sakiniais, ne
kerštaudamas, nesiundidamas 
žmonių vienus prieš kilus, at
vaizdinti gyviausiai reikalus L. 
G. D. ir S. L. A.

Todėl vielų veikėjai, kurių 
kolonijos randasi pakelyje iš 
Chicagos Bostonan malonės ne
vilkinant staČioginai atsišaukti 
į Dr. A.’ L. Graičuną, 3310 So. 
Halsted St., Chicago, II.

SLA. 2 Apskr. Valdyba.

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

lygos. Kreipties tuojaus į 
Naujienų ofisą.

Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
linių giliu (tonsi- 
ly), o kartais nuo 
užsikrčtimo gerk
les tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
kliūtį. Nosis yra 
labai svarbiu orga

nu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra pats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza 
minuoti jums nosį. Tą aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvės. Aš užtikrinu sa
vo sugebuiną. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų Žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausy, Nosies ir Gerklės

1.20 So. State St. 2 lubos. Antros 
dur|s į šiaurę nuo Fa i r sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dienlais nuo 10 iki 12.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER
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i Panešimai
Cicero. — LMPS. 43 kp. susirinki

mas įvyks utaminke, geg. 11 d. 8 vai. 
vak Liet. Viešo knygyno kambariuo
se*, 1343 So. 49th Ct. Visos nari.i ma

nės yra labai daug 
A. Dočkienė, sekr.

h.nėkit
reikalu.

of Lake. — Utaminke geg. 11 
vai. vak. bus didelės p rukai-

Town 
<1., 7:30 
bos 16 ir Wood St. Elias svet. kalbės 
Dr. A. L. Graičiunas lietuviškai ir Dr. 
C. W. Gilkey angliškai; prie to dar 
bus rodomi krutami paveikslai.

L. K. L. Draugijos pirm. J. Vaitulis

Paj ieškojimai
ASM EN Ų J IEŠKO J IMA!
PAJIEŠKAU Antano Bukausko iš 

Grinkiškės miestelio, Kėdainių apskr. 
Girdėjau gyvena Chcagoj, Malonėkite 
atsišaukti nes yra svarbus reikalas iš 
Lietuvos.

STANLEY BALTRA1TIS 
4640 Vincennes Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolių Jono ir 
Kazimiero Bendorių ir pusseserių Vik
torijos ir Olesės Šlupaičių iš Šiaulių 
apskr. Gruzdžių vai., Povilaičių kai
mo. Meldžiu atsišaukti adresu:

JOSEPH BANDER
1530 N. 4th St. W. Cedar Rapids. la.

PAJIEŠKAU pusbrolio St. 
šewski. Girdėjau kad gyvena 
Side. Meldžiu atsišaukti turiu 
reikalą.

V. LIUCEVIČIUS 
2474 Blue Island Avė, Chicago, III

Lievri- 
North 
svarbų

TĖVAS LIETUVOJE pajieško savo 
sūnų: Petro ir Jono Petraičių. Prašo
ma atsiliepti adresu:

ALEX BALUTOVICZ
50 — N. 3rd St. Duųuesne, Pa.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
GERĄ PROGA pasinaudoti puikiu 

keturių kambarių pagyvenimu, nes 
leidžiu visai už dyką gyventi ir ang
lius savininkas duoda, tik savininkas 
norėtų sykiu gyventi kaipo įnamis.

A. K. BALTUŠIS, 
3204 So. Wallace St.

IšRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS Storas puiki vieta 

dėl visokio biznio, ypatingai dėl pir
mos klesos barzdaskutyklos, Gents’ 
furnishings, millinery ar waist shop. 

3207 So. Wallace St.

JIEŠKO DARBO

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA innter« popieronv 
irstyti. <

1405 W. 21 SU Chicago

REIKALINGA teisinga mergina ar 
moteris; geistina kad šiek tiek mokėtų 
skaityti lietuviškai, Patyrimas nerei- 
kalingagMJ)arba.s vakarais.

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

REIKIA
MOTERIŠKŲ

Abehiam 
Patyrimo 
mokestis.

