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Japonija nori pasigrobti 
Harbiną.

PAKVAIŠĘ STUDENTAI.

Niri “iuėst” socialistų studentą.

Bijosi Vengrų puolimo

ALBANY, N. Y., geg. 13. — 
New Yorko valstijos reakcinin
kai turi kuo pasidžiaugti: du 
šimtai ašluoniasdešimts Albany 
La\v Scbool studentų metė kny
gas ir nuskribę “streiką”. O

l ine iransianon fiied with the post 
master at Chicago, III. May 14, 1920 
<is reųuired by the net of Oct. 6,191*.

TRJS PRIEŠAI GRŪMOJA 
RUSIJAI.

Reakcininkai vienijasi, kad nu- 
gniaužus .bolševikų valdžią.

Sumišimai Irlandijoj
JAPONIJA NORI PASIGROB

TI BARBINĄ.

Verbuojami kariuomenę.

DARBINAS, geg. 6 (suvėlin
ta). — Chicago Tribūne kores
pondentas, Frasier Hunt, rašo:

Didelis japonų kariuomenes 
judėjimas šiaurės link iš Port 
Arhturo ir Korėjos į Darbi
ną ir Rytų Kynijos geležin
keliu bei toliau Sibcrjon eina 
kuoplniausiu tempu. Pirmieji 
kariuomenės būriai jau artinasi 
prie Darbino. Dar daugiau jų 
laukiama iš Korėjos ir pietų 
Mandžurijos.

Rusai priešinasi.

Nėra abejonės, naujasai ka
riuomenės judėjimas iššukia ne
rimavimo. Rusai darbininkai, 
dirbantįs ant Rytų Kynijos ge
ležinkelio, šiandie išleido prok- 
liainaciją, kuria pareiškiama at 
sisakymo operuoti Japonijos 
traukinius. Per keturias dienas 
jie buvo besirengią mesti dar
bą. Vaikšto gandų, kad Jopo- 
n ja yni pasiryžusi užimti Dar-

upsimiaskavusių žmonių sunai
kinę mažų mažiausia devynioli
ka barakų ir šiaip viešųjų įstai
gų. Penki mokesčių rinkimo 
biurai taipjau buvo užpulti. Ras 
ti juose dokumentai sudeginta. 
Belo užpulta vienas pašto trau
kinis. R aušininkai pasiėmę 
svarbių oficialių dokumentų.

Pačiame Dubline, užpuolus ir 
padegus vieną policijos baraką, 
vienas žmogus tapo nušautas. 
Kitoje vietoje riaušininkai pa
šovę kunigą, norėjusį sulaikyti 
juos.

minčių, 
šios

tai dėlto, kad prieš mokyklos 
valdžią tapo išduota indžionk- 
šenas, draudžiąs jai prašalinti iš 
tos mokyklos socialistą studen
tą, Jacob (’roldenkov. Mokyk
los vedėjai jį buvo prašalinę už
tai, kad jis pareiškęs
“griežtai prieštaraujančių 
šalies doktrinoms” ir dar 
tęs socialistų literatūrą.
kas atsidūrė teisme ir teisėjas 
nusprendė, kad mokykla pasiel
gė neteisėtai. Studentas neatli
ko jokio nusižengimo ir todėl 
bausti jį nėra reikalo. Moky
tojai, dabar, norint nenorint, 
turės skaityti lekcijų kadir 
vienam Goldcnkovui.

kitą o- 
Rus'jos bol- 

platėsne ska- 
uegu Judcni- 
ir Kolčako ves-

Daly

Socialistų Partijos 
konvencija

Nominavo E u genių V. Debsą.

PITTSBURGO GELEŽINKE
LIEČIAI NUTARĖ MEST 

DARBĄ.

CARRANZOS KARIUOMENE 
MUŠASI SU SUKILĖLIAIS.

Inžinieriai ir pečkuriai ne
patenkinti.

Prezidento kariuomenė išvyta iš 
San Marcos.

LONDONAS, geg. 13. — Val
džia, gavusi žinių apie riaušin’n 
kų veikimą Irlanidijoj, pradėjo 
svarstyti dėl įkūrimo specialio 
korto riaušininkamls bausti.

TARIASI KOVOT SU BEPAR- 
TYVIĄJA LYGA.

True translatinn fiied wlth the post- 
master at Chicago, III. May 14, 1920 
as rcmiired bv the » oi nei. b. i9l >

ITALIJA APLEIDŽIA 
ALBANIJĄ.

MINOT, geg. 13, — North 
Dakotos republikonų konvenci
ja tariasi kokių įmonių stver- 
lies, kad sėkmingiau kovojus 
prieš Nonpart’san lyga.

Atiduos ją Jugo-Slavijai.

loj i 
ylin 

didelės įtekmės ir republikoniš- 
kiems politikieriams darosi kar 
šta.

NEW YORK, geg. 13. — Na
cionalinė Social’slų Partijos 
konvencija šiandie kaip vienu 
balsu nominavo kandidatu j pečkurių praeitą naktį čia lai- 
prezidentus d. Eugenių V. Dcb-j ke slaptą susirinkimą ir nutarę 
są, kur s dabar sėdi federalinia- 
nie Atlantos kalėjime, 
c ją sekė entuziastinga 

tvėrusi

PITTSBURGH, Pa., geg. 12. 
Apie tuksiantis inžinierių ir

Miestas didžiumoj yni rusų 
miestas ir senieji reakciniai vai 
dininkai čia eina ranka rankos 
su Japonija.Didžiuma tų valdini 
nkų reiškia daugiau negu tik pa 
geidavimo, kad dalykų padėtį 
kontroliuotų Japonija.
SibeĄjos gyventojai nusiminę.

Tuo tarpu rytų Siberijos gy
ventojai yra netekę vilties, lai 
dėl Maskvos valdžios atsisaky
mo padėti jiems kovoj firieš ja
ponus ir tų sėkmingų įmonių, 
kuromis Ja|M>nija nuginklavo 
jų kariuomenę ir terrorizavo 
žmones, kada ji, balandžio 5 d:e 
nąY užėmė Siberijos miestus. 
Taigi tuo tarpu ten nėra kam rei
Konfiskavo už 25 tūkstančius 

dolerių degtinės.

CHICAGO. — Valdžios agen
tai padarė kratą Birchmont 
viešbuty, surasta už dvidešimt 
penkis tūkstančius dolerių deg
tinės ir konfiskuota. Degtinės 
savininkas turėjo užs įstatyt i pen 
kis tūkstančius dolerių kauci
jos.
kiamai pasipriešinti Japonijos 
pasinio) i mams.

LONDONAS, geg. 13. — Gan 
tomis iš Komos žiniomis, Itali
jos valdžią rengiasi apleisti vi
są Albaniją, išskiriant Aivomis

remiama Ad-

Trne trnnslntion file»1 wt»t> the pnst- 
master at Chicago, 111. May 14, 1920 
« reouired by the act of Oct. (i. 1917

Francijos kariuomenė pasi
trauks iš neutralios juostos 

— sukatoj.

eina tarybos

Pranešimas 
rijos pakraščių rišimo klausi
mu, delei kurio 
tarp Italijos ir
Tarp tų dviejų šalių esama ne
susipratimų delei nustatymo ru 
bežių Albanijoj ir okupavimo 
teritorijų.

MIESTAS, KURĮ VALDYS 
MOTERIS.

Sumušo “vyru tikietą”.

PARYŽIUS, geg. 12. — Seka
mą subatą ar nedėldienį francu 
zai turbūt evakuos Frankfortą, 
Hanan ir Darmstaillą, nes |K<si- 
tvirtino, kad vokiečių karinome 
nė (reichswehr’ai) Ruhr apskri 
tį tapo sumažinta iki to skai
čiaus, koks Vokietijai leistinas 
sulig padarytąją su franeuzais 
sutartimi praeitą 
mėnesį. Francuzų
komisija dabar yra Ruhr aps
krity ir daro reikiamų investi- 
gacijų. Gautosios iš Frankfor- 
to žiluos sako, kad franeuzai 
rengiasi pasitraukti.

rugpiučio 
m litarinė

True translatinn fiied with the post-- 
master at Chicago, III. May 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

BIJOSI VENGRŲ PUOLIMO.

CHEYENNE, Wyo., geg. 13.
- Nedidelis \Vyom.ing valstijos 

miestelis, Jackson, yra pirmasai 
pasauly miestas, kurį valdys 
išimtini tik moterįs. Praeitą u- 
tarninką ten įvyko miesto val
džios rinkimai. Buvo tik du ti- 
kiclai “vyrų tikietas” ir mo
terų. Tikietas, kuriame figūra
vo moterų kandidatai (supran
tama, moterįs) laimėjo. Moters 
gavo dvigubai daugiau balsų nei 
jų konkurentai vyrai. Buvo ir 
tokių keistybių, kad ant vyrų 
tikieto figūravo šeini i nko var
das, o moterų — jo pačios. Bet

True trnnslntion file<t wUh the po«d 
master at Chicago, III. May 14, 1920 
as required by the act of Oct. 6. 191'
MASKVOS TYLĖJIMAS “STE

BUKLINGAS”.

Kas nors ten turėjo įvykti — 
sako Londono Daily Mail.

čeko-Slovakija ir Rumanija 
sergsti rubežius.

