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Turku sukilėliai eina 
prie ūardaneliij.

Carranza apsuptas.
TURKŲ SUKILĖLIAI ARTINA 

SI PRIE DARDANEL1Ų.

Sultano kareiviai bėga iš 
armijos.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
11 (suvėlinta). Netoli Ismi- 
do turku nac (nudistu kariuo
menė sumušo ištikimąją sulto
nui kariuomenę ir dabar sku
biai eina Dardaneliu linkui. Vi
su < nūs žentelius, kurie nesenai 
buvo suimti Prusoj ir Adabaza- 
re ir kurie suliko įstoti Musta- 
f'a Pašos armijom sukilėliai pa- 
l’uosavo.

šiandie čia atvyko iš Anata- 
lijos sultano kariuomenės ko- 
manduotojai tikslu pasitarti de 
lei defensivės kampanijos ved 
ino. Kareivių bėgimas iš armi
jos grūmoja visišku sultano ka
riuomenės susmukimu.

CARRANZA APSUPTAS.

Sukilė’iai nužudė 300 Carran 
zos kareivių.

VERA CRUZ, geg. 12. — Pre 
zidento Carranzos armija, apie 
keturi Inkstaniiai vyrų, kone 
visiškai apsupti sukilėlių ka
riuomenės, komanduojamos ge 
nerolų IIiii ir Treviuo* Ji a|>- 
supla tarp San Marcos, Puebla 
ir Huaminitla — Tiaxcala vals
tijoj. Eina atkaklus musys.

MENICO CITY, geg. 12. — 
čia gaidomis žiniomis, generolo 
Reyes Manpicz kariuomenė nu 
žudė tris šimtus carranzistų, gy 
nusių jo traukinį kely iš Meksi
kos sostinės. Iš Mexico City pa
siųsta gen Jacinto Trevino, ku
ris turės žiūrėti, kad sukilėliai 
neužmuštų patį Carranzą. r-

(’arranza pasiėmęs trylika 
m ii. dolerių.

WASIIINGTON, geg. 12. 
Valstybės departamento gauto
mis žiniomis, Meksikos prezi
dentas Carranza šalies sostinę 
apledys praeitą pėtnyčią. Kar
tu su juo sostinę apleido ir jo 
kabineto nariai.

Jie, pasiėmę dvidešimt sep
tynis nūlionus pesų (apie tryli
ka ir pusė m ii. dolerių) ir de
šimt traukinių ginklų, maisto 
etc., nuvažiavę linkui Vera Cruz.

>EAGIJ£ PASS, geg. 12.
Prezidento Carnįnzos karinome 
nė, esanti Piedras Negras, pasi
davė sukilėliams.

BROWNSVILLE, Tex.. geg. 
12. - Prezidento Carranzos ka
riuomenė skubiai darosi apka
sus. Kas valandą laukiama su 
kitelių armijos. -

VERA CRUZ, geg. 12. — Jung 
tinių Valstijų konsulas Vera 
Cruze, Paul II. Eoster, valsty
bės departamentui patarė, kad 
Jungtinių Valstijų laivai tuoj 
butų ištraukti iš Meksikos van
denų. Vera Cruze ir kitur ame 
rikiečiams negresia joks pavo
jus.

VERA CRUZ, geg. 12. — Ve
ra Cruz sukilėlių vadas, Felix, 
Diaz kreipėsi į Jungtines Valsti
jas reikalavimu suteikti jam lei 
dimo'iškeliauti iš Mekskios.

PASKENDO ITALŲ LAIVAS.

LEGHORN, Italija, geg. 12— 
Italijos pirklybinis laivas, Apsi
ris, plaukęs iŠ Leghorno Sici
lijoj ufejo ant minos ir pas
kendo. Laivo įgula išgelbėta.

True translation filed vvith the post- 
master ut Chicago, 111. May 13, 1920 
ns rcquircd by the act of Oct. 0,1917

LENKAI UŽĖMĘ ODESĄ?

Tokių žinių gauta Turkijos sos
tinėje, Konstantinopoly.

Paveikslai iš Lietuvos

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
12. Husų ambasados gauto
mis žiniomis, lenkų ir ukrainų 
kar’uomenė užėmė pačią svar
biausiąją pietų Rusijos priep
lauką prie Juodosios juros, ()- 
desą.

PARYŽIUS, geg. 12. Uk
rainą presos biuras šiandie čia 
gavo patvirtinimą tų praneši
mų, kur sakė, kad svarbiausioji 
pietų Rusijos prieplauka, Ode
sa, lapo užimta Ukrainos ka
riuomenės, komanduojamos ge 
nerolo Petį u ros.

Lenkai puola 420 mylių frontu.
VARŠAVA, geg. 11 (suvėlin

ta). Lenkų r ukrainų karino 
menė pradėjo stiprų pasimoji- 
mą rusų bolševikų fronte toli i 
šiaurę nuo Kievo ir stumia prie
šą atgal Beriozina upės krypti
ni. Svarbus perėjimas per 
Dniepr upę. Režica, jau užim
ta ir bolševikų kariuomenei pri 
daryta dideliausių nuostolių. 
Mušis dabar e na apie 120 my
lių frontu.

Lenkai perėjo Beriozina upę.

Reikalingumas išlyginti len
kų liniją po to, kada buvo užu) 
ta Kievas, sako, privertė len
kus pradėti naują puolimą į 
šiaurę nuo Kievo. Lenkų ka
riuomenė kelintoje vietų persi
kėlė per Bei*Ozina upę ir po 
atkaklaus mūšio užėmė Viduti— v • SIU.

Bolševikai nežudys savo priešus

LONDONAS, geg. 12. — Bu
šų bolševikų valdžia pagalios su 

; tiko apsaugoti gyvastis tų karei
vių, kurie buvo paimti belais
vei) iš generolo Denikino armi
jos pietų Rusijoj, o kartu ir tų, 
kurie bus suimti kituose fron
tuose — ateity. Dėlei to šiandie 
anglų valdžia čia gavo specialę 
notą atsakymą j prašymus, 
kurie Į šios šalies buyo pasiųs
ti Maskvon dvejotą savaičių 
tam atgal.

True translation filed with th* pnst- 
master at Chicago, III. May 13, 1920 
tb rcą'bred by tiie pri of Ucl. 6,1917

BOLŠEVIKAI SPAUDŽIA 
GRUZINIJĄ.

KONSTANTINOPOLIS,* geg. 
11. Nors iki šiol Gruzinuos 
respublika ir atsilaikė bolševi
kų spaudimui, bet manoma, 
kad neužilgio ji turės pasiduoti, 
kadangi jos aliejaus' išteklius 
išsil>aigs bėgiu sekamų šešių sa 
vničių.

Jeigu bolševikai nebus ganė
tinai parblokšti lenkų-ukrainų 
fronte, visa roclo, kad Gruzini- 
ja neišvengiamai turės susmuk 
ti.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III. May 13, 1920 
as reąnired by the act of Oct. 6,1917 i

SULAIKĖ DEPORTAVIMĄ 
SVETIMŠALIŲ, t

VVASHINGTON, geg. 12. — 
Atstovų buto komisijos immi- 
gracijos reikalams tvarkyti pir
mininkas, Johnson, vakar at
stovų butui pranešė, kad ant
rasai deportavimas radikaliųjų 
svetimšalių, kuris buvo sutar
tas ant sekamos subatos, dabar 
laikinai tapo atidėtas. Tai dėl
to, kad Konstantinopolio val

džia atsisakė suteikti leidimo 
pasiųsti juos per tą prieplauką 
—r Odeson. Keli šimtai radika
lų yra suverbuota ant EHis Is- 
land salos, New Jorke, ir lau
kia kada jie bus deportudti.

Photo Copyrighted by Keyston View Co., N. Y.
Vieškelis einąs iš Kauno į Vilnių.
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IR KARALIUS UŽSIMANĖ 
BYLINĖTIES. '

Reikalauja 175 tūkstančių dol.

NEW YORK, geg. 12. - An
glijos karlius Jurgis patraukė 
tieson tūlą plieno verteivą, Er- 
nest Harrah. Reikalauja šimto 
septyniasdešimta penk ų lukštai) 
čių dolerių dėl neišpildymo ko n 
trakto. Firma buvo prižadė
jusi prisiųsti dvidešimts penk s 
tūkstančius tonų plieno Angli- 
jon, bet savo prižadų neišpildė. 
Byla vedama augščiausiam kor
te.

ITALIJOS MINISTERIŲ KABI
NETAS REZIGNAVO.

Parlamentas atmetė jo pif- 
siutimą.

BOMA, geg. tl. -- Premiero 
Nitti ministerija rezignavo. Ji 
rezignavo po lo, kada parlamen 
tas 193 balsais prieš 112 priė
mė socialistų atstovų pasiūlymą 
delei pašto ir telegrafo, šilan) 
socialistų pasiūlymui Nitti kuo- 
grieščiausia pasipriešino ir re- 
kalavo, kad tas balsavimas bu
tų kartu ir ministerių kabine
tui pasitikėjimo balsavimu. Di
džiumą balsų tečiaus gavo so
cialistų pasiūlymas ir ministe
rių kabinetas turėjo pasitrauk
ti.

Nitti kabinetas neilgai tegy- 
gavo. Jisai buvo sudarytas ko
vo 13 diena š. m. £

Amerika turinti perdaug 
knygų. .

PHILADELPHIA, geg. 12.
Čia prasidėjo knygų pardavėjų 
asociacijos metinė konvencija. 
Atidarydamas konvenciją aso
ciacijos pirmininkas be kita pa
reiškė, jogei ši konvencija turė
sianti pasvarstyti, kas padarius, 
kad pratuštinus knygų rinką. 
Pasak jo, Jungtinėse Valstijose 
nūdien esą perdaug knygų ir jų 
pardavėjai nebegalį tinkamai 
verstis.

RADO SUŠAUDYTĄ ŽMOGŲ.

ClIICAGO HEIGHTS, geg. 
11. — Vakar naktį policija čia 
rado sušaudytą žmogų, tūlą Jo- 
seph Benedicti. Jo kunan su
varyta penW:os kulkos ir dar 
jis subadyta peiliu. Spėjama, 
kad tai juodrankių darbas.

LIAUDININKAI TURĮ DEVY
NIS ATSTOVUS.

Valstiečiu sąjunga — dvidešimt

“Draugo” ganiomis iš Kauno 
žiniomis, rinkimais į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą socialistų- 
liaudininkų patrija išrinkusi de 
vynis atstovus. Vaisi ečių są
jungai teko dvidešimt vietų.

Taigi socialistų-1 jaudini ūkų 
skaie lis Seime yra mažesnis nei 
socialdemokratu. Socialdemo
kratams, kaip žinia, teko try
lika vietų.

Revoliuciniai soc. liaudinin
kai Seime turėsią veną atstovą.

PATARIA NEPAISYTI 
ĮSTATYMŲ.

Cukraus spekuliatoriai galį elg
tis kaip tinkami.

ST. LOUIS, geg. 12. — Cuk
raus verteivų konvenciją šian
die josios vyriausias advokatas 
painformavo nepaisyti t. v., Le- 
ver akto ir pardavinėti cukrų to 
kiomis kainomis, kaip jiems pa 
tinka. Valdžia neturinti tei
sės varžyti asmens laisvę.

Lavonvežimu nusivežė degtinę.

ST. LOUIS, geg. 12. — Ketu
ri apsiginklavę piktadariai va
kar atvažiavo prie tūlo vietos 
verteivos namo lavonvežimiu. 
Jsidėję jin stalinę degtinės ir ke 
turias dėžes alaus jie nuvažiavo 
savais keliais. Policija j ieško 
vagilių.

MINEAPOLIS, geg. 12. A- 
pie šimtas svičmenų metė dar
bą. Reikalauja padidint algas. 
Unijos viršininkai sako, kad jų 
streikas neteisėtas.

PINIGŲ KURSAS,
Vakar, geg. 12 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras .....X........ $ 3.83%
Austrijos 100 kronų ............... 0.54
Belgijos už $1 ....... frankų 14.10
Danijos 100 kronų ............... $17.00
Finų 100 barkių ................... $ 5.45
Franci jos, už $1 ....... frankų 14.82
Italijos, už $1 ............... lyrų 19.80
Lietuvos 100 auksinų ........... $ 2.10

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

Lenkų 100 markių ........... $ 0.55
Norvegų 100 kronų ........... $18.90
Olandų 100 guldenų ....... . $86.60
švedų 100 kronų . ............. $2L25
šveicarų, už $1 .......... . frankų 5.63
Vokiečių 100 markių...........$ 2 10

V AT KAS KALTAS, KAD KVIE 
ČIAI BRANGSTA!

Darbininkų nerimavimas varžo 
industriją ir prisieina didinti 

kainas.

DULUTII, Miss., geg. 12. - 
Federalinis kviečių derliaus di
rektorius, Julius H. Barnes, va
kar čia pareiškė, kad dabarti
nės augštos kainos kviečiams 
yra tiesioginė geležinkeliečių 
streiko pasekmė. Tas pats ir 
su kitomis industrijomis. Gir
di, “darbininkų nerimavimas to 
kiu pat bildu varžo visas kitas 
industrijas”, kas neišvengiamu 
bildu veda prie padidinimo kai
nų ant visų gyvenimui reikalin 
gų daiktų. Gera tiek, kad Bar
nes nepasakė, jogei darbinin
kai, reikalai)jautis didesnių al
gų, yra maištininkai.

True transHHon filed wtfh the posi 
master at Chicago, 111. May 13, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.19U

KARO STOVIS LINZE.

LONDONAS, geg. 12. — Cent
ral Ne.ws agentūros žinia, datuo 
ta panedėly, sako, kad augštes- 
niosios Austrijos sostinėj, Linze 
(prie Dunojaus upės) paskelbta 
karo stovis . Žinia pastebi, kad 
karo stovis paskelbta delei riau 
šių ir jas sekusių plėšimų: Yra 
užmušiu ir sužeistų.

Tnie translation filed with the post 
master at Chicago, III. May 13, 192C 
as required by ihe act of Oct. G, 19T
JAPONAI AREŠTAVO BOLŠE
VIKIŠKO SUMOKSLO VADUS

HONOLULU, geg. 11. — Gai 
tomis Honolulu Pacific Com- 
mercial Advertiser koresponder 
to žiniomis iš Tokio, radikalu 
ji elementai platina bolševizmą 
Japonijos armijos sargyboje 
Valdžia jau areštavusi tūlus ši
lo judėjimo vadus Tukatoj, Ni- 
igata prefektorate.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III. May 13, 192C 

• i re<r-»”'pd fov thr nrt nf (let. 6,191'
TEIS 46 VOKIEČIUS.

BERLINAS, geg. 12. — Ke 
turiasdešinits šeši vrtkiečiaį pra 
dedant kariuomenės komanduc 
tojais ir baigiant civiliais žmo
nėmis, figūruoja pirmąjanu 
talkininkų surašė kaipo kari
niai kriminalistai. Jie neužil
gio bus pi'adėti tardyti augš- 
čiauaiaine Leipzigoi korte.

SIUNČIA PARYŽIUN KA
RIUOMENĘ.

Valdžia kėsinasi sugriauti Ge
neralinę Darbo Federaciją;

užpuolė Federacijos raš
tinę; darbininkai ne-

i nusileidžia,e

PARYŽIUS, geg. 12. - Pary 
žilis nūdien ir vėl pr niena Pir
mąją Gegužės. Dideli kariuo
menės būriai povaliai slenka Pa 

’ ryžiun. Motoriniai (rokai, pil- 
I ni pilnutėliai apsiginklavusių 
žandarų, laukia pirmo paliep 
mo, kad stojus pre darbo 
riaušes malšinus.

Tai pasekmė ministerių kalv
učio nusitarimo sugriauti Ge 
neralinę Darbo 1'eder ic‘ją. Va
karykščiame savo posėdy mini
sterių kabinetas mat nutarė, 
kad justicijos inin’steris L’Ho- 
piteau tuoj pradėtų reikiamų 
žingsnių prieš Ecderac ją, ku
ri, parėmimui geležinkeliečių 
streiko, paskelbė streiką ir ki
tose industrijose. Šitas kabi
neto nutarimas jau pildomas. 
Vakar policija užpuolė Genera
linės Darbo Federac jos raštinę 
Išešta daugybė visokių doku
mentų. Federacijos viršininkai 
neareštuota, nes, sako, policija 
jų ten neradusi.