IR MERGAIČIŲ. 
Kepyklos darbui, 
nereikia. Gera 

Dienos darbas. *

1107 West Congress St.

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

Klausti MR. BASS, 
3714 So. Ashland Avė.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ

Puiki proga esti musų dirby- 
kloje prie benčiaus ir lengvių 
mašinų. Patyrimo nereikia. 
Mes suteiksime jums nuolat 
darbą ir mokestis bus greitai 
pakeliama.
ALBAUGH DOVER CO.
2100 Marshall Boulevard

MERGAIČIŲ 16 metų ir sene
snių lengvam ir maloniam dar
bui toilet muilo dept. ir dėžių 
dirbykloje. Mokėsime 30c į va
landą ir bonus laike mokinimo- 
si. Mergaites gal uždirbti nuo 
$20 iki $30 į savaitę uždavu. 
Valandos nuo 8 iki 4:30 vai. 
vak. Pusė dienos Subatomis. 
Ateikite pasirengusios darbui.

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

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RE IKIĄ p^RBININKŲR EIKIA DĄRBININKŲ NAMAI-žEMe
MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

i , 1

REIKIA MERGAIČIŲ
Mums reikia darbininkių lengviam, švariam dar

bui dėžių dilby kloję.
Valandos nuo 8 vai. ryto iki 4:30 vai. vakare

Subatomis nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. dieną.
Mokama $16 savaitėje

Patyrimo nereikia. Ateikite pasirengę dirbti.
PAPERCAN CORPORATION

4th Floor. 549 Fulton Street.

REIKIA PATYRUSIŲ MOLDERIŲ

Apsipažinusių su Malleable ii* Cray Tron Foundrės dar
bais. Mes duodame geriausias darbo sąlygas ir augštą 
mokestį. Darbas nuolat. Taipgi mums reikia vyro, ku
ris galėtų būti formaliu Gray Iron faundrėje ir kito, 
kuris užžiurėtų darbus Core Ruimyje.

Dirbykla randasi 175 mailės į vakarus nuo Chicagos.
Matyti atstovą, Andrew Hermanson, (Briggs House( 

Kampas Wells ir Randolph tarpe 9 ir 6 vai. kasdien šią 
savaitę.. Tikrai nėra darbininkų nesusipratimo.

FARMOS
PARSIDUODA trumpu laiku, labai 

pigiai trjs farmos.
175 akerių; 25 karvės, 8 telyčios;

35 kiaulės, 4 arkliai. Visos mašinos, 
budinkai nauji.

Antra — 160 akerių, 14 karvių, 15 
kiaulių, 3 arkliai, visos mašinos ir 
geri budinkai.

Trečia — 70 akerių; 10 karvių, 15 
kiaulių, 2 arkliai, visos mašinos.

Tos farmos randasi Sheboygan 
county, Wisconsin. Norintieji, pirkti, 
kreipkitės tuojaus j

WALTER JANULIS
3331 So. Halsted St. Chicago, III.

. MOKYKLOS
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 laiSkus.

REIKIA merginų sudėstymui ir 
lankstymui į c i gari) dirbtuvę. 

ZIMMERMANN & WEISS
734 $o. Wabash Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRtT^B~M^TERV

Reikalingas patyręs knyg- 
vedys vesti knygvedystei di
delei įstaigai. Gali būti mo
teris ar vyras. Vieta ant vi
sados tinkamai ypatai. At
sišaukite tuojaus į Naujie
nų ofisą.

TĖMYKIT
VYRAI MOTERS,

ar norite nuolatinį darbą su 
gera mokestimi ir bonus?

Kreipties:

VVESTERN FELT WORKS
4115 Ogden Avė.

Arti 22nd ir Crawford Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA — Medžio darbo 
bininkų prie komercijinių 
tomobilių.

158 East Grand Avė.

dar
au-

KALVIŲ, finisherių prie ko 
mercijinių automobilių ir ve 
žimų.

158 East Grand Avė.

REIKIA — vaikiukų 
viam dirbyklos darbui, 
mokestis.