Vyrai, sako, dabar be galo su 
sirupinę: negalį suburti, ar po- 
licistais irgi busianč'os - tik 
moterįs.

BUDAPEŠT, geg. 13. — če- 
ko-SJovakijos ir Rumunijos ka
riuomenė atidžiai daboja savo 
valstybių rubežius, kurie buvo 
nustatyti taikos konferencijoj, 
Paryžiuje. Gautosios žinios sa
ko, kad todvi valstybi bijosi ven 
grų puolimo. Pasekmėje to — 
visu pasieniu nutiesta aštriųjų 
violų tvoros.

SUMIŠIMAI IRLANDIJOJ.

Riaušininkai sunaikinę devynio 
hka policijos barakų.

DULBINAS, geg. 13. — Įv»b 
riose Irlandijos vietose vakar 
naktį kilo didesnių ar mažesnių 
riaušių. Čia gautomis žinio
mis, būriai apsiginklavusių ir.

True translution fiied with the post • 
master at Chicago, III. May 14, 1920 
as recpiired by the act of Oct. fi. 1917

MAISTO RIAUŠĖS KRO
ATIJOJ.

VIENNA, geg. 13. — čia gau
tomis žiniomis, Kruti jos kaimie 
čiai sukilo prieš Jugo-SIavijos 
valdžią delei jos pastangų nu
statyti kainas maistui.

Kroatai, sako, pastatę spec’- 
alę sargybą prie visų didžiųjų 
kelių tikslu neprileisti maisto 
reikmenų gabenimą miestan. 
Taipjau sergstima geležinkelių 
stotįs. Keliose vietose įvyko y- 
tin rimtų susirėmlimų su poli
cija.

LONDONAS, geg. 13. — Nuo 
2.28 vai. praeitą nedėldienį Mas 
kvos bevieliu io telegrafo stotis 
tyli. Ji urnai nutilo nepabaigu
si perduoti sakinį.

Bevieliuio telegrafo ekspertai 
visose Europos stotyse šituo yra 
labai nustebinti. “Kas nors ne
paprasta turėjo įvykti” — sako 
Daily Mail.

AMALGAMEITŲ UNIJOS KON 
VENCIJA.

Nori suvienyti visus rūbų gami
nimo darbininkus.

ALBANY, N. Y., geg. 13. — 
Pasvaigusieji Albany Law 
School studenai dar tebeetrei- 
kuoja.

BOSTON, geg. 13. — Čia da
bar laiko savo metinę konvenci
ja Amalgamated Clothing Wor- 
ker unija. Specialioji rezoliuci
jų komisiją svarsto klausimą 
ka dėl suvienijimo visų rūbų ga 
minimo industrijos darbininkų 
vienon didelėn unijom Jeigu 
šitas pienas pavyktų, tai rūbų 
gaminimo darbininkų unija lik
tų didžiausia ir, gal, būt, galin
giausia unija visose Jungtinėse 
Valstjose: ji turėtų netoli vie^ą • 1 • *milioną narių.

VARŠAVA (per Paryžių), 
geg. 13. Tik>-ką sugrįžęs iš 
fronto militarinės franeuzu mi 
sijos narys šiandie čia pareiškė, 
ked paėmimas Ukrainos sosti
nės Kievo reiškia 
fensivą prieš 
še v ik u s, dar
le vedamą, 

Ičiaus, Denikino
tosios prieš juos kampanijos.

Pasak jo, “generolas Pilsuds
kis [Lenkų valstybės galva] y-t 
ra pasiryžęs nugniaužti sovietų 
valdžią apskricinose, kurie ka
daise priklausė Lenkijai. Su
tartis su Ukraina buvo daroma 
kaip tik tada, kai visas pasaulis 
mane, jogei Lenkija yra pasi
rengusi daryti taiką su Mskvos 
valdžia. Kuomet regimai svar
styta Rusijos užsienio reikalų 
komisaro čičerino pasiūlymai 
taikjntics, generolas Pilsudskis 
mobilizavo savo armijas ir pa
darė sutartį su ukrainų lyderiu, 
generolu Pcthira.

“Taipjau sakoma, kad ir Ru- 
1 manija nutarė prisidėti prie Len 
kijos reikalu bendros kovos 
prieš bolševizmą.
Vrangelte veržiasi prie Odesos.

“Pietuose haremas gen. Vran- 
gel, vyriausias komanduotajas 
pietų Rusijos baltgvardiečių, 
kadaise priklausiusių generolo 
Denikino armijai, veržiasi prie 

►Odesos ir, nėra abejonės, jis pri 
sidės prie kitų anti-bolševislinių 
anųjų.”,

Opozicija Ukrainoj.
Aiškus dalykas, kad nė gene

rolas Pilsudskis, negi Petlura ne 
pasitenkins vien užėmimu K^e- 
vo. Petlura, kuris tuo tarpu 
kontroliuoja tik mažą sklypelį 
Ukrainos ir prieš kurį įvairiose 
Mažarusijos vietose įsikūrė trįs 
valdžios, visa remia lenkais 
kad jie padėtų jam parblokšti 
jo oponentus ir kad tuo bildu 
jisai gautų pasiimi į savo ran
kas vyriausiąją valdžią.

Opozicija prieš jį tečiaus yra 
taip stipri, kad didelės Ukrainos

kų negu pripažins jį esant savo 
vadu.

Pabludėlip iššokę pre langą.

CHICAGO. — Tūlas T. Ro
mas Wilkinson, ištrukęs iš Dr. 
Dr. Hickson ofiso, miesto salėj, 
vakar iššoko pro langą — nuo 
devintų lubų. Užsimušo. Ji
sai, manoma, buvo pabludėlis. 
Policija jį buvo atvedusi dakta
ro ofisan ištirtų jo proto stovį.

Nubaudė spekultatorius.

PITTSBURGH, Pa., geg. 13. 
Teisėjas Thomson šiandie nu
baudė 2000 dol. piniginės pabait 
dos Booths Shoe kompaniją. 
“Nesvietiškai” pakėlusi kainas 
kurpėms.

PINIGU KURSAS.
Vakar, geg. 13 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras .....
Austrijos 100 kronų . 
Belgijos, už $1 .......
Danijos 100 kronų ....
Finų 100 markių .....
Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1 ............
Lietuvos 100 auksinų .

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

Lenkų 100 markių ...............
Norvegų 100 kronų 
Olandų 100 guldenų 
Švedų 100 ‘ 
šveicarų, i 
Vokiečių 1

.......... $ 3.83 

.............  0.54 
frankų 14.15 
.........  $17.00 
.........  $ 5.40 
frankų 15.07 
... lyrų 20.25 
......... $ 2.15 i

mesti darbą. Tai dėlto, kad, 
Nornina , kilus svičmenų stre kui, jiems 

de- buvo žadėta,joge*, bėgiu sekamų 
monstrncija, tvėrusi daugiau 1 trisdešimts dienų darbo taryba 
kaip dešimt minuč'ų. Po to de- ! pasirūpinsianti išr'šli jų algų 
legatai ir svečiai sustoję padai- : klausimą. Iki šiol tatai dar ne 
davo Internacionalą, marselie-' padaryta ir susirikusieji kaip 
tę ir laisvosi os Rusuos himną.

Debsas yra senas ir nuošir
dus Socialistų Partijos darbuo- 
lojs, turis 63 metus amžiaus, ir 
jau penktu kartu nominuotas 
prezidento vietai.

Seymour Stedman — vice
prezidentu.

Chicagielis, d. Seymour Sted 
mour Stedman, nominuota 
vice-prezidcnto vietai. J’sai ga '

vienu balsu nuarę mesti darbą.
Susirinkusieji atstovavo apie 

tris tukstanč’us inžinierių ir

vania. Ballimore-Ohio ir Pitts- 
burgh-Lakc Erie geležinkelių. 
Jeigu nutarimas bus pravestas, 
Pitlsburgo geležinkeliai bus su- 

| paralyžiuoti.
Samdytojai rengiasi.

PITTSBURGH, geg. 13. — 
vo 106 balsus, o kitas kandida- Geležinkelių direktoriai šį ryt 
tas. Kate Ricbards O’Hare, ga- pareiškė, kad kol kas jie dar ne 
vo 26. I gavę tikrų žinių apie vakar nak

' tį įvykusį geležinkeliečių susi
rinkimą. Vis dėlto, jeigu tai 

i butų tiesa, jeigu darbininkai me 
šią darbą, samdytojai esą pri
sirengę - “visokioms galimy
bėms”. Kol kas geležinkeliai 
dar vaikšto.

Principų deklaracijos klau
simu.

[Federuotosios Presos žinia]
Kadangi, ūkininko sesijoj 

konvencija 103 balsais prieš 33 
atmetė mažumos programą, ma 
žumiečiai ėmė stengties, kad 
butų pakeista didžiumos princi- ' 
pu deklaracija, reikalaujant vi-, 
siško socialines tvarkos reorga- ■ 
nizavimo; naujoji tvarkos siste-1 
ma turi reni ties valdžia, kurią 
sudaro atstovai išrinkti nuo i n- j 
dustrijų r geografinių apskri
čių. Utarninke buvo pirmas, i 
taip sakant, susirėmimas kon
vencijoj tarp, “dešiniųjų 
“kairiųjų”.