Valdžia dabar įrauksianti tie
son organizacijos viršininkus, 

Generalinės Darbo Federaci
jos prezidentas Leon Jonhaux 
ir kitus. Darbininkai tečiaus 
nemaną nusilenkti. O lai dėl
to, kad ministerių pirmin ūkas 
griežtai atsisako paskirti specia 
l ą komisiją, kuri kartu su dar
bininkų atstovais turėtų pasitar 
ti delei industrijų nacionaliza
vimo. Darb’ninkui lodei žadą 
laikytis iki galui. “Jeigu šitas 
streikas bus sulaužytas, — pa
reiškė vie'nas stre'ko vadas, 
tatai anaiptol dar nereikš, kad 
bus nugniaužta ir tie reikalavi
mai, už kuriuos dabar kovoja
ma. 'lasai judėjimas nepasi
liaus”. O kai dėl valdžios pasi- 
mojimo prieš Generalinę Darbo 
Federaciją, jos prezidentas 
Jouhaux šiandie pareiškė: “Mes 
veiksime sulig pirma nusistaty
to programo... Federacija nesi 
liaus la'kiusi savo susirinkimus. 
Nieks mus negali sulaikyti nuo 
pradėtojo darbo. Jeigu bus rei 
kalo, mes duosime naujų įsa
kymų (streikui)”.

Jeigu busią bandoma nu- 
gniaušti streiką spėka, Generali 
lė Darbo Federacija iššauksian 
ti streikai), gaso parūpinamųjų 
įstaigų darbininkus, o kartu 
pašto, telefono ir telegrafo j- 
itaigų.

Požeminiai geležinkeliai, 
tramvajai ir omnibusai prade
dama operuoti streiklaužiais.

CHIClAGO. — Miesto taryba 
tvarsto apie paskyrimą vieno 
miliono dolerių pataisymui 
gatvių.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

IKI šiot 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, BĮ.

I<^- J. IiJ.!ii'.U ytf'ĮH.H-ini Ilginu iii ■■■"

i’rue transianon nied wifh the post- 
master at Chicago, III. May 13, 1920 
<is reąuircd by Ihc act of Oct. 6,1917

Maištas Maskvoje.
Sunaikinta daug sandėlių.

KOPENHAGEN, geg. 12. 
šiandie čia gailiomis iš priva
čių šaltinių žiniomis, Maskvoje 
kilo maištas. Išrodo tečiaus, 
kad sovietų valdžia jį nugniau- 
žė. Sukilėliai bolševikų sosti
nėj padegę daugybę triobesių. 
Tūlas skaičius militariniu san
delių sunaikinta. Sukilimo va
dai esą areštuoti. Sumokslinin 
kai savo agitaciją rėmę lenkų 
ofensiva Ukrainoj.

DIDELIS SOCIALISTŲ SUSI
RINKIMAS NEW YORKE.

[Fede r uitosios Presos žinia]
NEW YORK. Praeitą nc- 

dėldienj didžiuliame Madison 
Garden Sipiare socialistai su
rengė masinį susir ūkimą. Kai 
bėjo: Victor L. Bergeris, Mor
ris Hilhpiitas, Oscar Ameringcr 
ir Scymour Stedman. Susirin
kimas buvo labai entuziastin
gas. Kalbėtojai ytin stipriai kri 
tikavo Wilsono administraciją.

POTVINIAI OKLAHOMOJ.
Gyventojai kraustosi iš savo 

namų.
OKLAHOM AC1TY, geg. 12.
Šimtai šeimynų, gyvenančių 

Nortb Canadian paupy, skubiai 
apelidžia savo namus. Dauge
lio namai jau pasemti. Potvi- 
nis kilo delei nepaprašai stip
raus lijimo.

ROCKEFELLERIS NEBĖGAU 
NĄS DARBININKŲ.

Siūląs 4 dol. dienai, bet nieks 
nepriimąs.

TARRYTOWN. N. Y., geg. 
11. Turtingiausias Jungtinė
se Valstijose žmogus, John D. 
Rocikefellcr, nebegaunąs darbi- 
14'nkų. Pocantico IIiii įstaigo
se reikalinga apie keturių šim
tų darbininkų. Rockefclleris 
siūląs po keturis dolerius die
nai, bot... nė vienas nesikre pia 
reikalavimu darbo. O tai dėl 
to, kad kili, netaip turtingi fab 
rikininkjf savo darbininkams 
moka po dolerį ir du dhugiau 
nei kad siūlo “turtingiausis 
Jungtinėse Valstijose žmogus”.

CHICAGO. — Kad -saldainių 
fabrikantas, pons Harry Roy, 
125 N. Clark gt., nieku budu 
nebegalėjo apsig nti nuo nepra- 
šyų svečių, kurie plaišino jo 
“seifą”, vakar jis sumislijo pa
prašyti jųj gerumu duoti jam 
ramybę. Atidaręs seifą ant jo 
durų Roy uždėjo .4 tokį parašą, 
durų Roy nudėjo šitokį parašą: 
“Pons vagie, šitas seifas tuščias 
ir atdaras. Užtikrinu tamsta, 
kad pinigų jame nelaikau. Gir
di, buk toks geras, neplaiši’nk 
jį”.
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Šventųjų žaizdų stebuklas
FRANKO MARIUS PASAKOJIMAS.

VERTĖ A. LALIS.

BUVO tai inkų trukus po įvykusių Jeruzoli- 
nie sujudimų. Cezarejos miestan atkako iš 

kažin-kur vienas vyras, vardu Jošva. Jis buvo 
dailydė, o taipjau ir kalvis. Atvykęs mekeno ne
žinomas, beveik nei nepastebėtas, jis apsigyveno 
nedideliuose nemeliuose, tuojau prieš stabadir- 
bio Simono namus, ir ramiai ėmė darbuotis sa
vo amatu. Visa išvaizda jis matyt, buvo žydas: vi
dutinio amžiaus žydas, didelių kentėjimų, o gal

betgi nebuvo panašus nei į žydą: jis niekados 
nėjo į sy n a gogą, dagi šalinos jos; niekados nesi
ginčijo dėl religijos ar ko-nors kita; o už savo 
darbą ėmė tik tai. ką žmonės jam davė; derėtis 
niekados nesiderėjo.

Kiti žydai, mėgstantįs ūžti, sukauti, o ir nosis 
riestu laikė jį kaipo menką sutvėrimą; žiurėjo j jį 
išaugšto. Ilgainiui tečiaus jie suminkštėjo: Još
va niekam nelindo į akis, šalinos visiems iš ke
lio, o tai tiko augštai save nešančių jų tuštumui, 
ir jie ėmė jį dagi pamėgti. O betgi, kartas nuo 
karto, kada jie kalbėdavo apie ką-nors su did
žiausiu įsitikinimu, o Jošva ims ir pakels į juos 
savo akis, jiems darydavos truputį nejauku: jo 
žvilgsny] buvo daugiau pasigailėjimo kalban
čiajam. ne kaip susižavėjimo juo. Keistas jis 
žmogus, manė jie sau, ir nelabai suprantamas. 
Bet kadangi visuomet buvo tylus ir ypatingai mė- 
giąs laikytis nuošaliai nuo kilų, tai nemalonesni 
įspūdžiai nyko, ir jie galų gale nusitarė, kad tai 
esąs tik paprasčių-paprasčiausias žmogelis, į kurį 
visai neverta domės kreipti.

Jošva, savo nusižeminimu buvo, rodos, tuo dė
kingesnis, juo mažiau j jįVlomės kreipta. Iš savo 
namelių jis beveik niekados ir niekur nėjo, su 
nieku arčiau .nesusidėjo, nedraugavo; tik kartais 
užeidavo pas savo kaimyną Simoną, kurs lipde 
iš molio ir vaško nedidukes fenikiečių dievų sto- 
vylaites. Simonas buvo paskilbęs kaipo turtin
gas žmogus, turįs, be to, didelių gabumų. Jis sa
vo vaškinius ar molio stabukus mokėjo taip gra
žiai nutepti dažais veidus rausvai, plaukus juo
dai, padaryti auksines lupas, o rublis žajiai, rau
donai ar geltonai, su tamsiais raukšlių šešėliais. 
—kad jie atrodė tartum gyvi ir kruta. Simonai 
jau iškarto labai pamilo Jošvą. Jis, kiek įmany
damas, stengės nugalėti tą jo šaliuimąsi žmonių, 
tą užsidarymą ir susidraugauti su juo kuoarčiau- 
sia. Bet dagi Simonas turėjo lenki n ties tik pusė
tinu pasisekimu. Jošva visados buvo malonus, 
simpatlilghš, khfthis ištisomis valandomis klausy
davos jį kalbant; bet patsai labai maža tekalbėjo, 
o apie save nekalbėjo niekados. Simonas tečiaus 
sakydavo, kad Jošva savo tylėjimu daugiau j 
žmogų veikiąs, negu kad kiti žmonės savo kalba.

Simono žmona, Tabita, išpradžių nelabai mė
go Jošvą. Ji sakės, kad kuomet jis esąs arti, lai 
jai darosi nejauku, o kad jis savo didelėm akim 
pažvelgiąs į ją, tai jos kimu šiurpulys perbėgąs. 
Bet kai ji arčiau jį pažino; kai pamatė, koks jis 
darbštus, kaip jis myli namus ir ramų gyvenimą, 
po mėnesio ar kiek laiko ji parsikvietė iš Joppos 
savo sesers dukterį. Judytę, kuri buvo sukakus 
jau dvidešimt penkerius metus, o betgi dar neto- i 
kėjus. Tabita žinojo, kad ne kas kitit, o tik ne
turtas buvo priežastis, delko Judytė neturėjo lai
mes iki šiol išeiti už vyro. Tat, kai tik Judytė at
vyko Cezarejon, jiedvi visą pirmąją naktį turėjo 
ilgą tarp savęs pasikalbėjimą. Judytė ryte rijo 
vislab, ką jos teta pasakojo apie Jošvą ir apie jc 
keistumus, ir pasižadėjo daryti visa taip, kaili jai 
jos gudrioji mokytoja patarė.

“Ne kvaila mergaite,” manė sau Tabita, ir tuo 
labiau pamilo savo seseryčią.

Tuo tarpu Judytė irgi pamatė, kad teta Tabita 
ištikrųjų gerai nusimananti, kaip elgtis su vy
rais; nes jeigu ne tas jos buklumas, kaili gi ji 
butų sugebėjus iki šiol vis dar savo vyrui palikti, 
nežiūrint savo jau senyvo amžiaus ir nevaisingu
mo dalykas, kurs mergaitei atrodė tikrai nuo
stabus?

Bet Tabita patarė Judytei, kad ji nesilaikytų iš
tolo nuo Jošvos, idant tuo bildu sukčius jame pa
geidavimo, bet kad parodytu-jam, jogei jis jei pa
tinkąs.

-Gyvenime jis jau buvo suviltas, — sakė Ta- 
bita, ir nori paguodžiamas. Kiekvienas gali ma
tyti, kad savo‘prigimimu jis švelnus ir malonus, 
kai mergelė: jn bus dėkingas tau, pastebėjęs, kad 
tu jį myli. Tokius žmones aš gerai pažįstu, — 
tikėk manim. Antai toks Jonas, kai aš dar jauna 
buvau: bučiau dešimtį kartų jį turėjus sau, jeigu 
tik bučiau norėjusi; arba Jokūbas, turtingas Jo- 
ppos odminys, kur vedė Levito dukterį... Klau
syk manęs, Judytė, pasisuk apie ji, ir jis — tavo. 
Paika bučiau, jeigu nematyčiau, kad savy jis turi Į 
daug ‘moteriško budo.

Ir pasirodė, kad Tabita neklydo, — nors Judy- 
tej ir nesisekė taip greit įsimeilinti, kaip kad jie
dvi tikėjos, nes Jošva mat nelengva buvo įtikinti,! 
kad jį kas-nors mylėtų.

Aš jau senas, — sakė jis, suvargęs. Mano 
namai tušti ir aš nieko nebesitikiu gyvenime. 

Moterįs betgi turėjo pakankamai kantrumo. 
Vieną popietį Simonas taipjau tarė lipšnų žodį už 
Judytę, ir neužilgo po to įvyko vestinės.

Negalima sakyti, kad naujavedžių gyvenimas 
butų buvęs nelaimingas. Atpenč, juo toliau, juo 
jųdviejų meilė rodės, stiprėjo, jię darėsi vienas
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su antru artimesni, ir nieko neatsitiko tokia, kas 
butų drumstęs jų šeimyninę laimę — nebent tik 
ta aplinkybė, kad pasirodė, ir Judytė taip-pat bu
vo nevaisinga, kaip kad jos teta Tabita.- Kartais 
Judytė susisielodavo dėlto ir kaltindavo savo 
vyrų, bet jos širdis vėl greitai atsileisdavo. Još
va, dagi baramas, visados mokėjo padaryti jai 
šiokių ar tokių malonumų, ir jos tužba bema
tant praeidavo. Nors Judytei dažnai rodydavos, 
kad ji gal daugiau ji gerbtų, jeigu jis imlų, kar
tais, ir išpertų jų, kaip kad ji matydavo savo le
vų periant kailį motinai.

Vieną kartą tai buvo trečiais jų šeimyninio 
gyvenimo metais — į Cezareją atvyko iš Jeruzo- 
litno kažinkoks pamokslininkas, vardu Pilypas, 
ir vietos žydų bendruomenėj sukėlė didelio suju
dimo ir įdomumo. Jis kalbėjo apie stebuklus ir 
Mesiją. Tečiaus niekas daug juo netikėjo. Ir kaip 
veikiai jis apleido miestą, taip visi jo pamokslai, 
kai dujos ore, išgaravo.

Netrukus betgi Cezarejon atkako kitas pamok
slininkas, vardu Petras, o su jo nikeliavimu žmo
nės pradėjo geriau suprasti ir naujai skelbiamąjį 
mokslą. Petras skelbė, kad Betliejaus mieste gi
męs Jėzus, iš Dovydo giminės, ir kad Jis esąs 
Mesijas, kaip kad pranašai pranašavę. Bet kada 
klausytojai išgirdo, kad tas tariamasai Mesijas 
buvęs Jeruzolime žydų nukryžiuotas kaipo maiš
tininkas, pamaldesnieji žydai ėmė pykti ir grū
moti jam, taip kad kartais Petrui nelengva buvo 
juos nuraminti. Tečiaus jis buvo tokių gilių įsi
tikinimu žmogus, ir kalbėjo taip karštai ir su to
kia įtikinimo jėga, jogei jau ir po to, 
kaip jis vėl apleido miestą, žmonių susidomėji
mas naujuoju mokslu ne tik jau negaišo, bet 
dagi ir ne kiek tesumažėjo. Kartas nuo karto 
iteinantįs iš kitur girdai taipjau žadino žmonių 
indomumą, taip kad kuomet pasklido žinia, jogei 
vėl vienas apaštalas, Povilas, atvykęs Cezarejon 
ir sakysiąs pamokslus, žydai iš visų pusių bėgo 
oasiklausytų.

Judytė taipjau atsižinojo iš Tabitos, kad nau
jas pampkslininkas atvykęs. Nusitarusios eiti pa
siklausytų, ji tuojau iiarliėgo namo persirengtų, 
.) ir Jošvai Tfeujieną praneštų. Jošva, kaip papras
tai, kantriai klausės jos pasakojimo, bet jo anta
kiai kažko neramiai virpėjo, ir kai žmona paragi
no jį apsirengti ir eiti kartu su jais, jis atsake, 
kad negalįs eiti. žmona dėlto labai nustebo, ir 
užsispyrė versti, kad eitu, bet jis tik galvą kratė.

ki šiol jis dar niekados ir niekur neatsisakė jos 
paklausyti; jis visados darė taip, kaip ji kad no
rėjo, o jeigu ko jis nenorėjo taip daryti, lai visa
tos švebliai paaiškindavo jai priežastį ir atsipra
šinėdavo, tartum pats butų buvęs kaltas. Užtat 
dabar Judytė nusitarė nenusileisti. Dar kartą 
pakvotus jį, ji griežtai pareiškė, kad jis turįs eiti, 
ir tiek:

Labai retai aš tavęs ko-nors prašau. Nuola
tos būti užsidarius namie juk pabosta. Eiva!

Jam buvo skaudu nepaklausyti jos, ir ji tatai 
malė, o matydama ėmė rugoji dėl savo nelaimin
go, kaip vienuolės, gyvenimo; pagalios ėmė gar
dai raudoti dėl savo neturto ir bergždumo?

Jošva ramino, guodė ją, šluostė jai ašaras, bet 
nepasidavė. Tuo tarpu atėjo ir Simonas su Ta- 
bita; ir Judytei buvo labai nemalonu, kad atėju
sieji rado juodu taip susisielojusiu.