Klausti MR. BASS, 
3711 So. Ashland Avė.

Gera

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ X"

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA-
JABERIŲ

Lumber Yarde.
Nuolatinis darbas.
IIERMAN H. HELTLER 

LUMBER CO.
2601 Elston Avė.

Kreipties prie Vartų

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosemė bučemč ir 

2 augštų namas, 84 pėdų ilgumo. Ant
ras augštas išdalintas j 4 ir 6 kam
barius; 3 kambariai užpakalyj krau
tuves, bamė ir tt. už $11,000. Kam
pinis namas piet-vakarinėj dalyj mie
sto. Atsišaukite į Naujienas po num. 
86.

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

GUMBINSKI BROS.
% Union & Lumber Sts.

PARSIDUODA pigiai kepyk
la, geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per daugel metų, naujoviniai in- 
taisymai. Kreipties laišku į 
Naujienų ofisą pažymint No. 87

PIGIAI 6 pagyvenimų, 3 augščių 
namas. Medinis namelis užpakalyje; 
prie 2835 W. Taylor St. Rendos į 
mėnesį $70. Kaina $5000. Pirmo mort- 
gage $3000.

WOWLAND, 
2911 W. 22nd St. Rockwell G999.

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liaraSystės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryt* 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo t 
iki 10 valandai.
$106 80 HALSTED 8T^ CHICAGO

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metama:

PARSIDUODA namas pigiai. Dar
bas kitame mieste priverčia mane par 
duoti savo namą (su bizniu arba be) 
Cicero, 111. Ant greito atsišaukimo 
parduosiu labai pigiai ir ant lengvų 
išlygų. Kreipties pas:

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

W. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
E. Mason, Vice-p., 2632 Francis PI.
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, IŽd., 1685 Milwaukee Av.

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip 
7:30 vai, vak.

REIKIA VYRO 
Mazgojimui puodų. 
Mokėsime $22 savaitėje 

Kreipties 
Mr. Dodson. 

,8th Floor.

HAMILTON CLUB,
18 So. Dearbom St.

REIKIA VYRŲ 
Darbininkų ir Trockerių.

$32 į savaitę 
GUMBINSKI BROS.

2261 So. Union.

REIKIA

CABINET MAKERIŲ 
Rakandų dirbykloje. 
Nuolat darbas 
Gera mokestis.

Kreipties:
BEIINKE & FINK MFG. CO.

1107 Maxwell St.

REIKIA DARBININKŲ
BETSTERIŲ 

prie
SACK KAUTŲ

taipgi 
JAUNŲ VYRŲ

MOKINTTBS BASTING 
HART SCHAFFNER & MARX, 

4512 West 22nd Street.

REIKALINGAS agentas apsi
pažinęs su savo biznieriais ir 
su publika, parduoti Cigarus, 
Vilijos ir Lietuvos Šešupės. 
Kas gali tokius Cigarus parduot 
turėdami liuosą laiką dienomis 
arba vakarais. . Cigarai naujo 
vardo ir tabakas geriausia, koks 
randasi Amerikoj ir Havanoj. 
Publika pamačius tuos Cigarus 
greitai perka; lengvai dega ir 
kvepia. Atsišaukite vakarais 
arba nedėliomis iki pietų.

J. J. STRAVINSKAS, 
3357 S. Halsted St., Chicago, UI.

Phone Boulevard 5009.

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

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNAS 
3238 So. Halsted St., Chicago, 111.

REIKIA vaikino. Darbas ci
garų dirbtuvėje.

ZIMMERMANN & WEISS
734 So. Wabash Avė.

REIKIA
FOUNDREI DARBININKŲ

Vario lėjykloj.
Gera mokestis.
Nuolat darbas .

Kreipties
STROMBERG MOTOR

DEVICES CO.
«4 K. St.

REIKALINAGS patyręs bučc 
ris; gera mokestis, darbas pas 
tovus. Atsišauki! tuojaus, 

1967 Canalport Avė., 
Chicago, III.

REIKIA bučeriaus tuojaus. Gera 
mokestis.