Mažunuečių kuopa tvirtino, 
kad išskiriant tik tris naujus 
punktus, kuriais pabrėžiama rei 
kalas darbininkų industrinio or 
ganizavimos, darbininkų dikta
tūros pareinamuoju iš kapitali
stinės į socialistinę tvarką laiko
tarpiu, ir lavinimo darbininkų 
industrijai vesti ir kontrohioti, 
šiaip visas programas pasiliekąs 
beveik toks-pat, koks buvęs pri
imtas rugsėjo 1919 m. konven
cijoj. Mažu m iečių lyderiai, 
Ben Glassberg iš New Yorko, J. 
L. Engdahl ir Sam Holland iš 
Ilinois varėsi už tai, kad abie
jų pusių deklaracijos butų ati
duotos specialinei komisijai, bet 
tasai sumanymas buvo atmesta 
80 balsais prieš 59.

Mažumiečių lyderiai, kada jų 
sumanymas buvo atmestas, tuo
jau pareiškė, kad jie savo prin
cipų deklaraciją leisią visuoti
niam partijos narių balsavimui.

Išvisa, konvencijoj pilniau
sias delegatų sutarimas apsireiš
kia tik klausimu kandidato į

TYLIOJI PROCESIJA.

Chicagos geležinkeliečiai-svič- 
mėnai rengia demonstraciją.

CHICAGO. Chicagos jard* 
menų asociacija sekamą nedel- 
dienį rengia demonstraciją, ku- 
rią jie. pavadino “tyliąja proce- 

11 . sija”. Manoma, kad demons- 
| tracijoj dalyvaus dugiau kaip 
j dvidešimts penki tukstnčiai 
žmonių. “Tyliąja /procesija” 
vadovaus pats asociacijos pre
zidentas, John Grunau. Jijė 
prasidės kaip 10 vai. ryto nuo 
16 gatvės ir Madison Avė. Užsi
baigs Union parke.

Grunau sako, kad neveizint 
samdytojų ir spaudos garsini
mų, svičmenų streikas dar nesu 
laužytas. “Tylioji procesija" 
rengiama “tuo tikslu, kad pa
rodžius publikai, jogei svičme
nų reikalavimai yra teisingi”.

O tuo yra Eugenius V. Debsas. 
Už jį visi stoja.

Pėtnyčios vakare visi delega
tai keliaus į Washingloną. Su- 
batos rytą jie visi maršuos į 
Baltuosius Rumus, kur Morris 
Hilląuitas ir Seymour Stedma- 
nas turės audienciją pas prezi
dentą W?'lsoną ir įteiks jam, 
partijos vardu, reikalavimą pa- 
liuosuoti Debsą iš katorgos ka
lėjimo.

VĖL TARIASI DEL RE
FORMŲ.

ROMA, geg. 13. — Demokra
tinė parlamento grupė pradėjo 
tarybas su valdžia reformų ir 
ministerijos kr’ziso klausimu. 
Smulkmenų nepaduodama.

HIBBING, Minu., geg. 13. --
$1000 Hylik08 metų mergaitė, Eliza- 

betb Liberalo, bandė pakuijl 
oną pečiu gazolinų. Kilo ekusplio^i-

... Z$ 2.151 ja. Mergaitė sudegė.

Užsimanė pabūti šunim.

FARAMIE, Qyo, geg. 13. — 
Čia. uždaryta kalėjime tūlas Roy 
E. Bergstrom, kuris nesenai nu
žudė savo moterį, kada ji krei
pėsi į teismą reiksią vi iuu pers- 
kirų. Kalėjimo sargas turįs 
daug vargo: jo kalinys kone vi
są laiką lojąs ir lojąs — “kaip 
tikras šuo". Dažnai jis ir val
gyt nenorįs. Nė kalėjimo sar
gas nė daktarai nežino, ar Berg 
strom tai daro tik norėdamas 
ištrukti jam gręsiamos bausmės 
ar jis yta pabhidęs.

EL PASO. geg. 13. — čia 
gautomis žiniomis, prezidento 
Carranzos kariuomenė duoda 
paskutinį desperatinį mūšį su
kteliams Rinconedoj, ncoli Es- 
peranzo stoties, Pueblos valsti
joj. Jo kariuomenė yra apsup
ta.

VERA CRUZ, geg. 13. Su
kilėlių kariuomenė, vadovauja
ma generolų Trevino ir San- 
chcz, pridarė didelių nuostolių 
prezidento Carranzos karinome 
nėj ir išvijo ją i.š San Marco ap
skrities Pueblon. Sukilėliai 
bando apsupti carranzistus, kad 
tuo budu privertus jų vadą pasi 
duoti. Sukilėliai turį 16,000 ka
reivių, tuo tarpu prezidento Car 
ranzos kariuomenė susidedanti 
iš apie penkių ar šešių tūkstan
čių vyrų.

PHILADELPHIA, Pa., zgeg. 
13. Transportas Henderson 
šiandie aple:do prieplauką. Ve
ža 15000 jūreivių į Key Wc\stą. 
Iš ten jie gal būt, jei bus reika
lo, bus pasiųsti Meksikon.

Trų® h'Riisb'ttnn filen w’»h the pnet. 
master at Chicago, III. May 14, 1920 
hs miuired hv Ine act of oct. 6.1917
ŽADA IŠKLAUSYTI SOCIALIS

TŲ DELEGACIJĄ.

\VASHINGTON, geg. 13. — 
Sekamų subatą č’a atvyks naci
onalinės Socialistų Partijos kon 
vencijoę delegacija politinių

General uis Jungtinių Valstijų 
prokuroras šiandie pareiškė, 
kad jis delegaciją priimsiąs. Tą 
pat pareiškė ir prezidento sekre
torius Tumulty, kuriam delega
cija žada įteikti specialią peti
ciją, adresuotą prezidentui Wil- 
sonui.

Trne translstlnn fiied with the pnst- 
master at Chicago, III. May 14, 1920 
41 reqtiired by the act of Oct. (i, 1917

SENATAS BALSUOS TAIKOS 
REZOLIUCIJĄ — RYTO.

WASHINGOTN, geg, 13.
Senatas šiandie jau susitarė bal
suoti republikonų pasiūlytą tai
kos rezoliuciją subatoj kaip 1 
va Indą po pietų.

POTVINIAI TEXAS VALS
TIJOJ.

DAlIJLAS, Tex., geg. 13. — 
Dalias ir Tarrant paviety kilo 
dideli potviniai. šimtą akrų ge
ros išdirbtos žemės pasemti. 
Nuostoliai busią dideli.

GLEVELAND, geg. 13. — Fe- 
dcralis teisėjas išdavė indžionk- 
šeną, draudžiantį Jungtinių Vai 
stijų prokurorui pašalinti pen
kis anglių kasyklų savininkus, 
kaltinamus dėl sumokslo prieš 
t. v. Lever aktą.

Pinigą Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halste4 St, Chicago, III.
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Laiškai iš Lietuvos
I.š Titavėnų, Raseinių apskr.

Vaičiuliui rašo savo giminei, 
B. Dudoravičiui, į East St. 
Louis, 111.

Lietuva labai sunaikinta. 
Daugumas vietų išgriauta, sude 
ginta. Katrie nebuvo išbėgę iš 
savo vietų, tie gyvena gerai. 
Rašykite viską, — kada bus ga 
Įima važiuoti į Ameriką. No
rėtumėm ir mes atvažiuoti, gal 
ten geresnis gyvenimas, 
pas mus Lietuvoj.

Jo-

ši

kaip

Iš Žagarės, Šiaulių apskr.

Olesė Navagroekienė rašo sa
vo seserei.M. Jokubaitienei, Chi 
cagoj:

Pas mumis naujienų nū jo- 
kių nėra, tik viskas labai bran
gu. O darbai nekokie... Pragy
venti sunku. Kų padarysi, rei
kia vargti. Ant žemių gerai 
pragyvena, o rankpelniui žmo
gui sunku pragyventi. Pabrikų 
ne kokių nėra, o taip darbai ir 
nekokie. Per tų pas mumis vis 
tokie ncspakainųs čėsai. Darbi 
įlinkai mušasi su ponais. Ne
galim žinoti, katrie nusiveiks.

Vincas Podlešius, jau trečias 
metas ilsisi žemelėj. Nabagas 
iš vargingo gyvenimo gavo ger 
klės džiovą ir pasimirė.
nas Venckui!tis, muzikantas, mi
rė raudonąja dezinterija.
baisi liga siautė Naumiesčio h- 
pilinkėj Ir, galima sakyt, de
šimta dals žmonių išmirė. Tai 
vis dėlei vargingo maisto. Mat 
vokiečiai maldavo suplėkusias 
avižas ir kepdavo duoną ir da 
ant kortelių duodavo po pusę 
svaro į dieną. Delei tokio men 
ko maisto ir kįlo visokios ligos. 
Dėmėtoji šiltine dar ir dabar 
siaučia.

Dr. Jonas Dėmi kis iš Liepa
lotų tapo palaidotas ant Nau
miesčio kapinių. Jis mirė Ra
seiniuose. Mirė ir musų senelis 
pralotas.

Iš Skaisgirio, Šiaulių apskr.

Iš Naumiesčio, šakių apskr.

Vincas 'Levcckis rašo savo 
draugui A. K., Chicagoje.

DATRIJOTIZMAS 
1 Pačėdoma? turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. FourtK ano 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, LA.