Simonas betgi tuojau pataikė dalykus sude
rinti. Savo paprastu maloniu ir linksniui bildu 
jis tarė:

Nusiramink, Judytė. Pati juk žinai, kad tu 
jo taip labai nemylėtum, jeigu jis nebūtų taip 
prisirišęs prie namų. Antra vertus, butų nelabai 
rhandagu verkti, turint lydovais mane ir Tabitą, 
ar ne?

Ir, ilgai nelaukdamas, jis išsivedė įnoteris su 
savim.

Kada vakarop jie sugrįžo, Judytė atrodė visai 
kaip naujas sutvėrimas. Jos veidai buvo raudo
ni; jos akįs degle degė; ji visa buvo kai apkvaif 
lūs kaip žmogus kad apkvaista ragavęs naujo 
vyno. Per ištisas valandas pasakojo ji Jošvai a- 
pie Povilą ir apie tai, ką jis sakęs.

—Tai nuostabiausias žmogus pasaulyj I — gė
rėjosi ji. — Didumo jis uediddlis ir nelabai gra
žus. žodžiu, atrodo visai paprastas žmogelis; alc 
kai ima kalbėti, tai rodos, kad jis akyse augte au
ga. Niekados dar neteko girdėti ką-nors taip 
kalbant, kaip jis kad kalba. Tiesiai, negali netikė
li tuo, ką jis sako. Jis kalba, turbūt dvasios pa
gautas!

Ir kai ji taip pasakojo, Jošva įdomiai klausėsi, 
kartas nuo karto tik pažvelgdamas į ją nuostabos 
pilnom akim. Nežiūrint savo susijudinimo, ji 
atsakinėjo į jo nebylius klausimus:

Jei lik Iii nors kartą išgirstum jį, tikrai ne
galėtum juo netikėti. Savo pamokslą jis pradė
jo, sakydamas, kad atėjęs skelbti Kristų, kuris 
buvęs nukryžiuotas. Tu žinai, kad kiekvienas 
gėdisi kalbėti apie nukryžiavimą. O Povilas kaip 
lik nuo to ir pradėjo. Tai, sako jis,/viršiausias 
išrodymas (koki puikus žodžiai!), kad Jėzus bu
vo Mesijas. Nes Jėzus buvo nukryžiuotas, ir 
tris dienas negyvas gulėjo grabe, o paskui kėlėsi 
iš numirusių, ir daugelis žmonių jį matė. Tai toks 
yra vyriausias naujojo tikėjimo mokslas. Visi 
mes, sako Povilas, turėsime su Jėzum mirti že
mės daiktams, idant po to, kartu su Juo, prisikė
lus amžinajam gyvenimui.

Ji kalbėjo išlėtb, bet dideliu jautrumu ir paga-1 
lios, rankas sunėrus, sušuko:

\Bus daugiau)

Ketvergas, Gegužes 13, 1920

Kalbant Apie Pelnus

Naujienų Šerai
Išmokėtieji dividendai gana aiškiai parodo, kame stovi Naujienų 
Bendrovė, kaipo darbininkų kooperacija, su savo dideliu dienraš
čiu, “Naujienomis”, su savo spaustuve, su savo namais ir visu biz
niu. Indėtieji pinigai jau pradėjo nešti pelną ir toliaus jo turės 
nešti daugiau.

Šfirų Pirkimas
Naujienų Bendrovė yra pakėlusi savo kapitalizaciją iki 

$50,000.00, ir pasiūlo savo draugams nusipirkti dar porą tukstan- 
cių šery. Draugai, kurią daugelis nežinojo kur indėti savo pini
gus, turi dabar progos nusipirkti daugiaus Naujienų Bendrovės 
serų. Tiems, kurie jau buvo šėrininkais ir gavo dividendų, Nau
jienų serų pirkimas bus ytin smagus dalykas, nes pirkdami naujų 
šėrų jie apčiuopiamai matys, kad j Naujienas indėtieji pinigai ne
ša didesnį pelną, negu daugelis puikiausių “investmentų.”

Geras Investmentas
Indėjimas pinigų į Naujienų Bendroves serus yra labai geras in- 
vestmentas. Tą pripažins kiekvienas, kas ką-nors žino apie invest- 
mentus. Trisdešimt nuošimčių retai kur pinigai neša. O jie tiek 
atnešė Naujienų Bendrovės šėrininkams pereitais metais.

Ekspertas Akių, Ausy 
ir Gerklės.

Ar turite galvos skaudėjimą?
Gal būti jūsų akįs yra 
to priežastis. Gal jūsų Ą
nosis yra užsikimšusios.
Gal kas kenkia jūsų 
gerklei ar ausimis. Yra ■ 
daug priežasčių .skau- jį
dėjimo galvos; todėl 
valote kreipties į Dr.
F. CARTER, Chicagos^k 
specialistą — Akių 
dytoja, kurio speciališkumas gydyti a- 
kis, ausis, nosis ir gerklę —; ir kuris 
gali pasiliudyti šimtais patenkintų pa
cientų iš visų Amerikos dalių. Jau 23 
metai kaip jis nuolat praktikuoja prie 
State gatvės Chicagoje ir yra plačiai 
žinomas gydytojas, kuris laiko keletą 
expertų pagelbininkų. Reikia savo a- 
kis, nosį, gerklę ir ausis laikyti tvar
koje, kol nebus per vėlu.

Dr. F. 0. Carter
120 So. State St., 2 augštis Chicago, III
Pirmas Budinkas i Šiaurę nuo “Fair”.

Vai. 9 iki G vai. vak. Nedėliomis nuo
10 iki 12 vai. dieną.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietį 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktu 

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
sąlygų.
West Side ofisas atdaru vaka

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

Naujienų Dividendai
Subatoje visiems Naujienų Bendrovės šėrininkams tapo išsiunti
nėti 1919 metų dividendų certifikatai, kurie bus priimti kaipo pi
nigas perkant naujuosius Naujienų Bendrovės šėrus. Dividendų 
išmokama 30 nuošimčių. Kiekviena šimtinė Naujienų sėrininkų 
atnešė 30 dolerių pelno.

Te). Boulevard 8329 I

Darbo Žmonių 
Knygynas

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

duodame įvairaus 4ur*ni° knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivi” ‘Kardą” ir 
“Dilgeles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Pakvietimas
Visi draugai, kurie turi Naujienų Bendrovės šėrų, o taipgi tie, 
kurie iki šiol šėrų neturėjo yra kviečiami nusipirkti po kelis ir po 
keliohką serų. Draugai, sukeikime trumpu laiku didesnį Naujie
nų kapitalą, idant dar didesniu, geresniu ir pelningesnių pada
rius visą Naujienų Bendrovės biznį, kurs yra pirmu puikiu pa
vyzdžiu, ką darbininkąi vesdami savo reikalą bendro darbo pa
matais gali atsiekti net į trumpą laiką.

Veikite Tuojaus
Naujienų šėrų tuo tarpu skiriama pardayimui tiktai du tūkstan
čiu. Jų pelningumas ir tas faktas, kad jau dabar ant skiriamų 
pardavimui šėrų yra uždirbta pelno, duoda manyti, kad tie du tūk
stančiai šėrų bus labai greit parduoti, kadangi jie bus pardavinė
jami lygia verte, t. y., po $10.00 už serą. Todėl, draugai, yra 
kviečiami pasiskubinti. Naujienų serai galima pirkti Naujienų 
ofise.
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ORKE6TRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

’ J. SALAKAS
1414 So. 49th Conrt 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

---

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialis 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.

Dvasia
Jeigu jūsų vertelka ne
turi tokių — pasiųsk pi
nigų ir liemens mierą ir 
mes jums prisiusime vie 
ną išmėginimui. Krasa- 
ženkliai primokama.

Tele Yards 6492

AKUšERK* 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos. 
8255 So. Halsted 
St., Chicago, III

Kirmėles ženklai

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno ki še

rnui. Gvarantuojume, 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
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $82.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.60, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. • Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serga siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinis $4 ir daugiau. 
Mitino serge kelinis $5.50 iki $17.50.

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

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted SU Chicago. Iii. 
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Pullman 652 / '
APTIEKA

August Yonaitis 
LIETUVYS APTIEK ORIUS 

10646 So. Michigan Avė., 
Chicago-Rosel and, III.

žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi nor6, 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. D1CKSON
1645 West 47th Street.

t arp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 10 Iki, 12 dieną.

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Yards 6492. 
SUTAISAU VISOKIOS RŪŠIES
KALBAMAS c
siuvamas Ha A QI M A QsJfeTl
SKALBIAMAS M w ■ n M O

Vacuum Cleaners ir Percolators;
Gasinins ir Elektrikinius Prosus ir t.t.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Hayniarkct 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. Nedėlionis 10- -12 dieną.

.1 II ■ h II III I  ............... -

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

LIETUVIS DENTISTA8 
2301 W. 22nd & So. Leavitt Sta.

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

nuo 1 po pietų iki I vakare. 
4^ a
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! KORESPONDENCIJOS
BINGHAMTON, N. Y.

Pastaruoju laiku kai kurie 
musu miesto klerikalai su tau
tininkais, susibūrę j Lietuvos 

laisves bonų pardavimo komi
tetą, atspausdino ir ėmė pla
tinti lapelius neva bonų pirki
mo agitacijai. Bet ištikro tuo
se lapeliuose ne tiek agitacijos, 
kiek smarkavimo ir šlykščių ko 
liejimų žmonių, kurie neprita
ria Lietuvos dabartinei reakci
nei valdžiai lir nenori jos remti. 
Lapeliai pavardyti: “Amerikos 
lietuviai Amerikoj!” (tai bent 
gi ir pa vardijimas!) ir štai kaip 
jų autoriai smarkauja:

“...kurie atsisalko pasko
linti (Uetuvos valdžiai), tie 
yra priešai Ilietuvos laisvei...

vos priešo. Toks gaivalas yra 
lygiai judošiui, Lietuvos išga
ma ir nevadinkite tokius Lie
tuviais, bet lenkų ponų ber
nais”.
Ir taip loliaus, ištisai per vi

są tą “agitacijos” lapeli. Ir to-! 
ki iš krieso išėjusieji Lietuvos 
laisvės paskolos “agitatoriai” 
savo pakvaišusiais besikolioji- 
mais, drapstynurs į lietuvių vi
suomenę Judošiais, išgamomis 
ir lenkų ponų bernais tikisi pasi 
tarnausią paskolos reikalui!

Ne labai senai Lietuvos M si- 1 
ja buvo paskelbus laikraščiuo
se, kad kol kas dar tik vienas 
nuošimtis Amerikos lietuvių te- 
pirkęs Lietuvos laisvės bonų. 
Vadinas, sulig kalbamųjų lape
lių autoriais, išeina, kast visi li
kusieji 99 nuošimčiai Amerikos** # I
letuvių, kur e nepirko bonų, yra 
Judošiai. išgamos etc.! Ištiesų 
gi tie 99 nuošimčiai Amenikos 
lietuvių nė kiek nėra blogesni 
už tuos žmofl ūkus, kur |m> tais 
kolionių lapeliais pasirašę. Jei
gu su Lietuvos laisvės paskola 
Amerikoj neina taip gerai, tai < 
tas tik parodo, kad Amerikos 
Velrtviai nepritaria dabartinei | 
Lietuvos atžagareivių valdžiai, 
nepakenčia siaučiančios ten re
akcijos iš pono Smetonos ma
lonės. Lapelių autoriai vadina 
lenkų berną:s tuos, kurie nepri
taria smetoniniam režimui. Bet 
.Amerikos lietuviai labai gerai 
žino jau, kad Smetona ir visa 
jo kompanija valdžioj yra di
desni lenkų pataikautojai, negu 
kas kitas, skirdami Lietuvos at
stovais užsienyj lenkus grafus 
ir kitokius dvarininkus.

—Binghamtonietis.

CLOQUET, MINN.

Gegužės 3 dienų čia sustrei
kavo visų dirbyklų darbinin
kai. išskiriant vienų popieros 
darbu ištaigų. Stro.kuoja ien-

IŠEINA iš BIZNIO
Sudie žmones, Ronncburg savo užbaigė.

Didžiausias galutinas išpardavimas Chi- 
cagps istorijoj prasidės pėtnyčioj, 9 vai. ry
to — Ateikit!

Namas užsidarys; stakas dabar yra pa
ženklinta pardavimui.

RONNEBURG’S DEPT. STORE 
149=151 West 31st St., Chicago, III.

Tarpe La Šalie Avė. ir Wcntworth Avė. 
Visas $38,000 stakas, didelės vertės mastinių tavorų, moterų, vaikų ir vyrų aprėdalai.

Bus išstatyti pardavimui ir parsiduos labai nužemintomis kainomis; pigiau negu bite kokio biznierio šioj apielinkėj; per 14 d. pradedant

PENYČIOJE tą VAL. RYTE

Dr. A. R. Blumenlhal

Dyka!

nyksta regėjimai 
Mes vartojam 

VjF pagerinta Oph-« 
P thalmometer. Y< 

patinga domu at 
" B kreipiama 1 vai* 

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

Telephone Yards 4817
Boulevard 6487

DR. M. HERZMAN

PALAUK! ŽIŪRĖK! PALAUK!
Pėtnyčioj, 9 vai. ryto Ronneburg’s Dept. Krautuvė prisakyta išparduoti.

Nepraleiskit progos neatlankę šio didelio išpardavimo, jeigu jus norit sutaupyti 
pinigų. Visas stakas švarus, naujas, visoj šalyj garsinamas, kuris padare šią krau
tuvę žinoma šioje apielinkčje; bus pardavinėjamas per 14 dienų, pradedant pėtnyčioj, 
gegužės 14, 9 vai. ryto. Atminkite, kad šis išpardavimas tavorų, nėra nuotrupos arba 
ryzai, bet švarus, naujas ir atsakantis, senos ir atsakančios krautuves.

Ateikit — nepralaiskit jo pardavimas prasidės Pėtnyčioj, subatoj arba sekančią 
savaitę.

Ronnfcburg’s Dept. Sankrova įsteigta 25 metai

Nepaisant kad visos prekės kasdien kįla kainose, tečiaus ši 
sankrova yra pasirįžusi suteikti Didžiausį Sutaupinimą.

KADAIS GIRDĖTA šioje susiądijoje.
Vyrų puošnus pavasario Siutai Lot No. 1

— $27.50; Siutai $14.95 IVyry malonus nauji siutai, Lot No. 2 — 
.$30.00 Siutai $17.95

Vyru meilus naujų siutų styliai. Lot No. 3 
—‘$40.00 siutai $29.45

(tarai lietuviam* iinomaa per 22 ne* 
tq kaipo patyrę* rydytojaa, ahlrurgM 
ir akukeria.

Gydo aitrias ir ehroniikaa liraa, vy- 
nj, moterų ir vaiku, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie* 
taloną.

Ofisas ir I>abaratorlja l ItM V. IStfe 
8t. netoli Pisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—U pisti, te 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

f Dienomisi Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
960 - Drover 4186 

OYVENTMA8: *412 8. Halsted StrMt 
VALANDOS: S—t ryto, tiktai.

a . ...... ................................. , , „

Telephonait

Moteriškos vasarinės veistos QQC 
vertės $1; dabar .......... Vw
Vaikų pančekos; vertės 50c; O"7C 
dabar ............................... “ ■
Moteriškos Kayser šilko pirš OQc 
tinęs; vertos $1.50; dabar Ow 
Stugos; vertos iki $1.25 yar- 4Qc 
das; dabar yardas ..........
Vaikų sweateriai už pusę tikrosios 
kainos.
Cordomet mezginio bovelna; Qc 
dabar vienas kamuolis ...... W
Confivers ir Brassieres; ver- "7QC 
ti iki $2.00; dabar .......... ■ w
Moteriškos kelnės (bloomers) j ver- 
tos $1.50; dabar 
po ..................................Pančekos; vertos iki 25c; 
dabar ......... .-..............
Arrow marškiniai; verti 
$3.50; dabar ............,........
50c ir 75c vilnos pančekos 
po ......................... .
Union siutai; verti iki 
$2.50; dabar .....................
$2.00 vyru darbo marškiniai QQc 
už...................................
$5 ir $6 kelnės, corduroy 
nes; yra keletas įvairių 
spalvų; kaina už ..........
35c ir 50c puikios panče- 4 Qc 
kos ................................... i □

Aprčdalai Labai nužemintomis kainomis

89' 4 4c

69

32'
S 4.48

ar vilno- 
$0.49

25c austinos pirštinės 
už ...................................
$1.50 Fleece Lined Under- 
wear už ............................
75c Vyrų timpos 
už.......................................
$5.00 Vilnų Union Siutai 
už ...............................
$2.50 Flannel Shirts 
už ...................................
Vyrų Kepurės; vertos.$1.50 £Qc 
dabar................................... □
$1.75 ir $1.50 darbo marški- OQc 
n i ai; dabar ..................... O v

10
$1.00 vaikiukų kepurės, da- OQc 
bar ...................................
Vyrų puikios kelnės; vertos $A.85 
$9.00; dabar ............... "t
$5.00 Flanelės marškiniai 
už ...................................
Vyrų 2 šmotu vilnoni apati 
verti $250; dabar..........
Vyrų šilko Pančekos; ver
tos $1.00; dabar......
Moteriški-* nerti Union 
tai, verti $1.50 dabar 
Moteriškos veistės; vertos 
65c; dabar .....................
Vaikų pančekos; vertos 
60c; dabar .....................