BENERACKAS,
3300 So. Union Avė. ,Chicago, III.

Tel. Blvd. 5049

REIKIA 
LEIBERIŲ

Darbams viduje dirbyklos.
Nuolat darbas.
Gera mokestis.

Matyti Mr. Ellis.

HEPPES - NELSON 
ROOFING CO.

4500 Fillmore St.

REIKALINGAS barzdaskutis. Dar
bas ant visados; mokestis $80.00 i pa
vaikę Ir pufcę po 85. ĄtSiŠaukit’e Uidjfftf

D. JURĖNAS,

REIKALINGAS atsakantis barbena 
tmsbMis darbas. Gera mokestis ge
ram barberiui.

1743 So. Union Avė. 4989 Berring Avė., East Chicago, Ind.

REIKIA 2 barberių: Vienas vaka
rais, antras ant visados. Gera mokes
tis geriems barberiams; maloni vie
ta darbui.

J. PUPELIS
1405 So. 49th Avė. Cicero, 111.

REIKIA
Vyrų lankstymui ir Koda
vimui ir užgrudimui plieno 
štangų.

OLNEY J. DEAN & CO., 
1925 South 54th Avė.

Cicero; III.
Paimk Douglas “L” arba 22

bloką į šiaurę.

REIKIA
SCHEARMANO.
NUOLAT DARBAS;
TAIPGI LEIBERIŲ.

5833 SOUTH THROOP

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 3 automobiliai; ge

rame stovyje; parsiduoda pigiai; 
Kam reikia kreipkitės adresu: 
6308 So. Racine Avė. Chicago.

Phone: Wentworth 1598 ,
PARDAVIMUI automobilius Jeffer- 

son 1917 m. labai gerame padėjime; 
mažai naudotas, geras kaip naujas. 
Parduosiu pigiai už goriausią pasiūly
mą. Galima matyti adresu:
1543 W. 46th St., Phone: Yards 7125.

PARSIDUODA Fordo iidirbimo tro- 
kas gerame stovyje, nebrangiai. Prie
žastis pardavimo, važiuoju į Colins- 
ville, III. Matyt mane galite 841 — 
33rd St. Pasiskubinkite, nes bėgyje 3 
dienų turi būti parduota.

ANTANAS MIKUTIS, 
841 — 33rd Street.

^^DAVIMUi
EITRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas. 

mahogany medžio, antrarankis drau
ge su GO 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 Nortii American Bldg 
Central 202

EXTRA! Parsiduoda bučernė ir gro 
šėmė 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.

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

2451 W. 45 St.

GERA PROGA
NORINTIEMS pirkti Grosemę ar 

bučemę; turiu pardavimui Įvairiose 
vietose lietuvių ir svetimtaučių apgy
ventose vietose. Kreipties nuo 3 iįu 
9 vai. vak.

J. BLUŽIS,
3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI PHOTO STUDIQ 
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš
dirbta per 7 metus. Ilgas lysąs; Pigi 
rėnfla* ParHuuuu' pigiai, nfes funū iš
važiuoti Lietuvon. Kreipties j p. K. 
JAMONTA Naujienų ofise.

RAKANDAI
i PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

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, naujoviniai įrengimai. 
Rendos $105 į menesį; didelis garage, 
yardas visas dengtas; trįs metai kaip 
budavotas; randasi Brighton Parke ar
ti Archer gatves. Parsiduoda už $8700 
Dabar išbudavoti kainuotų $13,200. 
Kreipties vakarais.

KASPER
4104 So. Campbell Avė.

LIET. MOTERŲ D-JOS APSVIETA 
Valdyba 1920 m.

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 

i-——-. ant 10 metų. Taipgi I WMI tI daugel1 pigiai parduodamų. 
:: !j įjl ji i I Turime labai gražių iSII suh’g šios dienos ra-
|Tv| kandų seklyčioms
įj 1IV-—(parlor). Reikia ma

li ii tyti, kad apkainavus. 
“ Priimami Liberty

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

WESTERN FURNITURE

ANT PARDAVIMO

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1915 So. Halsted St. 