Juozui Beliaskui, Cliicagoj, 
jo drangas rašo:

Vakar, t. y. 16 vasario, Skais- 
giryj, Žagarėj ir kitur buvo tau 
f ška šventė — “dviejų metų 
sukaktuvės Lietuvos nepriklau- 
somybėb“. Buvo dhug sakyta 
prakalbų. Skaisgiryj du kuni
gai kalbėjo ir keli sodiečiai. 
Dar viens proletaras iškritika
vo ir išpeikė klebono pamokslų

- Bažnyčioj tą dienų pasakytą. 
Buvo šeši muzikantai, ir taip 
visa procesija, vėliavas ir Lie
tuvos vytį nešini, numaršavom 
į mokyklos salę. Ten da kelios 
pu .įkalbos pasakyta. Taip už
baigta demonstracija. Senieji 
išvaikščiojo į namus, jaunieji 
pas:liko šokti.

Ačiū už taip brangias dova
nas — keturias pakius visokių 
laikraščių. Turim ko pasiskai
tyti. Mes savų mažai teturime 
ir tie patįs brangiausi. Mėgink 
siuntinėti.

Iš Kalvarijos.

Juozui Gr i gličiu i, Chicago j e 

rašo jo tėvai:
Ramumo vis dar nėra. Bėd- 

nieji nori, kad ponai mokėtų mo 
kesčius nuo dešimtinių ir pagal
vę, o ponai ir didieji ūkininkai 
nori, kad tik bėdnieji mokėtų 
nuo dešimtinių ir pagalves, o jie 
patįs pagalvių nenori mokėti, o 
ir už žemę nori mažiau mokėti.' 
Dabar ponai, kunigai ir didieji 
gaspadoriai rašosi į buržuazines 
partijas^ o bėdnieji į darbininkų 
partijų. Dar nežinia, kas lai 
mes ir ar geruoju susitaikins.

Iš Papilės, Šiaulių apskr.

Iš AMdity, TelšiŲ a»«k». ■■■■■■■■■■■i

Birželio-June 27
Laukiamoji Diena

PitnyČia, Gegužes 14, 1920

VVaukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruže vi- 
čiaus aptiekę:

Pirmas Pavasarinis Piknikas
Leafy Grove VVillivv Spring, III.

BLINSTRUPO DARŽE
Tų tškilhfiflgų piknikų rengia 

Sūnų Lietuvos Draugystė Gegu
žės 16 d., su visokiomis pramo
gomis tarpe to bus dar išlaimėji- 
mai ir bėgtynės. Taipgi bus pui
kus gėrymai, gardus užkandžiai, 
kvepiantįs Havanos cigarai ir ki
tokie įvairus pasilinksminimai. 
Todėl užprašome kaip jaunus, 
taip ir senus, o ypatingai vaiki
nus su merginomis, kurie galės 
prie puikios muzikos pasišokti ir 
linksmai laikų praleisti.

Kviečia KOMITETAS.

A. Viskoškai, Chicago j e rašo 
jo tėvai:—

Jokių pinigų ir drabužių ne
ramiame iš Amerikos. Laik
raščius gavome, ačm už juos. 
Nors jie labai naudingi, bet duo 
imies mums neduoda. Bet mel
džiame ir daugiau laikraščių at
siųsti, ir kokių knygelę.

Valdžia viską ima nuo žmo
nių dovanai ir pinigų nemoka. 
Mažas Kaupiniu kainas, o rei
kia supilti tik vienų rugių 118 
cea’nerių, o vasaroj uis du syk 
tiek. Kokį paršiuką užsiaugi 
nai, tai ir atiduok valdžiai, ir vis 
dovanai.

Gal ktida ir bus geriau, bet 
mes nesulauksime.

Pranas Gulbinas rašo Pranui 
Doveikai, Riverton, III.:

Brangumas yra labai didelis, 
o darbas pigus. Vasarą prie sun
kiausių darbų moka 3 rub. į die
nų. Mes ant geležinkelio perei
tų vasarų uždirbdavom 3 r. 50 
k. į dienų. Vienu žodžiu skur
das ir vis šutyčiau darosi; vis
kas brangsta, o darbo nėra. Ir 
nežinia, kada lietuviai susitvar
kys, nes visko trūksta, o išnau
dojimui nėra galo.

Papilės miestelis veik visas su 
degintas, pradedant nuo bažny
čios iki valsčiaus. Sudeginti ir 
lentų fabrikai.

Du menesiu išgyvenom miš
kuose, nes Papilėj siautė mūšiai, 
Vienoj pusėj Ventos stovėjo vo
kiečiai, o kitoj pusėj rusai, ir 
Papilė ėjo iš vienų rankų į ki
tas. Daug miestelio gyventojų, 
liko užmušta tame laike. J

Prisiųskite nors kokį laikraš-

Iš'Zakariškių, Tauragės apskr. !

Matas Mirauskis rašo savo 
broliui Juozui, Chicagęj: j

Kaip rašėt apie kunigus, tai 
anie padeda buržujams, o tam
suoliams, tai miglų į akis pučia. I 
Vahig prašymo bajorėlių tai ’ 
taip ir maišo. Ir musų pačių 1 
klebonėlis jau kelis nedėldienius Į 
sake iš sakyklos, kad nereik rei
kalauti nuo dvarų žemės. Kat
ras ponas buvo ir tur būti po
nias; o katras buvo biednas, tur 
būti biednas: už tai gauš dan
gų...

O kaip rašėt, kad Amerikas 
siuntė d;mLf aukų Lietuvai, tai 
girdėjom^ad parėjo. O kas 
anas gavo, tai nežinom, į kieno 
rankas pateko.

Naujienų Piknikas
CERNAUSKO DARŽE•)

IŠ Grinkiškio, Kėdainių apskr.

PIKNIKAS. Rengia Jaunų Vyrų Kliubas 
Nedėlioję Gegužės (May) 16 d. 1920 m. 

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

Muzika Alexanders Jazz Band. Prašome visus atsilankyt

SS?

Salyklos Sun-
Parengtas

■jų• ra..aaa

MUZIKA F, JERECK

i

rj r

I M. Meldažio Svet
g 224244 W. 23rd JP1.

Puritan 
ka su Puritan šviežiai 
maltais apyniais pada
ro geresnį gėrimą, ne
gu kitos kurios išdir
by s Lės. • Reikalauk Pu
ritan. Visos geresnės 

i aptiekos jo turi arba 
gali įgyti dėl jūsų.

LIET. BALTOS ŽVAIGŽDĖS PAš. KLIUBO 
u i

Ii Salutaras, Bitteria, ir po 3 men. savo paveiksle pa- 
klrtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge-

Sukatoj, Gegužio 15,70 = Prasidės 7:30 vai. vak. Tikietas 50c su War Tax.

Koncertas ir Balius
PROGRAMAS: , 

Lietuvių Kanklių Choras. 
P. Sbogis — Solo.
Eleonora ir Sofija Jasinskaitės — Duetas
A. Maslova (rusiškai) —Solo
Mikas ir Aldona Rugučiai — Duetas
P. Stogis — Solo
Extra..................................................

Subatoje, Gegužės 15 d., Schoenhoffen salėje,
Pradžia 7:30 vai. vak. Milwaukee ir Ashlan Avė.

Inžangos tikietai nuo narių perkant, 40c.; prie durų 50c.
Kviečia atsilankyti į šį vakarą
Lietuvių Rubsiuvių Unijos Skyrius 269tas A. C. W. of A

Ona Baltraičiuke rašo savo 
broliui St. Baltraičiui, Chicago
je:

Jaunimo visaj nebėra; liko 
tik piemenukai ir senučiai. Vai
kinai nuo 19 iki 32 m. mobi
lizuoti, o kurie liko, tai tarna
vę rusų kariuomenėje ir yra su
žeisti. Žiūrint į tuos varguo
lius net ašaros bįra, negali ne 
dirbti, ne kitaip gyvenimų pel- 
uyties. O brangenybė didelė. 
Darbo irgi nėra, o ir už tų pi
giai moka.

Per karę labai daug žmonių 
išmirė, dar ir dabar siaučia ti- 
fus. Kurie išliko gyvi, tai visi 
paliko be plaukų, labiausia mo- 
terįs ir merginos, tos kaip avįs 
nukirptos.

Ačiū už pašelpų. Gavom 1000 
markių ir jas išmokėjo vokiško
mis markėmis ir visus. Visi di- 
vijas tuo, nes kaip kili atsiun
čia, tai gauna bolševikų pridirb 
us pinigus, kurių niekas neno
ri imti ir tai tiktai trečių dalį, o

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

16 Iškilmingas ĮRAiflJ' 
Pavasarinis ™ H w

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street 
Waukegan, III.

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 8684 

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

perkant.
arba parduodant narni, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutel

kiu patarimui ir skolinu pinigui 
ant Pirmų Mortge&ų ant lengvi 
sąlygų.
West Side ofisas atdaru vaka

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

Silpnybės, paeinančios nuo porsidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
- f “ Draugą Reikale ”

Šeimynos, kurios karty dažinojo jo veikiančią jiegą, (langiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas I*aiu-Expelleris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbažonkliu

(t/ANOHOR (Ikaras)
Jeigu ant pokolio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jie nėra tikras ir jus lokio 

neimkite. Visose aptiokoso po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

Afi ADOMAS A. KARALIAU8KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispe* 

sija.nevirlnimas pilvelio, nuslabntjimas. Kraujo, inkštą, Nervu Ir 
abelnas spėką nustojhuas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduoles, 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 Mgų* Begiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butel; 
mačiau tokį si 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems sū to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS K
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof, 

1707 So. Halsted Telephone Canal 6417. Chicago, Dl, 
ssa

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, 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, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mfilino serga siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikiną ir vid
ini siutai ir overkotai $6.50 ir dau- 
Sau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau.

ėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.
Specialia nupiginimas 5% kiekvie

nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

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

S. GORDON, 
1416 So. Halsted StM Lhlcaf*. DL

""l,REUM!vrIzMAs“| 
Namuose Pagydomas, kaip tai 

praneša vienas turėjęs jį.
Pavasarį 1893 metais aš įgi

jau aitru raumenų reumatizmą 
(sauligę). Aš kankinaus, kaip 
kiekvienas, kuris yra turėjęs tai 
žino, per tris metus. Aš mėgi
nau visokius gydytojus ir įvai
rias gyduoles, bet palengvini
mą, kokį gaudavau, būdavo tik 
laikinas. Pagalios užtikau gy
duolė, kuri mane išgydė visškai 
ir liga niekad nebeatsikartojo. 
Aš suteikdavau ją daugeliui, ku
rio turėjo tokią baisią sausligę, 
kad net lovoje gulėdavo, bet 
kiekviename atsitikime tapdavo 
pagydyti.

Aš noriu, idant kiekvienas, ku 
ris esti kankinamas sausligės, 
pamėgintų šį stebuklingą •gy
duolę. Nesiųst nė cento, tik pri- 
siųst savo vardą ir antrašą ir aš 
atsiųsu dykai, kad išmėgintume! 
Po išmėginimui, kada persitik
rinsi, jog ši gyduolė esti ta, ku
rios ilgai jieškojau ir kuri gali 
išgydyti jūsų reumatizmą, tada 
prisiusi kainą jos, vieną dolerį, 
bet turite suprasti, kad aš neno
riu jūsų pinigų, pakol neesate 
pilnai patenkinti. Ar tai ne pa 
togiai? Kam kankinties ilgiau, I 
jeigu pasveikimas jums užtik
rinamu dykai. Neatideliok. Ra
šyk

M r.

__ lykai. Neatideliok. Ra- 
šiandien.
MARK M. JACKSON,
648 F. Gurney Bldg.

Syracuse, N. Y.
Jacksono Atsakomybė, šis 

liudijimas teisingas. 

DARBAS
Šią knygų parašė žino
mas franeuzų rašytojas 
EMILE ZOLA. Vertė A. 
J. Uoga. Tai yra puikus 
romanas. Kuris pradeda 
jį skaityti, nepadeda kny
gos į šalį kol neužbaigia 
skaitęs visą knygų. Kiek
vienas vaizdas žingeidus 
— skaitai juos geriau ir 
mokiniesi. Kas dar netu
ri tos knygos, privalo 
tuojau įsigyti. 291 pusla
pis. Kaina tik 75c.

t 
NAUJIENŲ 
KNYGYNAS

1739 S. Halsted Str. 
Chicago, III.

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

DR.A.A. ROTH
RJJSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visą chroniškų ligų

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

Valandos: 16—11 ryto; 2—3 po piet
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SKAITYKITE KNYGA, KURIĄ VISAS PASAULIS JAU SENAI SKAITO!
./ Šįtos knygos vardas yra Portugalų Minyškos

' 1 k Meiliški Laiškai, parašyti per Minyšką Alkaforado, 
i ]F 1668 m., klioštoriuj Beja.

V Minyškos Marianos Meiliški Laiškai Jau senai 
tapo išversti į visas pasaulio kalbas, o dabar jie 
tapo išversti ir į lietuvių kalbą; o tai reiškia: ką 

visas svietas jau senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabar ir 
mes, lietuviai, turėsime progą skaityti.

Minyška Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaitės \ilta- 
širdystę, teisingumą, nepergalimą meilę ir neapsakomas kančias už 
meilę taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados. 

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti lietuvių kalboj 
labai storo, dideli? knygo. Be to, šita knyga yra papuošta labai pui
kiais paveikslais. Jr šitos puikios knygos kaina tik $1.00!

Laiškai iš Lietuvos
(Tąsa nuo 2 pus!.).

__ __  ___ __ _ ___ _ „ .X.. . 
likusius Bonais. Dabar turėsi
me nors duonos kąsni nusipirk
ti.

DIDŽIAUSIA IR PUIKIAUSIA ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLŲ KNYGA! 
352 puslapių, 352 paveikslu.

Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra
žiosios lyties (moters) grynas bei plikas kū
nas, kaip kad Šito knygo.

šita milžiniškai didelė knyga, 11x8 colius, 
yra atspausdinta ant labai geros popieros ir 
apdaryta puikiais, tvirtais audeklo apdarais.

Ir šita neapkainuojama knyga parsiduoda
tik už $4.00! -

Pinigus siųskite money orderiu arba popie
riniais doleriais laiške Šiuo adresu: Al. Mar- 
gėris, ,2023 S t. Paul Avė., Chicago, III.

Siųskite $5.00 kartu, tai gausite abidvi 
knygas: Portugalų Minyškos Meiliški Laiš
kai ir Artistiškų Paveikslų Knyga.

*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■<

| The Peoples Store |
112th and Michigan Avė, Roseland.

j Musų Išdirbėję i
Ė Išpardavimas Į

■ Tęsis visą šią sąvaitę. ■

Į 30 Extra S & H Štampų :
Su pirkiniu už $1 ar daugiau.

(Atsinešk šį paskelbimą).

■ NUMAŽINTOS KAINOS ANT VISŲ PREKIŲ. ■

■ Dvigubos S&H. Stampos Utarninke ir Pėtnyčioj. ■■ ■ >■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Iš Pajevonio, Vilkaviškio apsįr.
Juozas (iriunas rašo savo bro

liui Juozui, Chicagoje.
Vokiečiai taip mus engė, kad 

net baisu pamislyti. Bet ačiū 
Dievui, kad Lietuva savyvaldą 

įgavo, tai nuo to laiko mums di
desne liuosybe pasidarė, ir ka
re iv’.škos nagaikos dingo. Vo
kiečius iš savo tėvynes išvi- 
jom. Dabar vėl pasiliejo nauji 
kraujo upeliai mus broliu 
kareivių; tai prieš bolše
vikus ir lenkus.* Bet jų 
tuos užpuolimus ant Lietu
vos musu kariuomenė atrėmė ir 
labai smarkiai rusams ir len
kams kailį tvoja. Lenkai labai 
daug šunybių pridaro, jeigu kar 
tais papuola peržengti demarka
cijos liniją. Mes tikri esam, 
kad sustiprės mus šalis ir ne
siduos sau kilpų užmesti aid 
sprando. Juk kiek patyrimas 
parodo, tai iš visa ko matyti, 
kad jau toliau negalima svetimą 
jungą vilkti. Taigi ir lietuviai 
jau ginsis kiek galėdami nuo 
svetimos globos.

Kareivio laiškas.
Jonas Skorubskas, kareivis- 

savanoris, be kita, rašo savo 
draugui Juozui Slavinskui, Ga- 
ry’je:

Jau čieli įdėtai esu savanorių 
batalione. Daug laiko mušė
mės su rusų bolševikais, nes 
mes nenorėjom, kad nuimi ru
sai už nosies vedžiotų.

Paskiaus mus buvo užpuolę 
vokiečių kaizerio šaikos, bet ga
vę gerą pirtį nuo musų nars ų 
kareivių jau paliko musų šalį 
keikdami. Dabar mes turime 
tik vieną neprietelį—palioką.

Iš Salaku, Ežerėlių apskr.

du lotu su lygiu šutau

r;

BULL 
DURHAM 
TOACCO

Valdžios pervir 
Šis

1!4, tuzino pakelis 
7c

L.Klein, 4 augštis

Pirkikų dabar maža, nes delei susivėlinusio

Metų Atgal
Chicagos išdirbėjus (jus žinote, jog geriau- 

i išdirbėjai rūbų yra Chicagoie) turėjo an 
ankų didelį staką, už kurį jam buvo labai rei 
ralingi pinigai, gal būti, ir daugiau kitų prie

H Cukerkos Specia
liai*

■ šokoladines, mai-
■ šytos, rankom ru-
II liuotos j vaisių
■ skonio čokoladu.
■ svaras ....... 59c.
■ Coffy Toffy la-
■ bai gardus saldu-
■ kai; specialiai Su-
■ batoje sv...... 49c.

“Ateiki pramintu taku“

Pirkinys Vyrų Siutų 
Sugražino tas Kainas, 
Kurios Buvo Daug

žasčių buvo.

sezono daugelis sankrovų turi užsilikusių tavo 
rų. Mes-gi priėmėme šitą progą dvejopu tiks 
lu — kad turėjus pardavmui gerų drapanų la
bai žemomis kainomis ir kati parodžius visuo
menei, jog mes jai geriausiai patarnaujame.

Mes pirkome Situs Siutus sutaupydami nuo 
$8 iki $14 ant kiekvieno ir išdėjome juos par
davimui, paskirdami į du lotu su lygiu sutau- 
pinimu dėl jūsų.