15c ir 10c nosinės; trįs 
už .....................j............

Tėmyk Vardą Pirm Ineinant.

Siu-

79' 
33
Mi.95

.45

$0.50

48' 
79c 
29'
29

Vaikiukų ir mergaičių, pan- 
čiakos; vertos 75c; dabar 
Moteriški nosiniai; verti 
dabar ...........................
Kūdikių apatiniai; verti 
$1.00; dabai’ ...................

39'
25c; gc

48'

aikiukų union Q7C 
1.75; dabar w ■

89'
i>O.88

Mastiniai
Didelis gabalas Flannelės; verta 
40c yardas dabar 23
10 šmotų perkelio; visų spal- 4 Qc 
vų, dabar ........................ i
Družėtos Flanelės, vertos 60c 9OC 
yardas, dabar ................. fcv
Francuziška Flanelė. 75c 
yardas; dabar ..... ........

Mergaičių ir v: 
siutai; verti $1.75. 
Vaikų šlebės; vertos iki 
$2.90; dabar ....................
Vaikų apsiaustukai; verti 
iki $8.00; dabar ..........
Mergaičių Union siutai; verti QQc 
$2.00; dabar ..................... vO
Mergaičių Pančekos; vertos OQc 
50c; dabar .....................
Moteriškos šilko pančiakos; COc 
vertos $1.25; dabar U v

5'

39'
šmetai Cotton Batting «| gc 

gabalas Comforterio; ^.39 
55.00: dabar ..... ■■

15

UŽ ..
Didelis j 
vertas $5.00; dabar .......... —
Moteriški Flaneles Rūbai; $4. 
verti $2.50; dabar .......... ■
Moteriški šilko pirštinės; visų spal
vų; vertos $1.50; dabar 69c
Vaikiukų siutai; verti iki $/|.45 
$8.00; dabar................. **
Vaikiukų; verti iki $12.00; ,$£.95 
dabar  .......................... ”

30c Arrow Apykaklės; 
dabar ........................
Moteriškos šilko dresės; visos aug- 
štos rųšies; vertos iki $4 0.95
$27.50 dabar ................. ■ W
Moteriškos Georgette’Waistės; ver
tos iki $7.50; dabar ^.88
už ............:............ ...... W

Moteriški Parėdai.
Kįtas gabalas; vertas $6.00; $0.98 
dabar........................ "
5 šmotai Curtaih Goods; da- 
bar, yardas..................... VV
Moteriški korsetai; verti 
$2.00; dabar.....................
Moteriški Brassiers; verti 
75c; dabar ... ......... .

19

Moteriški Žiurstai; verti QQC 
$2.00; dabar ....................
Kitas didelis gabalas lininių abru- 
sų; verti 50c yardas; OQC 
dabar........................
$2.00 Lino Damaskas; 72 co QQC 
liai platus; yardas dabar v V
39c Peerless Gingham; da- 4 Qc 
bar ..............................  I w
Naujos mados dresės, visų spalvų 
ir staylių; vertos iki $25 $4 0.88 
dabar............................ ■ “
Viename gabale dresės ver- $0.44 
tos iki $8.50; dabar............ V
Moteriškos puikios vaistės; $4.69
vertos iki 3.50; dabar
Moteriški puikus sijonai; $0.88 
verti $7.00; dabar ■■
Moteriški augštos rųšies sijonai; 
storos serge, verti iki $0.44 
$10.00; dabar .............. O
Moteriškos veistės; vertos QQc 
$2.50;dabar..................... vO
Moteriškos georgette ir Crepe de 
Chine vastės; vertos virš $A.98 
$15.00; dabar .............. "R

Moteriški serge siutai, nauji pa
vasariniai modeliai; verti $00.85 
iki $50.00; dabar......... C v
Moteriški Hudson pliušo, kailiais 
puošti apsiaustai, verti iki $00.45 
$75.00; dabar. ww

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

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. Nedėliotais nuo 
9—2 po pietų.

Telephone Yards 687.

Tėmyk Numerį Viršui Duriį

RONNEBURG’S DEPT. STORE
149-151 West 31st Street, Corner Alley. Tarpe La Salio ir Wentworth Avenue
Visi karai sustoja prie angos. Ateiki, nepaisyk atstumodelei sutaupinimo pinigų.
Atidarą vakarais. Nedėliomis iki pietų kad greit išpurdavus. Ateik!

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Atmainome. Telefonas PuUman NS.
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
11657 Michigan Ave^ Roselaai.

tų pj o vyk los, obliuos, baksinė, 
dantų krapštukų fabrikas etc. 
Darbininkai susiorganizavę ir 
laikosi tvirtai. Streikas ramus. 
Streikininkai reikalauja 8 vai. 
darbo dienoj ir pripažinimo u- 
rfjos. < — Dt A.

Viešas laiškas Lietuvos At
stovybei Amerikoj.

Waterbury, Ct„ gcg. 6. 
Gerbiamieji! — Vietinis Wa-

Mes parduodam gerai paauksuotų, gold 

filled gvarantuotus ant 20 metų, 12 arba 16 
saizo, 7 Jewels Elgin už $19.75, 15 Jewel El
gin už $23.75, 17 Jewel Elgin už $26.50.

Dabar pavasaris atėjo; nusipirkai naują 

siutą, tai ir naujas laikro^Į^.reikalingas, ne

tik dėl parodos, bet dėl gero česo laikymo.

P. K. BRUCHAS
Chicago, III3321 So. Halsted St

TIK ŠIS LAIKRODIS YRA TIKRAS LAIKRODIS
Šis uniVersalis laikrodis yra tikrai naudingas 

kiekvienam, nes yra taip sudarytas, jog ro<Į° lai- 
ką ne vien jūsų vietos, bet ir laiką didžiausių 
Amerikos ir viso pasaulio miestų.

Tokiu budu prie pagalbos šio universalio lai- __
krodžio jus žinosite skirtumą laiko tarp New Yor- 
ko, Chicagos, Washingtono ir San Francisco, tai- 
pogi Pietinės Amerikos, Azijos, Afrikos, Austrą- J//r S
Ii jos ir kiekvienos pasaulio dalies, šis laikrodis 
yra vidutinio dydžio Amerikos išdirbystės, labai įĮff 
tvirtas ir sunkus nikeliuotas kevalas, su nesu- M If- MlflMlM 
daužomu ciferblatu, kuris netruks numetus antlU jfrįyKĮ
žemės arba net koja užmynus.

Tai esti geriausis laiko rodyklis ir kainuoja
tik $5.00. Visiems, kurie pirks jį dabar, mes [TV
duosime veltui dovaną, būtent gražų retežėlį ir 
kišeninį peiliuką, kurie bikurioj sankrovoj kainuo
ja $1.50. . “ '

Jus nereikalaujate siųsti pinigų; prisiųsk tik 25c stampomis sykiu su 
šiuo paskelbimu, ir mes tuoj prisiusime visus tris daiktelius; likusius pi
nigus jus užmokėsite krasininkui. Jeigu tai kas musų sakome nebūtų 
teisinga arba jeigu jus būtumėte nepatenkinti laikrodžiu, tai grąžink į 15 
dienų, o mes sugrąžinsime pinigus, arba apmainysime kitu laikrodžiu, kuris 
labiau atsakys jūsų reikalavimui. Adresas:

EUROPEAN WATCH CO.,
346 E. 53rd St. Dept. 17. New York, N. Y.

Juozas šiau- 
prakalbų 
išsireiškė
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Ad ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dlspep 

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 80. Halsted SU Te’ephone Canal 6417. Chieago.

pa

to*

m.

---------------------------------- ----------
Telephone Y arda 8082

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo I iki 8 vakaro.

Draugijų Sąryšys savo susirin
kime 30 d. balandžio, 1920 m., 
nutarė prašyti Lietuvos Atsto
vybės Amerikoj, kad Juozų šiau 
liūną prašalintų iš Lietuvos At
stovybės kanceliarijos dėl seka
mų priežasčių:

Kiek laiko atgal
liunasl laikydamas 
VVaterbury, Conn., 
maž-daug šitaip: 
kių žmonių kaip sandariečiai, 
socialistai,arba bolševikai never 
ta įsileisti Lietuvon”. Arba: 
“Susitikęs Lietuvoj bolševikų 
pirma aš jam paleisčiau kulkų 
kakton, o paskiii pradėčiau su 
juo kalbėti.”

Taipgi iš laikraščių buvo ma
tyt, kad jis ir kitose lietuvų ko- 
lionijose panašiai kalbėjo.

Kadangi per Lietuvos Ats46- 
vybės kanceliarijų būtinai turi 
pereiti kiekvienas lietuvis no
rintis grįžti į tėvynę, tai toks 
fanatikas žmogus kaip Šiauliu- 
nas nužiūrėjęs tūlų keliauninkų, 
kad ne jo partijos žmogus, gali 
pranešti Lietuvos valdžiai apie 
“negeistinų svečių”; ir jeigu 
Lietuvos valdžia didžiumoje su 
sidčtų irgi iš panašių fanatiš
kai partyviškų žmonių, tada de- 
nuncijuotas keliauninkas atsi
durtų dideliame pavojuje.

Todėl Liet. Progr. Draugijų 
Sųryšys prašo Lietuvos Atsto
vybės, kad tokį fanatiškai par-(
tyviškų asmenį, kaip Juozas Iždininkas, V. Bagdanavičius.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ręsęlande? 10900 8. Michigan Ava. 
Telefonai, PuUman 342 ir 8188 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvertų vakarais nuo 1:86 

Tek Yards 728.—7.

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

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

, A. BARTKUS, PrM.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. CMcaco, UL

DR M. T. STRIKOLIS
Gydytoju ir Chirurgu 

Ofisas: 1757 W. 47 St.
Tel. Boulevard 168.

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

Nedaliomis 9 iki 13 dieną. 
Namai: 2914 W. 43 St

Tel. McKinley 268

*ė}t»ų;0AS souAiuiae 
oųiL’Įzn sojonpAo sojoaos

šiauliunas, iš Lietuvos’ Atstovy
bės kanceliarijos prašalinti.

Liet. Pji’ogr. Draugijų Sąry
šio Valdyba:

Pirmininkas, Pranas Dapšys,
Sekretorius, S. Senkus,

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- A S 8-
|a verte, ir Laisvės Bondus pUna pinigine verte. V S 1L

J. G. SACKHEIM & CQ. 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina Ir Wood Sts.

Atneškite arba atsiųskite i 
' Atdara kasdien nuo 9—6

Utarninkais, Ketvergala 
h- Subatomis 9—8

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

VALANDOS: *-13 ryto

88*8 8. Marta* St Chleago. HL

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, Įiiijh

Laikrodžiai, HMI UI
Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland t 
Avė., Chicago, UI.

•i i. ^iil_i?_--^.r:>‘o.i: _^- Y; ‘t* ■•■■.'", J i*' viy V-;\ ><\

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas '

Akis egzaminuoja ui dyką.
Jūsų galvos skaudė- 
jimus ir negalė ji- 

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’a ofise ant 8 labą 
3149 So. Morgan St

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1687 WJ1 St kampjfarehfleld ar
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 8 iki 

4 Ir nuo 7 Iki 8 vakare.
Tel. Proepeet 1111

—O———

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 SU Chicago.*



NAUJIENOS
ttfE LITHUANIAN DAILY NEW8

Publiahed Daily exeept Sunday by 
the UthuaniaA Neva Pub. Cow Ina.

Mite P. Grlgaltie

1739 SO. HALSTED ST., I 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephoa* Caaal IftM

Subscriptiou Rate:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year ia Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, 111^ under the act of 
March 3rd, 1879.

> I . ■ u. ... .......................................................................................................

I bininkuose. Savo užpuldinėji
mais ant socialdemokratų jie, be 
abejonės, pakenkė jiems ir tuo

I pasitarnavo reakcionieriams (ar- 
dyt visuomet yra lengvinus, ne
gu statyt); bet sujungt po savų 
partijos vėliava bent kiek žymes-1 
nę proletariato dalį jie neįstengė.

Lietuvoje, žinoma, yra da ir 
komunistų; bet kadangi tarp 80 
ir 90 nuošimčių piliečių dalyva
vo rinkimuose, tai aišku, kad ko
munistų yra visai mažai.

Ant ko tad rėmė savo viltis 
mūsiškiai rėksniai, atmesdami 
Seimą ?

«1 tlIMIDB, CKUirių ML
• “Uždraust” ir “priverst” — 

tokia politika jisai norėtų kelti 
I Lietuvą. Ar čia senai praėjo 
tie laikai, kada Lietuva dejavo 
po rusų carizmo drausmėmis ir 

prievartomis? Tos vergijos 
nuodai, matoma, giliai įėjo 

daugelio musų žmonių sielų, 
kad jie ir dabar neįsivaizdina 
geresnio budo valdyties, kaip 
tik senomis priespaudos priemo 
nėniis.

NEMOKA SKAITYT, 
O KRITIKUOJA.

Ketvergas, Gegužės 13,1920 
.. ................... . ......... ■ ■■■■■■>■'■ ■ ■ ■■■ ...........................

Penna Darbo Federacijos 
konvencija.

[Federuotosios Presos žinia]
Alton, Pa. — Gegužės 11 dįe- 

nų prasidėjo čia Pennsylvanijos 
Darbo Federacijas konvencija. 
Posėdžius atidarant valstijos fe 
deracijos prezidentas James II. 
Maurer pasakė prakalbų, kurio,

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. —. Telefonai: Canal 1S06.

Uidsakomoji Kalia: 
Chicagoje pešta:

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

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

Suvienytose Valstijose, ae Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon Ir kitur užsieniuose

Metams
Pusei metų..........
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Į Apžvalga
SMULKESNI RINKIMŲ 

REZULTATAI.

menesiui

(Atpiginta)

Kova prieš 
darbininkus

$6.00
3.50
1.85
1.45 
.75

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25
.65

$7.00
4.00
2.00

Francijos valdžia pradėjo bylą 
prieš Generalę Darbo Federaciją, 
kaltindama ją peržengime seno 
įstatymo, išleisto 1884 m. Val
džia esanti pasiryžus ne tiktai 
nubausti tos organizacijos vir
šininkus, bet ir suardyt pačią 
Darbo Federaciją.

Šito valdžios žingsnio priežas
tis yra ta, kad Generalė Darbo 
Federacija rėmė gelžkelio darbi
ninkų streiką ir reikalavo svar
besniųjų šalies industrijų nacio
nalizavimo. Valdžia sako, kad 
kelti streikus politiniais tikslais 
esą uždrausta įstatymais.

Ta valdžios kova prieš darbi
ninkų unijų susivienijimą yra i 
niekas dauginus, kaip pasikėsini
mas ant socialistinio judėjimo, 
nes Generalė Darbo Federacija 
yra tvirčiausia socialistų atspir
tis darbininkų miniose.

Šitas Francijos valdžios žygis 
primena Bismarko kovą prieš so
cialistus Vokietijoje po prusų- 
franeuzų karės (1870 m.). Prū
sų valdžia tuomet taip-pat buvo! 
laimėjusi karę, kaip dabar fran- 
euzų valdžia, ir ji mėgino susti
prėjusį šalyje patriotizmo ūpą 
panaudot tam, kad ant visados 
apsidirbus su “visuomenės prie 
šais,” socialistais. Buvo išleista 
įstatymai, kurie draudė socialis
tams organizuoties; socialistų 
veikėjai pradėta sodinti į kalėji
mus, jų spauda lapo užgniaužta. 
Bet kas iš to išėjo? Laikinai so
cialistų eilės buvo apardytos, bet 
už keleto metų jie ne tiktai atsi
griebė, o ir pasidarė stipresni, 
negu pirma.