Pirm, pagelb., K. Katkevičienė,
2252 West 22 St.

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 
2252 West 22 St.

Finansų rašt.; J. Jazavitienė,
3114 West 42 St.

Iždininkė, P. Baleckienė, 
3333 So. Wallace St.

Kasos globėja, J. Baranauskienė, 
3810 So. Lowe Avė.

Kasos globėja, J. MikloŠienė, 
3309 So. Union Avė.

kitų daiktų

D.

STORAGE

2810 W. Harrison SU Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet.

Negirdėta proga gauti gražų dviem 
pagyvenymais murini namą ir taipgi 
gerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 

knygynas ir cigarų krautuvė. Na
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 gatves. Grindįs muro, durjs 
langai arzuoliniai, 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat aržuoliniai.

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

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

TAUTIŠKA DR-STft MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, I. Gaudutis,
10855 So. State St., Roseland, III. 

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. VVabash Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, Kensingtonjll.
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10449 S. Wentworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis,

10520 So. State St., Roseland, III.

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

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 pasiūlymų. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskit*? šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

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 RAŠINSKAS 
1408 W. 55th St., 1-mas augštis.

PARDAVIMUI namas su saliunu, 
arba saliunas atskirai. Biznis labai ge
rai eina. Parduosiu pigiai, todėl, kad 
išvažiuoju į farmą. Atsišaukite tuo
jaus. 2188 So. Halsted St.

Edvardas Čepulis, pirmininkas, 
4028 Artesian Avė.

Beni Pasanka, padėjėjas,
1447 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,
2351 Custer St. 

Dominik Danta, fin. rašt.,
1237 So. 48th Ct., Cicero, III. 

Antanas Tumavičia, kasierius,
'%1329 So. 50th Ct., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metama

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

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

TRIJŲ AUGŠČIŲ apartamentinis 
budinkas tur būti parduotas. Naujovė 
niai inrengimai; prie 3348 W. 21 st St. 
Kreipties:

A. HORN,
3348 W. 21st St., Chicago.

Tel. Rockwell 7365

Pirmininkas, S. Danilavičia, 
' 1617 VVinchester Avė.

Nut. rašt., X. Shaikus,
1639 Girard St.

Vice-Pirm., F. Juozapavičia,
1547 N. Wood St.

Iždininkas, J. Degutis, 
2228 Carver St.

MOKYKLOS

Fin. lašt., V. Briedis,
1049 Marsbfield Avė. 

Kon rašt., J. Ascilla.
1713 Julian St.

Iždo globėjai:
K. Kalainiutė, 1965 Eve^green Avė.
J. černauskas, 1719 W. North Avė.

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
Tadel ešu priverstas paaukauti sa

vo G kambarių dar naujus rakandus: 
seklyčios setas, valgomojo kamb. se
tas, didedlis gramofonas, karpetus, lo
vas ir daug kitokių daiktų. Visus ar at 
skirai. Atiduosiu už bilo teisingą pa
siūlymą.
714 W. 30th St., kampas Union Avė.

2-ros lubos.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime sa’-o pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir mohcn.'š- 
kirusių trdų Šmotų parlovo rakandų

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

dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $G5. 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.

ino ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budv 

jus trumpu laiku išmoksite viso e 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši 
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mleros 
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.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STfiS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Are.

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis,
v 3327 So. Wallace St. 

Fin. Rašt., William Buishas,
1712 So. Ruble St. 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria St.

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
2713 So. Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilas Chuplmskas,
3417 So. Emerald Avė.

Kasierius, Antanas Antanaitis, 
819 W. 35th St.

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W. 33rd Place.

Draugystė laiko savo susirinkimus 
kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišą sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais, Garantija už $10 

, išmokinti siūti moteriškus rubus.
Telef. Seėley 1643.

i SARA PATEK. Pirmininkė, j

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PASALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

3833 W. Van Buren St.
Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,

1831 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius, 

3959 W. Iflth St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dienį kiekvienų mėnesio, Joki 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.