SIUTAI PROSYJĄMA IR PATAISOMA PER IŠTISĄ 
METĄ VELTUI

Vyrų Oxfordai už $7.85
Padaryti iš tikros mahogany spalvos veršio skuros pa

gal angliško vaikščiojimui kurpalio; ranka insukti sku- 
I ros padai. Tikrai geros skuros; visokio dydžio C ir D. plo

čio; Specialiai parsi(luos Subatoje $"7.85
už  ....................... i............................................. ■

LOT PIRMAS
Vienų Vilnų 

Siutas 
$27-50

Ateiki pasirengęs pa
sirinkti Siutą tokios 
rųšies, kurį su pamėgi
mu nešiosi. Visi vienų 
vilnų geros rųšies, pa
vasarinėse spalvose, 
tamsus, žali, auksuo
tais dryžiais, pilki, šil
ko pamušu, taip-gi al- 
paca, pilnai ar kętvįrt- 
dalis pamušuotas. Tai 
Siutai, kurius jus patįs 
pripažjsite, 
vertais .....

Gabrielius Juodka, Blržiunų 
sod., tarp kitko rašo savo bro
liui Juozui, Chicagoje:

Dūkštos stotyje buvo dideli 
A'-okieČH) karfški Sandėliai, iš ku 
rių vokiečiai traukdamiesi iš 
Lietuvos išpardavinėjo žydams 
reikalingiausius ūkio daiktus. 
Likusius menkniekius išparda
vinėjo žmonėms pigia kaina 
lazda per pečius. Iš visų pusių 
žmonės važiavo pirkties, bet du
ryse stovėjo vokiečiai ir tik už

markę leisdavo į barakus. Ka
da susirinkdavo daug žmonių, 
vokiečiai pradėdavo šaudyti tuš 
čiais patronais ir žmones išvai- ( 
kydavo. Žmonės vėl duoda 
markes ir vėl eina vidun, kol 
vėl neišvaiko. Tik jei kuris ką . 
pasigriebdavo, tai gaudavo laz
da per pečius, bet išsinešdavo.

Minos, gazai, dinamitas, šovi
niai ir kitokios sprogstančios 
medžiagos pasiliko vokiečiams 
išsikrausčius ir jų niekas nesau 
gojo. T ad žmonės per viens ki
tą lindo į rasis ir ten vartyda
mi įvairius daiktus tarėsi, ką iš 
jų galima butų padaryti. Vieni 
š minių laikėsi daryli pelelnias 
blynams kepti, kiti sprendė, kad 
sumušus gazo dėžutes butų ge
ri viedrai, o treti rūkydami pyp 
kės vartė parako maišelius. Man 
baisu pasirodė ir aš skubiai iš
bėgau, kad išnešus savo kailį. 
Bet paėjus vos kelis desėtkus 
žingsnių, užtrenkė ausis, sudre
bėjo žemė, aptemo akįs — pa- 
ddare baisus sprogimas. Ore 1c 
kiojo dideli šmotai sušalusios 
žemės ir dalįs žmonių kūnų. Iš
likę žmonės nusigandę bčgo į 
visas puses. Neužilgo pasigirdo 
antras sprogimas, o už kelių mi 
nuč ų ir trečias. Žmonės bėgio
jo nusigandę, vieni j ieškodami 
savo tėvų, kiti brolių. Kitų taip 
ir nesirado, nes liko sudraskyti. 
Gelbėti negalima buvo, nes vis 
sprogimai tebesitęsė. Tik už po
ros valandų galima buvo prieiti 
gelbėti apneštus žeme sužeis

tuosius ir atkasti užmuštuosius. 
Daug žmonių tada liko užmuš
ta, daug ir sužeista. Net už 
versto nuo sprogimo vietos ga
lima buvo rasti žmonių kūnų 
dalįs.

— Dalį Lietuvos žemės laiko 
užėmę lenkai. Ir žmones dau
giau vaitoja nuo lenkų, negu 
kad nuo vokiečių ar bolševikų. 
Lenkai piešia nuo žmonių kij pa 
kaliuna ir pasipriešinti negali— 

gausi kulką kakton; už menkų 
žodelį kerta 25 rykštes. Gyvu
lius ir pašarą pas ūkininkus iš
naikino, drabužius taip-pat ištą
sė. Lenkai nori praryti Lietuvą 
ir jos žmones. Jie negali gy
venti be svetimo kraujo. Bet 
per šį baisųjį karą Lietuvos 
kraujas liko užnuodintas ir jie 
paragavę Lietuvos kraujo turės 
žūti. 1

LOT ANTRAS 
Puikus Siutai

$37.50
Gražus Siutai vienų 

vilnų audeklo, lygus su- 
lyg darbo ir pasiuvimo 
tokiems, kurie parsiduo 
da dvigubai brangiau. 
Naujausi pavasario iš
dirbiniai tamsiose ar 
Šviesiose spalvose. Vien 
lypiai ar dvilypiai. Dy
džiai augusiems ir jau
niems vyrams. Siūtos 
raides yra bejiegės pa
rodyti jums pilną tų 

Siutų ypatybę ir vertę,
$O"7.50 j kurie parsi- $0'7.50 

fc ■ ' duoda Subatoj w f

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO^ Ine.

«- « A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. TeL Boulevard 1892. Chicago, HL

Tele Yards 6492

nes

Dl Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pu. 4729 S«. Asland Avė. Jto 
gydo ligas vyrų, moterų ir val
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., kerti 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- 
}a verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte, 
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertais 1335 MILWAUKEE AVĖ. 

tarp Paulina ir Woo4 SU.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokinama pagal aanjausioa 
mados ii petring ir desaing 
kirpti ir aluti vyriškus aprėdė- 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mažinąs, kur galima 
greičiau Išmokti geriausi Ir

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

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 0 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENTS 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted SU Chicago.

AKUšERKA TONSILA1 
A.SHUSHO

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

Pullman 652
APTIEKA

Augus t Yonaitis 
LIETUVYS APTIEKORIUS 

10646 So. Michigan Are., 
Chicago-Roseland, Iii.

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

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

CHICAGO.
Valandose 1:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 8 vakare. 
■ *

mano ofise — be kelio
nės i ligonbutį. Ligonis 
eina pats namon tą pa
čią dieną po operacijai.

Jie turi visus pato
gumus mano Poilsio 
Kambariuose ir gauna 
geriausią priežiūrą vi- 
są laiką. Mano

Naujas Budas Tonsilo
Gydymo

padaro prašalinimą tonsilio paprastu 
ir saugiu. Neatidšliok, jeigu tavę var
gina, nes atidėliojimas esti pavojin
gas. Išimdink juos; ateik ir matyk 
mane. Egzaminavimas veltui.

DR. F. O CARTER, 
AKIU. AUSŲ, NOSIES GERKLES 

120 S. State St., 2nd Floor, 
CHICAGO, ILL.

Tuoj | pietus nuo FAIR, 23 metai ant 
State gatves. Valandose: 9 iki 6 Neriš
liomis 10 iki 12 dieną.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telefonas Pu U man 8*8. 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dantistas 
186*7 Michigan Aro, Roseland. 

Valandos: 8 iki 8 vakare.

Telephone Y arda *033

Dr. M. Stupnicki
2107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir puo | iki 8 vakare.

Telephono Boulevard 2168 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 8-12 ryto

IMI 8. Hargaa St Chicago, m.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W>51 8t. kampjfarehfloll av
Valandos: Iki 8 ryto; nuo I Ud 

4 b* n«o 7 Iki 8 vakare.
TeL Prospeet 1187
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NAUJIENOS
\UK LITHUANIAN DAILY NKW8

PubHshsš Daily sncept Sunday by 
ths Lithusniaa Nava Pub. Co, Uc.

Mitai P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO. ILLINOIS.

Talepho** C*nal 1*04

Sobseriptioa Ratas:

•5.00 per year outside of Chicago.
•7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 02
Savaitei ...........    12
Mėnesiui .....................................  50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

•5.00 
. 3.00

* 1.65 
1.25 
.65

3.50
1.85
1.45
.75

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

Lietuvon ir kitur užsieniuoee:
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Buržuazijos men
kumas Lietuvoje.

šioje vietoje jau buvo nuro
dyta, kad rinkimuose į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą vidurinės par 
tijos nelaimėjo nė vieno atsto
vo.

Tos partijos — Pažanga ir 
Santara — yra typiškos buržua
zijos reikalų gynėjos. Jeigu pa
lyginti jas su senosios Rusijos 
partijomis, tai Pažanga yra 
daug-maž tas, kas Rusijoje bu

tija; o Santara atatinka Rusijos 
kadetus, žodžiu, tai yra pirk
lių, pramonininkų ir bankinin
kų partijos.

Lietuvos kapitalas tečiaus 
šiandie da tiktai gema, todėl ir 
atstovaujančios jį partijos da

šiandie yra stiprios tiktai so
džiuje. Politiškai jomis vado
vauja dvi partijos — krikščio- 
nįs demokratai ir liaudininkai 
demokratai. Šitų partijų ideo
logija nėra grynai bružuaziška. 
Krikščionįs demokratai semia 
savo spėką iš to, kad Lietuvos 
sodiečio protavimas da yra per
sisunkęs senovės prietarais; jie 
yra produktas plėtojimosi, da 
nepasiekusio buržuažinio laips
nio.