Da mažiaus pasisekimo turės 
Francijos Millerandas, nes šian
die socialistų jiegos nesulaikomai 
auga visame pasaulyje.

Nedaug “kairia- 
sparnių ’ ’ Lietuvoje.

Dabar jau žinome, kad į Lie
tuvos Steigiamąjį Seimą tapo 
išrinkta vienas “revoliucinių 
liaudininkų” atstovas.

Ta partija niekindavo sočiai-, 
demokratus panašiai, kaip mū
siškiai “komunistai” niekina so
cialistus. Ji dėjosi esanti “re- 
voliucingesnė” už socialdemokra
tus ir pritarė tarybų valdžios 
formai. Į Seimą jie sakėsi eisią, 
ne rašyt įstatymus, o tiktai 
“skelbti teisybės žodį”.

Bet jai pavyko pravesti į Sei
mą tiktai vieną atstovą, kuomet 
socialdemokratai pravedė 13 at
stovų. Iš to matyt, kad “kairia- 
sparniški” elementai turi labai 
nedaug įtakos Lietuvos darbi-

Kun. P. Budys paskelbė se
kamo turinio kablegramų, gau
ta iš Kauno: v

Kuriamasis Seimas sudė-

penkiasdešimts devyni; vals
tiečių sąjunga dvidešimts; so 
cialdemokratų 13; socialistų-

ši; lenkų trys; vokiečių vie
nas; socialistų revoliucionie 
rių liaudininkų vienas...
Iš šitos žinios matyt, kad ant

ra j Migai atstovų skaičių partija 
Seime bus Valstiečių Sąjunga; 
trecia — socialdemokratai; ket 
virta — socialistai liaudininkai 
dem'ok ra tai. Sočia h leliok ra tai, 
pasirodo, visgi pralenkė liaudi
ninkus, nežiūrint to, kad liau
dininkai nebuvd taip valdžios 
persiklojami, kaip socialdemo-

Bet liaudininkai Seime bus 
stipresni už socialdemokratus, 
kadangi su jais eis išvien Vals
tiečių Sąjunga, turinti dvide
šimts atstovų.

Pirmesnėse žiniose buvo pra
nešta, kad vienas atstovas tapo 
išrinktas nuo Darbininkų Sąry
šio. Mes abejojome tada, prie 
kokios srovės reikia priskirt ši
tų atstovų; dabar pasirodo, kad 
lai yra vadinamųjų revoliucio
nierių liaudininkų žmogus.

Taigi radikalės partijos turės 
Steigiamajame Seime viso 43 
atstovus. 59 atstovus turės kle- 
rikališki atžagareiviai, ir 10 at
stovų — tautinės grupės (žy
dai, lenkai ir vokiečiai).

SEIMAS IR POTERIAI.

Lietuvos klerikalai ne tiktai 
ynešė politikų į religijos įstai
gas, bažnyčias, o ir nori religi-

Kauno “Darbas“ rašo:

... Krikščionių demokratų 
organas “Laisvė” Velykų nu
meryje spausdina kun. T. Ži- 
linskio straipsnį, kur gvilde
nama klausimas, kaip bus 
atidarytas musų Kuriamasis 
Seimas—su malda ar be mal
dos. Autoriaus nuomone — 
“be maldos visai negali būt 
atidarytas Steigiamasis Sei
mas arba bent negali būt pra
dėtas valstybės kurinio dar
bas”, ir dėlto jis siūlo apie 
tai “dabar pasvarstyti, kad pa 
čioje pradžioje kuriamojo 
darbo nekiltų negeistinų ne
susipratimų”.
Klerikalams, matyt, visai ne

rupi, kad Seime bus žmonių ki
tokiais negu jų įsitikinimais. 
Kur liktai jie turi galios, tenai 
jie trempia sąžinės laisvę.

TAUTINIS ŠOVINIZMAS.

P-ui V. K. Račkauskui, nese
nai parvažiavusiam Lietuvon, 
labai nepatiko, kad daugelis 

Lietuvos kareivių ir oficicrių 
kalbasi tarp savęs lenkiškai ar
ba rusiškai. Ir sako:

Ak, kad čia Kaune atsiras? 
tų bent šimtas kitas tvirtų va 
lia ir pasiryžimais Amerikos 
lietuvių! Jie bematant UŽ
DRAUSTŲ suponėj usiems

kalbėti ir PRIVERSTŲ iš
mokti kalbą to krašto, kurs 
jiems gražų uniformų davė ir 
kurio duoną jie valgo.

pausdino vieno savo “seno skai
tytojo ir bendradarbio” laiškų, 
gautų iš Lietuvos. Jisai yra 
špaltos ilgio ir visas susideda iš 
polemikos prieš “Naujienas”, 
kurios, girdi,

tvirtina, kad vistiek bus kas 
tik Lietuva valdys — vokie
čiai, lenkai ar rusai, tai vis- 
viena.
Tas senas “V. L.” skaityto

jas ir bendradarbis, matyt, ne
moka skaityt, jeigu jisai tokių 
dalykų išskaitė iš “Naujienų”. 
Negražu yra, kad “V. L.” re
dakcija skelbia be jokios pa
stabos tokių nemokšų “pamoks 
lūs' ir klaidina žmones.

PAGYRŲ PUODAI.

šviesti darbininkus, steigti ko
operacijas ir stiprinti darbinin
kų spaudų. Pasak jo:

“Kad darbiu inkai pilnai su
gebėtų tvarkyti ir vesti indus
trijų, valdžių ir politikų, jie vi- 
sųpirma turi nuodugniai tuos 
dalykus, tų dalykų painumų, ži
noti ir išmanyti. Dabar jau 

atėjo laikas, kad darbininkai tu 
ri būtinai turėti nuosavas mo
kyklas, kurias jie patįs kontro
liuotų ir kuriose žmonių teisės 
ir socialė teisybė butų augščiau 
pastatyta, negu nuosavybės tei
sės”. Jis privadžiojo įvairius 
pienus darbininkų mokykloms 
ir kolegijoms organizuoti ir 
graudeno delegatus, Jkad jie.ban 
dytų mokyklas kurti tokiu pie
nu, koks geriausia jų apielinkė- 
se tinka. Kalbėdamas koopera
cijų reikale jis sakė:

“Ne kas kita, kaip koopcraci- 
os ves industrija visų žmonių 

naudai, o ne pelnui; parazitai, 
<ur dabar svetimu darbu min- 
a ir lobsta, turės išgaišti arba

mu valdininkų, bet ir užtylėji- 
mu ir nuglemžimu žinių. Ame
rikos žmonės labai skaito laik
raščius ir, nelaimei, didžiuma 
jų tiki visu tuo, ką skaito. Tuo 
budu ta kapitalistinė prostitute 
daro žmonėms didžiausios nuo
skaudos.” <

. Išradęs kapitalistinės spau
dos, kapitalistinių laikraščių ne 
dorybes ir žalingumą skaitan
čiąja: publikai, ypač darbinin
kams, Maurer ragino daryti vi
sa, kad išauginus galingų ir 
stiprių darbininkų spaudų, nes 
tik tuo budu darbininkai, turė
dami galingų spaudos ginklų, 
sugebės pasekmingai vesti kovų 
su savo išnaudotojais.

ar tėvo meilė. Ir jis nuspren
dė, kad priedermė yra pirmuti
nė, ir vyriausia.

Jį pašaukta į kitą kaimelį, kur 
jo pacientas sunkiai sirgo influ 
enza ir buvo arti mirties. Beva
žiuojant jam pas ligonį, pasivijo 
jį pasiuntinis ir pranešė, kad 
d-ro sunūs berinkdamas Alpų 
kvietkas nukrito nuo kalno, 
pcrsiskčle gaivų ii’ yra arti mir
ties.

Daktaras sustojo, pagalvojo ir 
nuvažiavo pas savo ligonį.

Kada jis sugrįžo, jis rado sa
vo sūnų jau mirusį.

Iš (vairių Sričių.

ko. Žydai gauna. Gruodžio mė
nesyj gavo 2445 rublius, sausio 
mėnesyj gavo 1495 rublius. O 
mes nieko negavome; viską kle
boną su bajorais suėda. Iš Ame 
riko parėjo 22 maišiukai miltų 
— ant Kuršėnų miestdio, dėl 
žmonių. Nu, mes jų nematėm. 
Klebons su, bajorais pardavė žy
dams.

Redakcijos Atsakymai
Rubsiuviui, Clricago. — Tal

piname kitą korespondenciją, 
ąpie ią susirink imą, todėl jūsų 
žinutės nesunaudosime.

Įvairumai Brangumas maisto produktų 
Rusijoj. Kazimieras Gugis

Amerikiečiai namie ir svetur.

Brooklyniškė “Laisve” giria
si, kad ji einanti prieš vėjų. Tuo 
tarpu visi gerai žino, kad joks 
laikraštis taip nėra vėjo mėto
mas, kaip ji. Keli metai atgal 
ji buvo labai socialistiška. Pas
kui, kada papūtė bolševikiškai- 
komunistiškas vėjas, ji išsižadė 
dėjo socialistų ir pasiskelbė ko
munistų organu. Paskui, kada 
ėmė pusti reakcijos vėjas, tai ji 
išsižadėjo komunistų vardo ir 
pradėjo kalbėt, kad ji pritariau 
ti reformoms.

Kur ji ateityje da nukryps, 
tai gali atspėt negut tiktai geras 
oro pranašas.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Amalgamated Clothing 
Workers konvencija. 
fFederuotosios Presos žinia]

Bostonas. — Praeitų panedėlį 
čia prasidėjo ketvirtoji dvimeti 
nė Amalgamated Clothing Wor 
kers of America konvencija,

International Ladies

jaut. Tari> svarbiausiųjų klau
simų, kuriuos konvencija turės 
rišti yra klausimas dalyvavimo 
kooperalyviniame judėjime ir 
steigimo visų Jungtinių Valsti
jų ir Kanados siuvamųjų profe
sijų unijų federacijos, tais pie
nai®, kurie buvo praeitą savai
tę diskusuojami Internationa- 
linės Ladies Garmcnt Workers 
unijos ^konvencijoj Chicagoj. 
Generalinė pildomoji taryba sa
vo raporte konvencijai pilnai 
pritaria tokiai siuvinio profesi
jų federacijai, ir konvencija, 
turbūt, įgalios tarybų sušaukti 
tų profesijų unijų atstovus tar
ties dėl iškelto sumanymo. To
kion fcderacijon, be Amalga
mated/ Clothing Workers, įei
tų dar.
Garment Workers Union, Fur 
VVorkers Union, Cap Workers 
Union, ir Amalgamated Textile 
Workers.

Generalinė pildomoji taryba 
savo raporte rekomenduoja taip 
jau Amalgameitų organizacijai 
imti veikliai dalyvauti koopera- 
tyviniame judėjime; ji pataria 
visų pirma organizuoti koope- 
ratyvinį bankų, kur ir Amal
gameitų pinigai butų laikomi.

Sidney Hiliman savo prakal
boj konvencijų atidarant pada
rė trumpų apžvalgų šalies in
dustrijos pietoj i mos per pasta
ruosius penkerius melus, prade 
dant nuo mokančiųjų menkiau 
sias algas iki tokių, kuriose dar 
bininkai laimėjo, palyginant, 
augščiausių algų ir geriausių 
darbo sąlygų.

Konvencijos posėdžiai pradė
ta Tremont Temple, bet pas
kui perkelti į Ford Hali rūmus. 
Suvažiavo apie 350 delegatų, at 
sto vau ja učių viso 200 tuksian
čių narių.

kartu su visais pelnytis sau duo 
nų. Man regis, kad ateinačiais 
melais Pennsylvanijos darb in
kai turės jau bent tuzinų nuo
savų kooperatinių bankų; jau 
dabar šioj valstijoj nedauk li
ko vietų, kur darbininkai ne
turėtų įsikūrę šiokios ar tokios 
kooperacijos. O tai yra sveika 
ir gera pradžia žengti į indus
trinę demokratijų. To mes sie
kiamas.

Kalbėdamas apie kapitalisti
nę spaudą, Maurer sakė:

“Kilus kokiam-nors nesusipra 
limui (hrbininkų su samdyto
jais, arba streikui, kapitalistų 
kontroliuojamoji spauda savo 
melais,iškraipymais faktų, šmei 
žiniais ir drabslymais purvų 
visados stengiasi darbininkus 
prie kryžiaus prikalti, o jų iš-

Darbininkų reikalų išdavikus 
ji augština ir giria kaipo pagar
bos vertus, šaunius, “safe and 
sane” darbininkų vadovus, o 
tuos,kurie pasilieka ištikimi dar 
biniūkams ir su atsidavimu jų

kia “ne-amerikiečiais”, “rau
donaisiais radikalais”, “bolševi
kais” ir 1.1.

“Nežiūrint to, kad keliais pa
staraisiais melais Jungtinėse 
Valstijose atsirado apie dvide
šimts tuksiančių naujų milijo
nierių ir milijardierių; nežiū
rint to, kad lobingieji pelnaple- 
šos šlykščiausiu ir baisiausiu 
budu apiplėšia žmones, kapita
listų kontroliuojamoji spauda 
nesiliauja tvirtinus, 
maisto brangumo, 
baugumo ir visų kitų sociali
nių blogumų priežastis esanti 
ta, kad darbininkai tik astuo
nias valandas tedirbą ir labai 
brangias algas imą. Kapitalisti
nė spauda visados stengiasi sėti 
nesutikimų tarpe darbininkų, 
pjudinti vienus prieš kitus, kad 
tuo budu nukreipus jų domę nuo 
tiesioginių savo klesos reikalų. 
Šioje valandoje juodosios spė
kos darbuojasi, kad pasėjus 
darbininkuose nesusipratimų re 
ligijos (tikėjimo)klausiniais, ir 
kapitalistinė spauda yra uoli 
dalininkė tame pragariniame 
darbe.

“Veidmainingoji spauda savo 
lapus žymi šalies vėliava, kad 
paslėpus savo Mamonos dievų, 
ir apsiputojus gerklėj a- apie 
lojalumų, patrijolizmų ir šimla- 
miošimlinį amerikonizmų. O 

išliesų ta spauda, su labai ma
žu išėmimu, yra valdoma Ir 
kontroliuojama didžiulių pa
saulio kapitalistų ir pinigų vieš
pačių, kuriems patriotizmas ir 
visi kili dalykai tarnauja prie
danga darbo žmonių klesai iš
naudoti ir plėšti. Tai ne laik
raščiai, bet kapitalistų propa

gandom lapai, kurių piktadarybė 
apsireiškia ne lik iškraipymu, 
falsifikavimu žinių ir gązdini-

kad buk 
nuomos

Amerikos buržuazija labai 
“dora”. Kiekvienas dalykėlis, 
žinoma, jei nepaliečia biznio, tu 
ri būti doras'. Nusikaltę prieš 
dorų žmonės aštriai baudžia

mi. Knygose neturi būti nieko 
nedora. Policijai įsakyta stab
dyti vaidinimus teatruose, jei 
kas jai pasirodytų, kad neatsa
ko amerikiniam doros saikui. 
štaF‘dveitas melų atgal Chicago 
je viename populiariame teatre 
sustabdyta šokis, kadangi šo
kėja šoko basa. Kada pernai 
Morris Gest pastalė New Yorke 
dramų “Aphrodite”, kur vietoj

kilo baisus skandalas. Kunigai 
sakė apie lai pamokslus,gelto
noj i spauda kėlė riksmų, nors 
visi kritikai pripažino, kad tai 
buvo gražus dailės dalykas.

Bet kiloki pasirodo amerikie
čiai svetur. ' Tas pats'Morris 
Gest sako, kad dabar, po karo, 
Paryžiaus scena, kuri pirmiau 
siekėsi dailės, dabar nukrypo į 
nedoros gelmes. Plikos mote- 
rį.s dešimtimis figūruoja kiek
viename vaidinime, ir vaidini
muose rišami visokiausi gim
tos klausimai. Ir amerikiečiai 

kaip lik daugiausia tuos teatrus 
anko. Jicx dažnai sudaro net 
)usę publikos. Ir tai ne bet 
cokie amerikiečiai: palįs didie- 
i buržuazai, didžiausi dorinin- 
<ai ir Amerikos “žiedai”. Jie 
Amerikoj jokiu budu nepakęs

iu lokių spektaklių betgi sve- 
ur jie nusiima veidmainybės 
mukę ir smaginasi pigiais fran- 
euzų nemoraliais lošimais. Ir 
joms ten lai labai patinka.