O liaudininkai demokratai iš
reiškia idėjas tokių sodiečių 
sluogsnių, kurie jau pateko po 
naujos klesos, proletarijato, įta
ka. Šita partija todėl sakosi 
stojanti ir už socializmą.

Supantama, kad taip dalykai 
ilgai pasikt negalės. Lietuvos 
ekonominis plėtojimas eis pir
myn, ir kartu stiprės jos buržu
azija miestuose ir sodžiuje. Ta
da ims keisties ir tos partijos, 
kurios, stoja už savininkų rei
kalus. Jų ideologija darysis vis 
labiaus ir labiaus buržuaziška.. .................. *i ra žmonių, kurie įsivaizdi
na, kad Lietuva galinti peršokt 
buržuazinio plėtmojiosi tarpą ir 
tuojaus atsidurt socializmo 
tvarkoje. Jie mano, kad tam 
reikia tiktai, kad valdžia patek
tų į proletariato rankas: tokia 
valdžia, girdi, sugebėtų perkeist 
šalies tvarką ir pastatyt ją ant 
visai naujų pamatų. Bet žmo
nės, kurie šitaip mano, yra uto- 
pfaiinkai, panašus į tuos svajo
tojus, kurie skelbė savo teori
jas pirma Markso ir Engelso.

Senojo utopinio socializmo 
mokytojai manė,kad progresas 
žmonių, visuomenėje priklauso 
tiktai n|io žmonių minčių ir va
lios. Jeigu visuomenes tvarka

yni bloga, tai, jų supratimu, dėl 
to, kad žmonės arba nežino, 
kaip geriaus tvarkyties, arba ne 

' nori turėt geresnę tvarką. To
dėl, kad pagerinus visuomenės 
tvarką, tie utopininkai stengda
vosi ,viena, sugalvot gražų nau
jos tvarkos pieną, antra, įtikint 
žmonės, kad tas pienas yra nau
dingas jiems įvykinti gyvdhime. 
Su savo gražiais pienais jie 
kreipdavosi prie tų žmonių, ku
rie turi daug galios— prie ka
ralių, kunigaikščių, ministerių,

šių dienų utopininkai nebede- 
da jokių vilčių ant karalių ir lo
bininkų; jie kreipiasi į betur
čius, kadangi beturčiai šiandie 

| jau yra galingi. Bet jie taip-pat, 
I kaip ir senieji utopininkai, tiki, 
kad visuomenė tvarkos perkei
timui pakanka vien tik naujos 

I tvarkos pieno ir noro įvykdinti 
jį. Ir jie todėl taip-pat, kaip ir 
senieji utopininkai mano, kad 
jeigu valdžia, užsimanytų įvyk- 

. din ti socializmą, tai ji ir galė- > 
tų tai padaryt; nežiūrint koks 
yra šalie^išsiplėtojimo laipsnis.

Socializmu mokslas jau senai 
yra sukritikavęs tas utopijas. 
Jisai parodė, kad visuomenės 
plėtojimosi pamatas yra ekono 
mija, o ne žmonių mintįs ir už- 
simanymai. Kur ekonomija 
stovi ant žemo laipsnio, tenai 
socializmo negali įvykinti jo
kios spėkos. Taigi tiktai igno
ruotai socializmo moksle šiandie 
gali pasakot, kad Lietuvoje jau 
dabar esą galima įvesti socializ
mo tvarką.

Lietuva da ilgoką laiką eis 
buržuazinio plėtojimosi keliu.Ir 
socialistų uždavinys tenai dabar 
yra ne apgaudinėti darbininkus 
paskojimais apie negalimus da
lykus, o organizuot juos ir pa
dėt jiems iškovot kuodaugiausia 
teisių, kad per tą laiką, kada te
nai viešpataus buržuazija, jie 
uebulų perdaug skriaudžiami.

kaltė už tokį “komunistų” sufa- 
natizavimą puola ant jų organo 
“Laisvės”. Tas laikraštis, ištic- 
sų, nieko daugiaus nedaro, kaip 
tik skelbia fanatikišką neapy- 

I kantą prieš socialistus. Jau mes 
kelis kartus esame pastebėję, 
kad jisai talpina tokius straips
nius, kuriose stačiai kurstoma 
“duoti“ socialistų kalbėtojams.

Chicagoje “Laisvės” sufana
tizuoti ‘komunistai? keletą kartų 
grasino kumsčiomis viešuose su 
sirinkimuose “Naujienų’’ retink 
toriui ir vienoje vietoje pavar
tojo spėką prieš socialistų kuo
pos sekretorių.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. May 14, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

RUSIJOS EKONOMINIS 
SUIRIMAS.

| Apžvalga
KOMUNISTIŠKŲ FANATIKŲ 

ŠĖLIMAS.

L. S. S. Pildomojo 
narys, rašo “Kelei-

10 d. šių metų ga-

J. S. Pruselaitis, iš Waterbu- 
ry, Conn.,
Komiteto

vyje”: ,

Kovo
vau nuo tūlo asmens, kurio 
pavardė man nepažįstama, se
kančio turinio laišką:

leidžiu. — J. S. P.) pranešu 
tamstai, ponas S. J. Pruselai- 
ti, kad aš girdėjau, jog jums

gyvybę atimti, šitie žmonės: 
(čia seka penkių asmenų vai 
dai ir pavardės. — J. «S. P.) 
Visi jie yra komunistai. Jei
gu jus prisi jaučiat padarę 
jiems ką nors blogą, tai pasi- 
vaktuokite, nes gyvastis yra 
brangi. Jeigu tamsta man 
netikėtum tai kreipkis pas 
(čia paduotas asmuo, kurio 
namuose komunistų suokal
bis buvo padarytas. — J. S. 
P.). Tenai buvo jų visas sei
mas, ant kurio suėję nuspren
dė.

“Su pagarba (čia pasirašo 
laiško autorius, kurio pavar
dės kol kas aš nenoriu skelb-

Laiškas rašytas nemokyto

tas čia pat, Waterburyje.
Perskaičius tokį praneši

mą, man pasidarė labai ne
smagus jautimas. Jau tūlas 
laikas atgal girdėjau iš tūlo 
asmens, kuriam teko būti ko 
munistų susirinkime, kad ko
munistai plenhvo man “dir
žus rėžti iš pečių“. Neatkrei
piau į tai (lomos, nes maniau, 
kad tai paprastas komunistų 
plauškimas. Tečiaus 
laiškas parodo, kad ir 
pliauškims galėjo būti 
pamato.

šį laišką priverstas esu pa
skelbti viešiu, kad perspėjus 
komunistus, jog kriininališki 
jų pienai yra žinomi ir te
gul jie nedrįsta juos vykinti. 
Toliaus drg. Pruselaitis visai 

teisingai sako, kad didžiausia

šitas 
anas 
nebe

Ta musų silpnybę, beabe- 
jonės, rupįsis sunaudoti ne
krikščioniškas blokas. Krikš
čioniškoji tautu nenorės taip 
šokti, kaip jis dūduos. Todėl 
reikia tikėtis Lietuvoje gana 
didelės ir gana smarkios ko
vos už tikėjimą. Jei krikš- 
čionys-dėnįokratai toje sun
kioje kovoje sugebės išauklė
ti užtektiną skaičių pasaulieA 
čių inteligentų krikščionių, tiki 
jie laimės lų kovų.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

mis jiegomis amatinių unijų at 
stovų ir kitų pažangiųjų piliečių 
konferenciją, kuri bus tuo reika
lu Darbo Partijos sušaukta.

Darbo Laukas
Viešbu

Nesenai Maskvoje įvyko bend 
dras ekonominių šalies tarybų, 
darbininkų unijų ir Maskvos so- 
vieto kongresas, kad apsvars
čius ekonominį šalies padėjimą. 
Iš tų pranešimų, kuriuos davė 
kongresui L. Trockis, bolševikų 
karės komisaras, ir A. Rykov, 
Augščiausios šalies Ūkio Tary
bos pirmininkas, matyt, kad eko 
□ominis Rusijos gyvenimas bai
siai nusmuko laike bolševikų 
šėmiui ūkavimo.

Net tos industrijos, kurios 
geriausia laikosi, pagamina ma
žiaus kaip 30% to, ką jos pa
gamindavo pirma. Nežiūrint to, 
kad industrija eina labai paleng 
va, vis dėlto jai trūksta išlavin
tų darbininkų; todėl kaikurios 
industrijos šakos yra visai su
irusios, pav. audimo industri
ja-

Pasak Bykovo, bolševikų val
džia beveik pilnai įvykino pra
monės nacionalizavimą. 1918 
m. sovietai paėmė į valdžios ran 
kas 1925 fabrikus ir dirbtuves. 
O iki galo 1919 m. skaičius dirb 
tuvių, paimtų į valstybės ran
kas, siekė kokių 4000.

“Tai reiškia”, sako Rykov, 
“kad beveik visa pramonė ta
po pavesta valstybei, sovietų 
organizacijai, ir kad privati
nių dirbtuvių savininkų pra
monė tapo prašalinta... 4000 
nacionalizuotų pramones į- 
staigų apima ne tiktai stam
biausias, o ir didžiumą vidu
tinio dydžio pramonės įstaigų 
sovietinėje Rusijoje.