Gest sako, kad jeigu tokie vei 
kala i amerkiečiams patinka 
svetur, lai jis pargabensiąs 
uos į Ameriką — į New Yor- 

<ų, kad nereikėtų važinėti Pa- 
’yžiun jais pasigėrėti veidmai- 
liilgiesiems amerikiečiams.

Kalėjimas viešbučiu.

Sumažėjus dėlei prohibicijos 
mažiesiems prasikaltimams, su 
mažėjo ir kalėjimų biznis. Jie 
. au tuštėja ir pradeda neapsi
mokėti Todėl gudrus ameri
kiečiai, nedaranlįs nieko, kas 
neneša pelno, pradeda versti ka 
Įėjimus į kitokias įstaigas, ku
riose mato biznio.

Štai kad ir Ottawa, III., ka
lėjimas. Jis sovi tuščias. Bet 
vasarų į ten suvažiuoja daug 
iš Cliicagos ir kitur automobi
listų pažiūrėti istorinio “Star- 
ved Rock” ir gražių apielinkių. 
Keleiviu tada viešbučiai, kad ir

šerifas Ayers, matydamas gera 
biznį, paverčia kalėjimų viešbu
čiu. Tame kalėj imc-viešbuty- 
je busiu prisodinta gėlių, busią 
pakabinta narvelių su paukš
čiais ir viskas busią taip įreng
ta, kad nepakeičiant įrenginio, 
tas “viešb"’? ” kuomažiausiai 
panėšėtų į kalėjimų. Už kame
ras busiu imama nuo $1.50 iki 
35c. už mirties kamerų. O pa
tarnautojais bus kalėjimo sar
gai.

biznį, net geresnį, negu 
re iš kalėjimo.

Priederme.

Kai mėly j Donneville,
Genevos, Šveicarijoj, gyvena 
franeuzas daktaras Tissol, ku
riam teko išrišti sunkų klausi
ma: kas didesnis: priedermė,

Prieš, karą du dideli kraštai 
rūpino maistą veik visos žemės 
gyventojams. Buvo ir daugiau 
kraštų, turinčių atliekamo mai
sto, bet ne daugiausia. Kiek at
liekamos duonos ir mėsos turė
jo iir Lietuva, bet taipjau ne
daug, todėl pasaulio maitinime 
labai svarbios rolės lošti negalė
jo. Tikri svieto maitintojai bu
vo Rusija ir Amerika. Nors ir 
dabar Rusijoj dėl susisiekimo 
sutrukdymo kai kur yni atlieka
mo maisto ir žalių pramonei': 
produktų ir kai kur jie pigus,' 
beit apskritai imant Rusijoj, dėl 
netvarkos joje, maisto produk
tai neapsakomai brangus, daug 
brangesni negu kraštuose vi
sados svetimo maisto reikalą-1 
vusfiupse, kaip Anglijoj ir Vo- 
detijoj. Ukrainoj ir Kaukazo 
srityse jis ir dabar pigus, tik dėl 
netvarkos jo į kitus maisto rei
kalaujančius kraštus pristatyti 
negalima. Brangiausias mais-! 
tas yra Petrograde. Oficialiais 
>olševikų laikraštis Petrogrado 
“Izviestija” štai kokių žinių pa
duoda apie maisto kainas tame 
mieste: duonos svaras (400 gra 
mų) dabar 230-250 rublių,; 
miltų svaras 250-300.; mėsos 
svaras 425-450 r u b.; bulvių sva
ras 75-90 rublį!ų; augmenų cuk
raus svaras 1100-1200 rublių; 
sviesto svarias 1400-1800 rub.; 
aliejaus svaras 1100-1200 rub.; 
raugintų kopusių svaras 420 
rub.; kiaulienos svaras 700-100 
rub.; lašinių svaras 1300-1350 | 
rub.; žirnių arba lęšiukų svaras 
200 rub.; svogūnų svaras 120-1 
140 rub.; viena sūdyta silkutė

Nors rublio vertė labai'nu- 
puoluis, jis beveik bevertes, bet 
vistik maža tėra uždirbančių j 
tiek, kad tokias Įkainos kad ir 
beveik bevertais’ . rublais galė- 
lų mokėti už maisitą.

Ir Lietuvoj maistb produktai 
labai pabrangę, nes jų dangų-' 
mą vokiečiai išplėšė, bet vis dėl
to toli gražu ne taip, kaip kad 
Bcitrograile ir aplamai Rusijoj.

— šernas.

Laiškai iš Lietuvos
Iš Kybartų, Vilkaviškio apskr.

F. Taukavičius rašo K. Alks
niui, Detroit, Mich.:

Viskas sudeginta ir sudaužy
ta granatomis. Iš Kybartų lai 
mažai kas beliko. Lietuvoj nėr 
to takelio, kad nebūtų kraujo 
lašiniais aplieta ir ašarom išlais 
tyla. Neduok Dieve nė vienam 
to sulaukti. Kaip prusai atėjo, 
tai viską atėmė: karves, kiaules, 
avis, vištas — ką tik rado. Ėmė 
vyrų drabužius, ir moterų. Ske
petaites draskė ir avėsi kojas... 
Ką praleidome, tai žinome, o 
ko sulauksime, nežinia. Negaliu 
aprašyti tų Lietuvos vargų, ko
kį ji nukentėjo.

Iš Kuršėnų* Šiaulių apskr.

Stanislovui Vištartui rašo į 
Downers Grove, III.:

Meldžiu tamstų, nesiųskite 
savo procų svetimiems tingi
niams ir kokiems bajorams ir 
kunigams, kurie per karo laikų 
bėgiojo, o dabar sakosi esą bie- 
dni, nuo karo nukentėję. Jie 
gauna pašalpos pinigais, o mes 
perėję per čyščiaus ugnį — lai 
mums neduoda nė vieno skati-

Vtda vitokitu reikattu, kaip krimlnatilkaoM 
taip ir civiliikuoat taUmuoM. Dam 

viaokint dokumantua irpopiaraii

Namų Ofisas:

am 9. Halsted fl
Ant trečių lubų

TaL Drovar 1110

Miesto Ofi*Mt

UI I. iMTMmtl. 
1111-11 Vaity BMg.

T«L Central Ull

A. PETRATIS &
Mortgage BankI'II

Europiam American Burfai|
Siunčia Pinigus PaiduodJ !•»

3249 So Hahtod Stretf •J!’*01’
Telephone BOUl.ARDblI

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytoju ir Chirurgu 
25 E. Wuhingto* St. 
Marahall Field Anuex 

18th fl. Ruimu 1827 
Fhono Cutral 8882 

▼aiandoe: nuo 19 iki 13 ryto

1148 N. Kedzie Avė.
Valandos: 8 iki 8 vakare.

K-Spinduliai. Phone Armitage 2011
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephona Drovai 1052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
1281 So. Halsted SL Chicago, Hl.

.1. ■!■■■...................... . ...................................

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

TRENGTHW 
AFETY& 1 

ERVICE Zft

Saugumas
Patarnavimas

Kada jus deposituo- ] 
jaM? 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 I 
ofiso viršininkus. y

Ir atminkite štai ką, 
jog mes siunčiame pi
nigus į visas svetimas 
šalis.

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

The ] 
STOCK YARDS1 

SAVINGS BANK I
4162 So. Halsted St., 

Chicago
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Lietuviu Rateliuose
Del kūrimo koopera 
tyvinės valgyklos.
D-go Bendro žinutė, tilpusi 

‘Naujienų’* 111 numeriyje apie 
organizuojamąją Bridgeporte

resavo daugelį bridgeportiečių, 
valgyklų lankytojų, tame skai
čiuje ir mane.

Man regis, kad tai labai geras 
ir naudingas sumanymas.

LIBERTY BONDSAI
yra išmainomi į 
pinigus pagal 
dienos kurso

I

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyriuje
Siunčiant pinigus į Lietuvą, 
Amerikos Liberty Bondsai 
yra piriimami už pinigus ir 
išmainomi į markes, šiandie 
liberty bondsų kursas yra 
sekamas:

Koopera tyv i nė valgykla senai 
čia pageidaujama, neš šiuo* laiku 
didelė didžiuma šeimininkių 
visai nebetaiso valgyti namie ir 
“singeliai” vyrai, kaip ir mergi
nos, priversti valgyti valgyklose. 
Del to visos valgyklos kimštinai 
prisikimiusios lankytojų.

Valgyklų savininkai, naudo
damiesi proga,ėmė ne ką paisyti 
lankytojų, tiek maisto kokybe, 
tiek patarnavimu ir švarumu. 
O paimt paima gerai.

Sumanytoji kurt valgykla, 
kiek teko sužinoti, organizuoja
ma ne deb pelno, bet idant žmo
niškiau butų galima pavalgyti: 
turėti sveiką, gryną ir gerai su
taisytą maistą ir kiek galint ge
resnį patarnavimą. Gal butų ge 
ra, kad prie šito naudingo dar
bo prisidėtų lietuviai kepėjai, 
valgyklų patarnautojai, lygiai 
kaip ir kiti pritarėjai.

— P. Mauras.

NORTH SIDE

Lietuvių rubsiuvių unijos 
susirinkimas.

Gegužės 7 d. buvo rubsiuvių 
unijos lietuvių skyriaus susirin 
k imas, kuriame ir vėl aplaužy
ta ragai tiems elementams, ku
rie per paskutinius kelis mėne
sius skyriaus susirinkimuose šu 
nis kardavo ant socialistų ir 
šiaip pažangios visuomenės. Pa 
tapę uzurpatoriais vienuolikos 
rimtų skyriaus narių, jie stale

Bondsus, gali juos atnešti ar at-1 siauras frakcijos ambicijas aag 
siųsti Naujienų Pinigų Siunti- ščiau organizacijos reikalų ir 

, 1739 So. Halsted kreipė dalykus kenksmingoji 
unijos gerovei pusėn.

1 paskola 4%s — $86.00
2 paskola — 85.00
3 paskola 4% s — 89.00
4 paskola 4*/gs — 85.00
5 paskola 3%s — 96.00
5 paskola 4%s — 96.00

Kas nori parduoti Liberty,

mo Skyriun, 
St., Chicago, III

PIKNIKAS. Rengia Jaunų Vyrų Kiiubas 
Nedėlioję Gegužės (May) 16 d. 1926 m. 

CHERNAUSKO DARŽE, Lyons, III.
Pradžia 9 vai. iš ryto. Inžanga 25c

Muzika Alexanders Jazz Band. Prašome visus atsilankyt

U

įsigyk Nuosavą 
Namą

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

Nariai netekę kantrybės pra
dėjo rašyti korespondencijas, 
nurodydami nederamą elgimą
si tų elementų, kurie save va
dindavosi komunistais.

Užpereitas susirinkimas įga
liojo skyriaus valdybą surasti 
korespondentų vardus, šiame 
susirinkime valdyba pranešė, 
kad Naujienų redakcija kores
pondentų vardų nelšdavinėja.

Tada rėksniai pareikalavo, 
kad skyrius visą dalyką paves
tų Jungtiniai Tarybai, o toji į 
vieną minulę gausianti tų ko
respondentų vardus ir atiduo
sianti mums. Tuomet, esą, mes 
tuos korespondentus nubausi- 
ine taip, kad jie mus įvardin
tuosius korespondencijose asme 
nis) dauginus nebcvadfns ko
munistais.

Reikalavimas atmestas dau
guma balsų ir nutarta korespon 
dentų j ieškojimo klausimą sky
riaus susirinkimuose daugiau 
nebekelti.

Naujuose reikaluose duota 
Įnešimas “prašalint Bimbą iš 
Darbo redaktoriaus vietos, už 
jo kurstymą narių vienų prieš 
kitus.”

Padavus tokį Įnešimą^ pašo
ka J. Katilius ir graudena pir
mininką nepriimti įnešimo, nes 
esą “šiandie mus yra mažas 
‘bunčius’, menševikų yra dau
giau ir įnCšinuns pereis! Žinote, 
kad lietuviškų skyrių konferen
cija yra nutarusi vesti Darbą 
pakraipoj, kokioj šiandien yra 
vedamas”.

Pirmininkas paaiškina, kad 
kad jisai neturįs teisės įnešimą 
atmesti. Ir kad lietuviškų lo
kalų konferencijos priimtos re
zoliucijos daugumai narių ne
žinomos, nes jos yra kišeniuje 
pašalinio žmogaus.

Kalba Bu ragas. Jis sako: Čia 
neina kalba apie Darbo pakrai
pą, bet eina apie Bimbos kom- 
petentiškumą būti redaktorių. 
Darbas man patinka tuo, kad iš 
svetimų kalbų yra gerų verti
mų. Bet kuomet pažiūri į 
straipsnius parašytus paties 
Bimbos, tai pasidaro ir pikta ir 
juokai.

Vieloje naudingų 'pamokini
mų, vienijimo darbininkų į 
daiktą, purvais drabstoma so
cialistus.

na tam, ir tuomet kįla kova. O 
kada tokia kova prasideda, tai 
yra juokinga reikalaut, kad apie 
ją nebūtų rašoma laikraščiuo
se. Laikraščiai yra gyvenimo 
atspindys. Tegu frakcionieriai 
paliauja kėlę suirutes organiza
cijoje, tada ir laikraščiuose ne
bus girdėt apie jas.

Rubsiuvių unijos nariai te- 
čiaius ypatingai turi atkreipti 
domos į savo oficialį organų, 
nes jisai ne tiktai daugiausia pri 
sideda prie darbininkiškos vie
nybės ardymo, o ir gali įvelti 
rubsiuvių uniją jk didelius ne
malonumas. Per keletą mėnesių 
p. Bimba “Darbo” špaltose kei
kė ir šmeižė socialistus prieida
mas kartais iki to, kad net Įvar
dydavo atskirus asmenis, iško- 
liodamas juos “prostitutėmis”, 
ir pasakydamas, kad jie “mo
kina žmones vogti”! (Žiur. 
“Darbo” numerius gruodžio 26 
d., lapkričio 28 (h ir kovo 5 d.). 
Bet p. Bimbai da ir to nepaka
ko. Kada “Naujienos” su “Ke
leiviu” užprotestavo prieš tuos 
purvinus šmeižtus, tai jisai pa
rašė, kad juodu bankrutija! 
štai jo išsireiškimai (“Darbaą”, 
balandžio 30 d. 1920 m.):

Šiomis
šaukiasi j skaitytojus ir gc 
ros širdies 
kuogivičiausiai pirktų ban
domos įsu tverti bendroves Še
rus, nes pasirodo, kad eko
nominis bankrutas atsistojo

K. Jančis. K. Jančis dar jaunas 
vaidila, nesenai pradėjęs pasiro 
dyt scenoje, bet jo gabumai ro
do į puikia ateitį.

Po lošimui Choras, vadovau
jant S. Diliui, sudainavo kelintą

Publikos nežinia dėl kokios 
nriežasties buvo mažokai.

— D. M.

BRIDGEPORT

Geg. 10 d. prie Kartinio ap
tiekiąs, 32 ir Halsled gt., •ksplio- 
davo truko tuzinas. Kilus gais
rui atvyko ugnagesiai, bet greit 
užgesinti gaisrą nepavyko: ko 
daugiau vandens pilė, tuo la
biau liepsna plėtojosi. Tik ku
ka trokas beveik visai sudegė, 
užgesinta ugnį. — Gvaizdikas.

James Colosimo nušautas.

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 pasportų? 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJŲ, arba DANZIGĄ. 
ATEIKIT, arba RAŠYKIT į mus, 
o mes jum patarnausime geriausiai.

dienomis “Kel.”

Užvakar po piet savo kavinė
je tapo nežinomo žmogaus nu
šautas ant vielos “Big Jini” (ki
losimo, savininkas visiems chi- 
cagicčiams, nuo beturčio iki mi 
lionieriaus ir nuo kriminalisto 
iki augščiausio įstatymdavio, ži 
numos kavinės “Colosimo Res- 
taurant”, 2126-28 S. Wabash

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

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

žmones, kad jie

Tame pačiame straipsnyje to 
liaus Bimba rašo:

Dabar kaip tiktai tas deda
si su “K.” ir “N.” Jų redak
toriai ant tiek puikiai nurodą 
gavo laikraščius, kad skaity
tojų bepaliko tiktai vieni re
daktoriai ir spaustuvių dar
bininkai.
šitokiai melais “Darbo” re

daktorius stengiasi pakenkti ‘Ko 
leivio” ir “Naujienų” materia
liam stoviui. Už šitokius rašy
mus, lygiai kaili ir už augščiaus 
minėtuosius šmeižtus, gali atsi
durti teisme ir p. Bimba ir “Dar 
b<>” leidėjui, rubsiuvių unija.

Vietinis rubsiuvių skyrius nu 
tarė reikalaut Bimbos prašu li
ninio.; bet tas nutarimas turi 
būt įvykdintas, jeigu unija nori 
išvengti nuostolių.

$795
Pilnai inręngtą. Mes suteiksime jums namą, kokį 

norėsite.

MOKYKLOS — BAŽNYČIOS

li, kaip jaučiasi tie žmonės, ku
rie yra taip biaurojami? Žiū
rint Į tuos visus jo nelemtus 
darbus, jis netinka redaktoriu
mi.

įnešimas priimtas dauguma 
balsų ir nutarta pasiųsti šį ta
rimą generoliškam'* sekretoriui.

Skyriaus dalykai yra vedami 
tvarkoj.

Nežiūrint rėksnių spyri mos, 
kad pirmininkas elgtųs, kap

BURNSIDE

Apšvielos draugijos geg. 6 d. 
laikytame susirinkime komite
tas pakvietimui kitų draugijų 
bendrai! vckiman, pranešė, 
kad kitos draugijos mielai su 
tuo sutiko, išrinko savp komi
tetus ir jau yra nutarta pareng
ti balių rudens laike, 'kaip tik

Skyrius rengia šaunų pramo-
PARKAI — APSUPIA APIELINKU 

$8.00, į mėnesį.

Mes prigelbėsiine jums įsigyti nuosavą namą.

d., Scboenhcfen svet., kampas 
Mjlvvaukee ir Ashland avė. šis 
vakaras bus puikesnis už visus 
kitus skyriaus rengtus vakarus.

------Jonas.

Apšvietus pašelpinė dr-ja da
bar turi per pusę numažinus į- 
stojinus iki pusmetinio susirin
kimo, kuri bus birželio 3 d.Pas 
kui įstojimai bus mokami sulig 
konstitucijos.

— Korespondentas.

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

Aū t

Nuo Redakcijos.

Kad tie kenksmingi ginčai 
unijose greičiaus išnyktų, tai ve 
kas reikėtų įsidėmėti jos na
riams. Unijos susirinkimuose 
neprivalo būt užsivarinėjimų 
ant darbininkiškos spaudos ir 
darbininkiškų organizacijų. Jei
gu viena frakcija ima šmeižti 
socialistus ir jų spaudą, lai yra 
neišvengiamas dalykas, kad ki

WEST SIDE

Gegužės 9 dieną, Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras, surengė

vo, vaidinta, vadovaujant artis
tei Unei Babickaitei,dviejų veik 
smų komedija “Velnias ne bo
ba”. Vaidinimas buvo labai ge
ras, nors, žinoma, ir lošėjai bu

tą unijos narių dalis pasiprieši-' vo parinkti. Ypač pasižimėjo

nė pats užmuštasis nespėjo pa
matyti, pabėgo.

Colosimo liko nušautas 4:15 
v. po piet, už 15 miliutų po jo;

laiku kavinėj nebuvo. Jie susi-
renka, parastai, tik vakare ir bu *

• Lil/\ trlcvv nnl/ I 1 ImlHfna kuo ne per visą naktį. Daug 
priežasčių žmogžudystėj nužiū
rima ir todėl bus sunku polici
jai žmogžudį pagauti, ypač kad 
žmogžudžio niekas nematė. Da
bar policija Įieško buvusios jo 
pačios, su kuria tik virš mėne
sio kaip persiskirė ir apsivedė 
su kita. Daug žmonių jau per- 
klausinėta, keli sulaikyti tolime 1 
sniems tardimams, bet kulkas 
nieko nepatirta, vien j ieškoma 
priežasčių žmogžudystės.

Colosimo buvo vaizdus žmo
gus. Atvykęs iš Italijos jis iš- 
pradžių dirbo už vandens ne
šiotoją prie geležinkelio, paskui 
|^ž gatvių šlavėją, foremaną, į- 
iimaišė politkon, įsigavo į “rau
donojo žiburio” ištvirkimo ur-1 
vų dislriklą. Jis vedė vieną tų •

jo kavinę, kuri taip pragarsėjo 
ir liko to dislrikto “karalium”. 
Pranykus “raudonojo žiburio” 
dislriklui kavinės garbė nepra
nyko. i 
hibicijos Įvedimas. Visi važia
vo jon ir publikoj kasdic buvo 
galima rasti ir kriminalistų ir

T

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Per ilgą laiką aš sirgau 
irs tiek buvau suvargęs, nus
tebęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau lai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepar> 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nčjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjiinus; abcl- 
nai buvau visas suvargęs..

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

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

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mų ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerų apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kmna; 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; G b. $7.50; 12 bonkų $14.(10.

Reikalaukite aptiekose ar tani panašiose vietose, o jei nęgali gauti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyli siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaike,tuoj prisiusi
me dėl tainitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiyskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

suoki! taip: SALUTES MANUFECTURING,
By P. A. BALTRANAS CO.

G1G W. 31st St., Chicago, III. Tol. Boulcvard 7351

Nuteisė pakorimui.

Grand jury po dviejų valandų 
, tarimos vakar nuteisė pakarti 

Nesumažino jos ir P’’°“! p\|(lie Brislane , už užmušimą 
. ....... | William Mills, manažerio Cra\v 

ford teatro.
Brislane sėbras Robert , Car- 

, .er tapo nuteistas visam amžiui 
advokatų, augštų valdininkų, o- ( kalGjilnanį 
perus žvaigždžių ir kapitalistų, i f ()()k pavieto teismai šiemet 
Gyvenimas, naktinis | jau šešis žmones nuteisė pako-
mas joje virė iki paskutinės vjnilli 
deinos. Colosimo tarp savo 
draugų turėjo žymių visoje ša
lyje žmonių, bet kartu buvo Įsi
gijęs ir nemažai priešų. Ir vie
no jo priešų kulka miškinė jj. 
Dar nesenai jis buvo gavęs nuo 
juodrankių grąsinimų, į ku
riuos jis neatkreipė atidos. Pa
staruoju laiku jis lig ką nujaus
damas saugojos ir vienas nie
kur neidavo. Bet visgi neišsi
saugojo.

šiaip paprastų žmogių, ir garsių .
.. i il .i..................... i .i;~ i 1

Sudegė nedidelės skerdyklos.

Vakar po piet kįlus gaisrui 
sudegė nedidelės gyvulių sker
dyklos Jordan Paeking (to.,prie 
20 gatvės, arti Halstcd St. Gais
ras buvo toks uni.us ir grąsus, 
kad ir kilos gretimos dirbtuves 
buvo priverstos paleisti 
darbininkus.

savo

Užmušė. Pašovė du vaiku.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau,

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

SE

Lietuvių Ūkininkų Kolonija

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

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

Peler Kaminsky (lietuvis?) 
1436 S. Sangamon tapo užmuš
tas prie 12 ir Morgan gatvių 
greit važiavusios motorc’klėlės.

gal-Prie 34 ir Indiana Avė.
vių vakar nežinia kas pašovė ir 
gal mirtinai sužeidė du negrų 
vaiku, 11 ir 15 m. Negerai už

šitą pirladarybę kaltina baltuo
sius, nors niekas piktadarių ne
matė. r 11

LITTLE JULIUŠ SNEEZER BY BAKER
AB-THE &ROUMD 
MUŠT BE MOIST TO 
GR0W ANYTHIMG7 
Y0U CANT FOOL ME’

MM

WHY- L ŪSE 
TO WALK OVCR 
IT' DID'A/T
NEED ANY 
RAlM.’n
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NAUJIENOS
Lietuvių duonkepyklų darbininku u* 

nijta susirinkimas įvyks subatoje, ge-
gūžės 15 d., 7:30 vai. vakare, salėje

Z:<; ■ į po num. 3400 Aubum Avė. Visi dar
i i bininkai dirbantieji duonos kepyklose,

| malonėkite atvykti, nes yra svarbių 
reikalų. — Valdyba.

Cicero. — C. Liet. Paš. Kliubo pa
prastas susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
geg. 14 d., 7:30 vai. vak. O Tamuliu- 

i nienės svet., Susirinkite visi ir atsives
kite naujų narių. ■— koresp.

■i

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO.,
105 W. 21 BU Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI
VYRŲ

Ketvergas, Gegužės 13, 1920

RAKANDAI

/ VVaterhury Conn. — LSS 34 kp. mė- 
I nesinis susirinkimas įvyks utarninke, 
geg. 18 d., K vai. vak. šviesos Knygy- 

. no svetainėje. Visi turite būtinai pri- 
j būti, nes turime daug svarbiu reikalų. 
Norintjs įstoti j LSS 34 kp. teippat a- 

| te:kito. — Org. P. Plečkaitis.

Paminė 
vių mirti 
tinėlč 
d. 1919 m 
mė ir

us Bru
imui metinių sukaktu- 
< musų brangios mo- 

kuri pasimirė gegužio 11
4 vai. po pietų. (Ji- 

mire Lietuvoje Skaudvi- 
•apijoje, Tauragės apskr., 
legių kaime. 58 m. am- 
Paliko dideliame nuliudi- 
rą, du sūnų, 4 dukteres. 
1 buvo tikinti žmona ir ge

ra motina savo vaikams; gi taip
gi sutikime sugyveno su kitais ir 
visi mes liekame nuliudime delei 
jos mirties, kurios atėjimą pas
kubino nelaboji karė, be perstoji* 
mo siautusi Lietuvoje 
didelei rūpinosi savo v 
kais, kurio vieni buvo Rusijoje, 
o labiausiai gyvenančiais Ame
rikoje, negaudama jokios žinios 
nuo jų per penkis metus; tai bu
vo priežastis jos mirties. Jau 
metai praėjo, bet musų širdies 
skausmas dar neužgeso.

Tegul jai būva lengva tėvy
nės žemelė, ant kalno kapuose, 

ludvilės žvyryne.
Duktė Barbora Birgolienė.

Angį

me vy 
Velion

ru ir vai

cm f

REIKIA G merginų 15 metų amžiaus 
ir senesnių prie klijavimo labelių. Pa
tyrimas nereikalingas.

Phone: Main 4445.
LARSEN and WOOD 

23 So. Clinton St.

REIKTA Buss boy darbui šva
rioj vietoj. Puikios sąlygos. Ge
ra mokestis. Nedirbama nedė- 
liomis ir šventadieniais.

PARSIDUODA automobilius Olim- 
pic 4 sėdynių, geras sportui. Kreipties: 

ANTANAS BUŠINSKAS,
2224 Carver St., Chicago.

Tel. Humboldt 9466

Liet.Am. Rūbų Išdirbinio B-vės še
ri n inkų susirinkimas bus pėtnyčioj, ge
gužės 14 d. 7:30 vai. vak. Liuosybės 
svet., 1822 VVabansia Avė. šiame susi
rinkime bus renkama bendrovės įga
liotiniai, kurie pradės bendrovės darbą 
Lietuvoj; todėl kiekvienas šėrininkas 
privalo būti susirinkime ir paduoti sa
vo balsą už tinkamą y patą. Kviečiame 
visus, kurie norite įstoti į minėtą ben
drovę. — Valdyba.

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. Mergaitės gal uždirbti nuo 
$20 iki $30 j savaitę uždavu. 
Valandos nuo 8 iki 4:30 vai. 
vak. Pusė dienos Subatomis. 
Ateikite pasirengusios darbui.

ALLEN B. VVRISLEY CO.,

REIKIA — 15 patyrusių moteriškų 
sortavimui skudurų. Nuolat darbas. 
Mokama $25 ir daugiau.

GOLDMAN
1017 So. Fairfield Avė.

REIKIA mergaitės vyniojimui ply
telių “ice cream”; malonus darbas; 
nauja dirbykla prie ežero.

Kreipties.
HYI)ROX Co.

34 th St. ir Lake Park Avė.

Kreipties:
Mr. Kaplan,

The HARMONY CAFETERTA
27 West Randolph St.

PARDAVIMUI automobilius, Stu- 
debeker; mažas truckas, geras mažam 
bizniui. Extra rėmai, maži taijeriai; 
vieno galono gazaMno pakanka 25 mai- 
lėms. Parduodama pigiai.

J. M.
3126 Lowe Avė., 3 lubos frontei

PARDAVIMUI motorciklis “India
na” 16-tų metų su engine 17-tų metų. 
Gerame stovyje. Parduosiu pigiai.

J. MIKšlS, 
3126 Lowe Avė., 3 lubos fronte.

TftMYKITl
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų ato- 
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti aava 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.

VVESTERN FURNITURE 
STORA GE, 

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

REIKIA geros mergaitės prie šei
mynos iš keturių — geras namas, ge
ra mokestis, sąlygos, nėra skalbimo.

MRS. GOLDSMITH,
829 Lake Side PI. arba 36 So. State St

REIKIA vyrų mazgojimui in
dų ir valai. Malonios sąlygos, 
gera mokestis; nedirbama nede
liomis ir šventadieniais.

PARDAVIMUI NAMALŽEMĖ

Kreipties:
REIKIA DARBININKŲ

VYKŲ IR MOTERŲ
M r. Kaplan,

Roseland. — LSS. 137 kp. ekstra 
; susirinkimas bus ketverge, geg. 13, 
kaip 7:30 vai. vakare. Aušros mokyk

loje 10900 Michigan Avė. Yra labai 
j svarbus reikalas. Visi draugai prašo- 
I mi dalyvauti. — Organizatorius

North Side. — Vaikų draugijėlės
1 Bijūnėlio tėvų susirinkimas įvyks ket
verge, geg. 13 d., 7:30 vai. vak. Liuo-

! sybės svet. 1822 Wabansia Avė. Bus 
į apkalbajna'dalyvavimas Tautiškose 
: Kapinėse, priėmimas konstitucijos ir 
i tolimesnis!draugijėlės veikimas. Visi
I leidžiantjs^ar manantjs leisti savo vai- 
Ikvs tęvai prašomi atsilankyti.

— Komitetas.

RE1KIA moteriškų mazgoji
mui indų ir valai. Puikios sąly
gos. Gera mokestis. Nedirbama 
nedeliomis ir šventadieniais.

Reikalinga^ 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 ofisų.

The HARMONY CAFETERTA 
27 West Randolph St.

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 
mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Begina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrauscn gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 Norlh American Bldg 
Central 202 #

PARSIDUODA Resort Farma. IŠ 
priežasties sunkių operacijų esmu pri
verstas parduoti savo (visiems gerai 
žinomą) Lemont”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, UI.

REIKIA

The

Kreipties: 
M r. Kaplan.

HARMONY CAFETERTA 
27 West Randolph St.

PARDAVIMUI barzdaskutykla (bar 
berne), randasi labai geroje lietuvių 
apgyventoje vietoje. Parsiduoda pigiai. 
AtsiSaukite į Naujienas po num. 87.

PARSIDUODA meilinis namas 3 
pagyvenimų ir Storas su 4 kamba
riais; Randos neša $73 j mėnesį. Par
siduoda pigiai.. Kaina $5,700. Namas 
randasi 5700 So. Morgan St.. Atsišau
kime pirmas floras iŠ fronto.

PARMOS
HART, MICHIGAN.

Kuriamos Kooperatyvės Valgyklos 
ant Bridgeporto susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, gcg. 14 d., 7:30 vai. vak. 
Aušros svet. 3001 So. Halsted St. Vi
si pritariantis tokios valgyklos įkūri
mui prašomi atsilankyti.

Petronėlė Glaziuskaitė-Damhrauskienė Į — Sumanytojai.
30 metvj amžiaus iš Akmenės mieste- Į 
lio, Mažeikių apskr. mirė 10 vai. ryto, I ' ~~“ ' "' *
Gegužės 9 d., 1920, paliko dideliame • • v| • *__ _  •

Povilą ir du sunu: Ra- į j 1CSKO1 ItTlcH 
)ną 4 metų ir dukterę J

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

lengviam assembling darbui ir vynio
jimui mažų šmotelių. Nuolat darbas.

Kreiptis:
GARDRN CITY PLATINO 

AND MFG. CO.,
Cor. Ogden Blvd. ir Talman Avė.

TĖMYKIT
VYRAI MOTERS, 

ar norite nuolatinį darbą su 
gera mokestimi ir bonus?

Kreipties:
VVESTERN FELT WORKS

4115 Ogden Avė.
Arti 22nd ir Cravvford Avė.

Tvirtų vyrų prie darbo ship- 
pnig arba krakmoliaus dept.

PARSIDUODA barzdaskutykla. Pir
tis apačioj. Gera proga lietuviui, kuris 
vartoja rusų kalbą. Gali padaryti ge
rą biznį. Kreipties:

M. TITIŠKIS,
1109 Madison St., Gary, Ind.

Kreipties:

STEINHALL MFG. Co.
2841 So. Ashland Avė.

POOL ROOM — pardavimui 
ar išrandavojmui 6 stalai.. Ran
dasi po num. 746 W. 31 St. 
Kreipties vakarais po 6 vai. 

3301 Lowe Avė.

polą 6 m., Aid
Rūtą 2 m. amž

Ilsėkis musų 
žemelėj, o mes 
simės kol gyvi busime.

Platesnių žinių velionės delei kreip
ties: P. DAMBRAUSKAS,

557 Dallar St., Dayton, Ohio.

mylimoji šioj svetimoj 
likę liudėsime ir ilgė-

VSMENŲ JIEšKOJIMAI
TĖVAS LIETUVOJE pajieško savo 

sūnų: Petro ir Jono Petraičių. Prašo
ma atsiliepti adresu:

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

REIKIA MOTERŲ 
Sortavimui popieros.

Nuolat darbas.
Gera mokestis,.

. GUMBINSKI BROS.
2611 So. Union St.

REIKIA senyvo vyro ar moters pri
žiūrėjimui namų; gera mokestis, len- 

as darbas. Kreipties:B WM. MATHUS.
469 Collinsville Avė. East St. Louis, III

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

. AKUŠERKA
I Baigusi Akuše- 
' rijos kolegiją;
i ilgai praktika- 
I vusi Pennsilva-
I nijos hospitalė- 

__ Pasekmin-
! gai patarnauja 
i prie gimdymo.
Į Duoda rodą vi- 
' šokiose ligose 

moterims ir
' merginoms.

|13 So. Halsted St. Chicago, III. 
(»nt antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.
Phone Yards 4061 x

PAJIEŠKAU savo vyro, Kazimiero 
Dargužio, kuris pereitą rudenį paliko 
manę sergančią ligonbutyje, o vaiką 
Antanuką paliko pas svetimtaučius. 
Prašau atsišaukti pats, dar viską do
vanosiu; o jeigu suras policija tai ga
li būt blogai. Jeigu kas apie jį žinote 
praneškite, už ką busiu labai dėkingu.

LEOSĖ DARGUŽIENE, 
1207 Prospect Ally, Charleroi, Pa.

PAJIEŠKAU savo sunaus Marcijo- 
no Pranašo, Šiaulių apskr., Joniškės 
miestelio. Penkeri metai kaip išvažia
vo į kasyklas Donkom, Ky. Jau treti 
metai kaip negaunu nė kokios žinios., 
žinančių kame jis randasi prašau man 
pranešti.

F. PRANAŠAS,
6543 Minerva Avė., Chicago, III.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ

Puiki proga esti inusij dirby
kloje prie benčiąus ir lengvių 
mašinų. Patyrimo nereikia. 
Mes suteiksimo jums nuolat 
dalbą ir mokestis bus greitai 
pakeliama.
ALBAUGH DOVER CO. » 
2100 Marsball Boulevard *

DARBININKAI
Jeigt? norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18tb St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA dviejų gerų vyrų mokin- 
ties gerai apmokamo biznio; tur būti 
sąžiningi ir norintjs mokinties; gera 
mokestis ir proga iškilti. Aš noriu vy
rų gyvenančių tik North West Sidė- 
je. Jeigu esi nuskuręs pinigiškai — 
neatsišauk ant šito paskelbimo. Man 
reikia vyro, kuris jieško vietos, kame 
jis galėtų padaryti didelius pinigus 
biznio keliu, o ne dirbant sunkų darbą. 
Jeigu šios rųšies žmogus, tai ateik 
šiandie tarpe 4 ir 8 vai. vak. ir maty- 
kis su manageriu Lietuvių Dept. 
Room 1009.

50 W. Randolph Street.

PARSIDUODA bučemė ir grosernč 
tarp lietuvių ir svetimtaučių apgyven- 
Coj vietoj. ElizniK jęerai iš<li
Kam reikalinga tokia biznis prašom 
atsišaukti greitu laiku.
1835 Wabansia Avė, Chicago, 111.

PARSIDUODA bučemė ir grosemė 
Biznis geroj vietoj, apgyventa maišy
tos tautos, ir cash biznis. Priežastis 
pardavimui patirsit ant vietos.

V. P. S.
1736 N. Hoyne Avė., Chicago, III.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

IROLL & YANKUS
PLUMBING GAS-FITTING 
HEATING & DRA1NAGE

V

900 West 52nd St., Chicago, III.

NAUJIENŲ” STOTIS

[ PAJIEŠKAU Simrtno Čepo iš Sa- 
marsko kaimo, Virbališkių vai. Uk
mergės pavieto; jis dabar gyvena Ar
gentinoj, bet kokiame mieste nežinau. 
Yra svarbus reikalas. Meldžiu jo ar 
žinančiųjų man pranešti apie jį:

JURGIS ČEPAS,
810 W. 20th St., Chicago, III.

Agentūros ir gatvių kampai kur vi
sados galima gauti Naujienas 

nusipikti.
VIDURMIESTYJ:

Madison ir Franklin, SW kampas Į
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, N\V 
Adonis ir La Šalie, NW 
Van 
Va n 
Van 
Van 
Harrison ir 
l«th ir State. N\V

Buren ir Franklin, NW 
Buren 
Buren 
Buren

ir \Vells. S\V 
ir Clark. S\V 
ir State. S\V 
Wabash, NW

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

RASTA-PAMESTA
RASTA $200 musų sąkrovoje.

OTTO’S FA IR
3810 So. Kedzie Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
NUOMAI Kambaris, be valgio, vy

ram ar mergaitėms, arba pačiuotai 
porai be kūdikių; elektros šviesa, ga
ru šildomas, arti prie karų ir elevato
riaus “L.” Kreipties:

J. KULPIS,
Į 4642 Indiana Avė., Kenwood 5200.

Chicago

REIKIA
MOTERIŠKŲ

Abelnam
Patyrimo 
mokestis.

IR MERGAIČIŲ.
Kepyklos darbui.
nereikia. Gera 

Dienos darbas.

1107 West Congress St.

MERGAIČIŲ lengviam dirbyklos 
darbui; $15 pradžiai; nuolat darbas; 
greitai pakeliama mokestis.

G. FILSENTHAL & SONS 
446 N. Wells St.

REIKTA

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, III.

COLUMBIA SUGAR CO. 
Bay City, Mich.

Reikalauja dar 50 šeimynų 
Darbui prie auginimo cukrinių buro
kų Michigane mes norėtume, kad vie
noj šeimynoj butų 3 ar daugiau na
rių. Mes mokame po $35 už akerį, taip 
gi duodame gerai apmokamus darbus 
žiemos metu musų dirbyklose. Veltui 
pervažiavimas gelžkeliu, veltui na
mas, daržas ir veltui perdanginimas 
baldų iš jūsų gyvenimo vietos iki čia. 
Išvažiuojama kiekvieną utarninką. 
Kreipties Ketvergais, Pėtnyčiomis Su
imtomis ir Nedeliomis nuo 8 vai. ry
to iki 7 vai. vak.

Matyti Mr. Frank Palla, atstovą.
PRUDENTIAL HALL

2nd floor North East corn. North 
Halsted St. and North Avė., 

Chicago, III.

REIKIA pečkurių; $85 kambaris ir 
valgis. Klausti:

Chief Engeneer.
CHICAGO BEACH HOTEL, 

51 st ęo^nell Avė.

REIKIA salesmenų, jaunų, gabių 
vyrų; augščiausi mokestis. Kreipties 
per “Naujienas” No. 88 arba nedėlio- 
mis 4980 So. Archer Avė. ir kampas 
Crawford Avė.

REIKIA darbininko darbui prie 
Lietuvių Tautiškų Kapinių. Kreipties 
vakarais 5 iki 8 vai. į J. SKUTAS.

3106 So. Halsted Street, 
arba tiesiog į Tautiškas Kapines.

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
pigiai parduodamų. 
Turimo labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

Nesenai vienas gudruolis paleido 
per laikraščius pagarsinimus, nupeik
damas visas kitas Lietuvių Koloni- 
nijas, tik iŠgirdamas savą. Mes gy
vendami gražioj apielinkėj ant der
lingų žemių. Neskriaudžiami naujai 
pribuvusių. Nusiminėrn, manydami, 
kad jau niekas nebeatvažiuos; bet 
pasirodė visai priešingai. Dabar 
kvailių nėra; žmonės supranta, kad 
tai tik muilinimas akių; dar labiau 
pradėjo atvažiuoti ir perkasi čia že
mės, nes atvažavę patyrė kieno tei
sybė. Pas mus atvažiavus nereikia 
klaidžiot, nes lietuviškas namas palei 
pat gelžkelio stotį (dypo), kame yra 
įrengti keli kambariai keliauninkams 
perna'k.voti nors ir kelias naktis, ož 
ką nieko neimama nuo pirkikų žemių. 
Pas mus atvažiavę gali patįs virtis, 
keptis musų virtuvėj ir atranda drau
giškumą nė vienas neišvažiuoja ne- 
pirkęs. Ačiū tiems, kurie netiki me
lagystėms. Musų draugija ant savo 
mėnesinio susirinkimo, nutarė kelti 
trečią metinį pikniką ir kviečia visus 
apielinkės ir iš toliau atsilankyti ant 
nedėlios, liepos 4 d., kada yra gra
žiausia ant musų farmų. Musų ko
mitetas bus ant stoties, laukdamas 
svečių, subatoj visą dieną ir nedėlios 
ryte iki 10 valandai.

Iš Chicago reikia išvažiuot vakare 
7:30 nuo VVells ir Harrison Sts, no
rint pigiau vandeniu nuo Michigan 
Avė. ir Watcr St., vakare pusę 8tos, 
perkant tikietą į Muskegon, o iš ten 
į Kart gelžkeliu. Rašykit arba tie
siog atvažiuokite i Amerikos Ūkinin
ko Redakciją.

M. IVALENČIUS, 
Bok 96, Bart, Michigan.

PARDAVIMUI farma 40 ak
rų, su gyvuliais ir budinkais. Netoli 
yra miestelis Corridon, Mo.

L. K1 BARTAS, 
1217 N. 9th St. East St. Louis, III.

VYRŲ REIKIA darbui prie skudu
ru. Krepties tuoj.

FANDLER &YOUNG
1820 W. 14th St.

BARGENAS.
Našlė, iš priežastis ligos, parduodi! 

mūrinį namą trijų pagyvenimų, mau
dynė ir tt. prie 24 ir Westem Avė. 
Atsišaukit K. KOPA.

1831 W. 22nd PI.

REIKIA paintoriaus pagelbininko. 
F. SHERIEN,

6226 Harper Avė., iš užpakalio
% ........ -.....................—

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

REIKIA

Vyrų darbui viduje prie roofing ma
šinų. Taipgi leiberių darbui lauke ir 
dirbykloje; gera mokestis ir bonus. 
Ateikite pasirengę darbui

THE BARRETT CO., 
2900 So. Sacramento Avė.

REIKIA
Cabinet makerių 

prie taisymo rakandų.
Kreipties:

GLABMAN BROS.,
832 Maxwell St.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės avi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada- 
I a. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

PASKOLOS
PINIGAI SKOLINIMUI

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue

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

MOKYKLOS

SOUTH SIDE
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted 
J. Mirauskas, 843 VV. 33rd St.
M. Matulewski, 3121 Lime St.
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 Wallace St. 
Peldžius, 3651 VVallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove | šaukite: 

Avė.
A. BarŠkis, 5363 Princenlon Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthwortb 

Avė.
J. čeplinskas, 930 VV. 35th PI.

Pranešimai

St.

JAUNA lietuvių porelė turi gražų 
kambarį, norėtų išnuomuoti padoriam 
jaunikaičiui lietuviui. Kreipties vaka
rais: 2 augštis.
3415 So. Halsted St.,

NUOMAI kambaris prie pat Wa- 
sbington parko; pusė bloko nuo eleva
toriaus ir gatvekario stoties; vana, e- 
lektros šviesa ir telefonas. Vienam ar 
dviem vyrams be valgio.

J. PETRAUSKAS.
416 E. 50th PI. Tel. Drexell 3370

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario Mihvaukėje 

prie lietuvių. Geistina su valgiu. Atsi-

| M. G. (Room 5)
90 Biddle St., Milwaukee, Wis.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

“Ateities Spindulio” vaikų drapgijė- 
lės, (palaikomas LMPS. 25 kp.) va
karas įvyks nedėlioj, Gegužio 16 d., 
7:30 vai. vak. K. of P. Svet. 11037 Mi- 
chigan Avė. Visur širdingai kviečia

— Vaikučiai.

LSS. VIII Rajono konferencija bus 
nedėlioję, geg. 16 d., Aušros svetai
nėje,, 3001 So. Halsted St. Pradžia 10 
vai. ryto. Visi kuopų išrinkti delega
tai, malonėkite pribūti pažymėtu lai

ku, —J. šmotelis, sekr.

REIKTA 
Moteriškų prie Saločiu. 
Patyrusioms gera 
mokestis.
Nuolat darbas.

Kreipties: 
SPOEHR’S

179 N. ’Michigan Avė.

IM Bl

Moterų ir mergaičių 
lengvam dirbyklos darbui. 
Patyrimo nereikia, 
šviesus, erdvus darbo 
kambariai.

Karšta kava priešpiečiams, 
patogus poilsio kambariai, 
malonios sąlygos.

REIKIA
Tvirtų vyrų darbui prie cold
Storage.

UNITED STATES COLD
STORAGE CO.

2101 W. 39th St.
______ :____

REIKTA
Upholsterių
Taisymui rakandų
GLABMAN BROS.

832 Maxwell St.

REIKIA
GERO VIRĖJO 

W. JUCIUS, 
3305 So. Halsted St.

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
Tadel esu priverstas paaukauti sa

vo 6 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 bile teisingą pa
siūlymą.
714 W. 30th St., kampas Union Avė.

2-ros lubos.

UŽLAIKYMO KAINA

Kreipties :

JEWEL TEA C(
3922 So. Winchester ve.

REIKIA
100 karų karpenterių.
patyrusių prie freightkarių

Taipgi 23 darbininkų 
Kreipties: »

ROCK ISLAND LINES
124th St. Shops

124th St. ir Ashland Avė.
Blue Island.

REIKIA Vyrų dirbti cinykloje cina- 
vimui ir abelnam cinos darbui. Nuo
lat darbąs ir gera mokestis.

Kreipties:
NATIONAL STAMPING 

AND ELECTRICAL WORKS 
424 So. Clinton St.__  ____  »___

REIKIA pakuotoji} pakavimui į 
skrynes ir keliavimo maišus.

755 West Pplks St.

AUTOMOBILIAI

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

abelnam darbui kepykloje. Paty
rimo nereikia. Gera mokestis. 
Darbas dienomis .

Kreipties:
1107 West Congress St.

H

REIKALINGAS atsakantis bučeris. 
Darbas pastovus. Del platesnių žinių 
kreipties ypatiškai

F. A. L.
2159 West 22nd Place., Chicago.

PARDAVIMUI Fordas, 5 sė
dynių, labai gerame stovyje. 
Kaina $350.

3206 Wallace St.,

VYRŲ REIKIA
Gera mokestis mokama. 

B. COHN and SONS
1100 22nd St.

PARSIDUODA automobilius 1917 
m. penkių pasažieriu; yra labai dai
lios mados. Parsiduoda už mažą kainą 
noriu parduoti | trumpą laiką, iš prie
žasties to, kad aš važiuoju i Lietuvą. 
Telefonuokite ar ypatiŠkai ateikite. 

708 W. 18th St.
Telephone: Canal 8848.

Nauji sampeliniai rakandai.
Puiki proga porai kuri pradeda gy

venimą. Mes turime sa^o pat davi
mo skyriui 12 puikiausių ir mokemš- 
kirusių tr »ą šmotų parloto rakandų

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

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

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. 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.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

—

PARDAVIMUI nauji rakandai (fur- 
piture). Parduosiu pigiai, nes išvažiuo» 
ju iš Chicagos. Atsišaukite tuojaus. 
Galėsit paimti su kambariais.

P. RAGAIŠIS,
1807 Blair St., Chicago.

■

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

'šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 328 74 W. WaBhington SfYėet 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.