“Iš šitų 4000 įstaigų dabar 
dirba tiktai 2000. Visos ki
tos yra uždarytos. Darbinin
kų skaičius yra apie 1.000.000. 
Tuo budu jus matote* kad ir 
pagal skaičių darbininkų, ku
rie dirba, ir pagal skaičių į- 
staigų, kuriose eina darbas,, 
fabrikų pramonė pergyvena

Trockis mėgino išaiškinti ši
tą krizį tuo, kad technikos prie- 
taisos esančios sunaikintos, bet 
Rykov nurodė, kad sovietų val
džia nepajiegia suvartot net ir 
tų mašinų ir fabrikų, kuriuos 
ji turi savo rankose.

Paėmus visą Rusijos indus
triją, pasirodo, kad ji šiandie 
pagamina vidutiniškai tiktai apie 
dešimtą dalį to, ką ji turėtų pa
gaminti normaliam stovyje.

O bolševikų agitatoriai per 
paskutinius dvejus metus skel
bė svietui, kad Sovietų valdžia 
pakėhfsi Rusijos industrijos na
šumą ant 100%. Ir jų pritarė
jai visose šalyse tikėjo tuo. O 
tuos žmones, kurie sakydavo, 
kad bolševikų agitatoriai skel
bia netiesą, jie apšaukdavo 
“šmeižikais“ ir “darbininkų kle 
sos priešais”.

KLERIKALAI NESIDŽIAU
GIA LAIMfiJIMU.

Klerikalų “Draugas“ nelabai 
apsidžiaugė net ir tada, kada ji
sai patyrė, kad jų partija turės 
didžiumą vietų Sleigimajame 

,Seime. Jisai bijosi, kad “krikš
čionims“ bus sunku a Raikyt ko 
vą su radikalių partijų bloku, 
kuris turi netoli pusės atstovų. 
Sako:

Kunigai negali ir nenori už 
iminėti valdvietes atgeman- 
čioje Lietuvoje, o pasaulinių 
inteligentų krikščionių demo
kratų trūksta.

True translntion fllea with the post- 
master at Chicago, III. May 14, 1920 
as reąuired by tlie act of Uct. (i, 1917

Reikalauja inkriminuot pro
kurorų Palmerį.

[Federuotosioa Presoe žinia]
New Yorkas. — Organizuotie

ji didžiojo New Yorko darbi
ninkai subruzdo reikalauti, kad 
vyriausias prokuroras Palmeris 
butų inkriminuotas. The Cent
ral Federated Unibn, laikoma 
kapo viena pakantriausių ir k o n 
servatyviausių darbininkų orga
nizacijų, vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, kuri parodo, kaip bai
siai tasai augštas valdininkas 
savo žygiais pasidarė nebepa
kenčiamas dagi konservaty
vioms darbininkų grupėms.

Judėimas dėl inkriminavimo 
Palmerio pirmiausia kilo Darbo 
Partijoj. Dabar jis sparčiai plė
tojus ir kitose darbininkų orga
nizacijose. Gegužės 17 dieną ža 
da įvykti milžiniškas mitingas 
protestui prieš Palmerio žygius 
ir ĮMkskirta komisija, kuri įneš
tų kongrosan reikalavimą Pal- 
mreį inkriminuoti.

Central Federated unijos pri
imtoji rezoliucija, kuri pasmer
kia Palmerį kaipo “darbininkų 
judėjimo priešą, Amerikos prin
cipų išdaviką, Jungtinių Valsti
jų konstitucijos mindžiotoji ir 
neištikimą visuomenės tarną,“ 
tarp kita ko sako:

“Generalinis prokuroras Mit- 
chell Palmeris įkūrė ir išaugino

jų šnipų sistemą, kaip kad pir
miau rusų carai. Generalinis 
prokuroras Palmeris j ieško prie 
žasčių, kad galėjus tą karo lai
kui sudarytoj sistemoj išlaikyti 
ant visados taigi milžiniškas 
visuomenės pinigų sumas eikvo 
ii užlaikymui armijos detekti- 
vų, šnipų, denuenijatorių, žu- 
deikų ir provokatorių, kad jie 
šnipuotų ir terorizuotų Ameri
kos žmones.

“Savo tikslui pasiekti, gene
ralinis prokuroras Palmeris ve
da bjauriausią propagandos 
kampaniją organizuoliem^ dar
bininkams diskredituoti ir ap
šaukia kaipo maištininkus 
prieš valdžią darbininkus, ku
rie sustreikuoja, norėdami iš
sikovoti teisės kolektyvinio da- 
rėjimos su samdytojais ir kiek 
didesnės algos, kad galėjus žmo 
aiškiau išlaikyti save irdavo 
šeimynas. x

“Idant jis galėtų pasidaryti po 
litinio kapitalo savo asmeni
nėms ambidijoms ir išlaikyti 
“džiabus“ savo šnipų armijai, 
generalinis prokuroras Palme
ris paleido niekšiškus ir juo
kingus gandtis apie politines 
žmogžudybes, kurias buk Jung
tinėse Valstijose darbininkai 
ruošią padryti Gegužinėje šven
tėj.

“Teisingumo departamentas 
juk patsai prisipažino, kad jis 
siunčia šnipus į darbininkų ei
les kurstyti juos prie smarkavi
mų, idant tuo budu lengviau bu 
tų daryli areštus; užlaiko slap
tus kalėjimus; duoda įsakymų 
slaptiems areštams; daro slap
tas inkvizicijas; neleidžia savo 
aukoms pasimaytit ar susižinoti 
su advokatais; neleidžia, kad jų 
bylos butų greitai ir atvirai tar
domos teisme ir nepripažįsta 
jiems nė jokių kilų teisių, ku
rias šalies konstitucija jiemįs ga 
rantuoja ir kurių jiems negali 
nepripažinti dagi paprastas žmo 
gus padorumas.”

Toliaus rezoliucija paremia 
Didžiojo New Yorko Darbo Par
tijos reikalavimą, kad kongre
sas padarytų tirinėjimą teisingu
mo dapartamento ir jo viršinin
ko darbų, ir pasižada remti viso-

Minneapolis, Minn.
čių ir valgyklų darbininkams 
pąrdikalavus didesnės algos, 
samdytojai ne tik atsisakė išpil
dyti reikalavimų, bet paskelbė 
lokautų. Daugelis vidurmiesčio 
restoranų visai uždartya. Sam
dytojai tuo budu nori sutruškin- 
ti valgyklų ir viešbučių tarnau
tojų uniją ir padaryti savo įstai
gas “open shop.“ Samdytojus 
labai remia Citizens* Alliance, 
lobininkų organizacija.

Cincinnati, O. —• Sustreikavo 
apie 7500 mechainkų ir mašinis 
lų, priklausnčių Metai Trades 
asociacijai. Laukiama, kad mes 
darbą apie 3000 žmonių. Bei 
kalauja didesnes mokesties, bū
tent, ininimum 50 centų valan
dai padėjėjams, 00 centų specia 
listams ir 75 c. mašinistams.

Seattle, Wash. — Trįs tuks
iančiai longšormenų (uosto dar
bininkų) susterikavo, kajdangi 
samdytojai nutarė imli darban 
tik tvirtuosius vyrus, o ne'alfa
betine eile, kaip kad buvo pada
ryta longšormenų unijos sutartis 
su samdytojais, idant tuo budu 
kiekvienas turėtų progos dirbti, 
kada darbo yra.

ir Columbijos universitetuose 
profesorius vidutiniškai gauna, 
vyriškis $1632.70, moteriškė 
$1209.37 metams; einąs profe
soriaus pareigas $1583.73; pro
fesoriaus asistentas $1367.85. 
Alga augštesniosios mokylos 
mokytojo siekia vos $898.75 mc 
tams, Vidutinė alga universite
to profesoriaus Franci joj buvo 
metais 10,000 frankų, o Rusi
joj 4000 —5000 rublių. Taigi di
desnė negu Amerikoj; bo to, jie 
ten turi umeriturą ir senatvę ap 
rūpintą, ko Amerikoj nėra.

Ir su išradimais Amerikoj nė 
ra taip gražu, kaip dažnam ro
dosi. • Tiesa, čia išradėjai mė
ginimams greičiau negu Euro
poj gauna pinigų nuo lobingų- 
jų firmų. Bet davusi pinigų fir 
ma ir išradimą savo vardu svie- 
tan paleidžia, tikrojo gi išradėjo 
vardo net iš jo išradimo besi- 
naudbjantįs nežino. Europoj 
besinaudojančių iš švietimo dar 
bo ir firmų yra kur kas ma
žiau. Tiesa, Amerikoj pinigų 
lengviau gauti, bet užtai išradė
jui daug sunkiau savo vardą 
svietui pagarsinti, nes jį sau, 
savo garbei paima tie, kurie mė- i 
ginimams pinigų davė.

—šernas, i

..... 1 1 ...... 1 " " J

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Veda vitoMtu reikalui, kaip krlmlnaUlkuotf 
taip ir cMtiikuoM ieiimuote, Daro 

vUokiue aokumenhu irpopieratt
! Namų Ofisas:

•»• I. NaltM lt
Ant trečių lubų

Tel. Drover ISIS

Ml«to OffeMf 

117 U. lourtarn M. 
1111-11 MtyBUt.

ToL C.ntr.l 4411

d

Detroit, Mich. — Siuvėjų imi 
jos streikas tebesitęsią. Strciki
įlinkai laikosi tvirtai.

Charles 
per 20

Milwaukee, Wis. — 
Abres Aulo kompanija, 
melų kooperavo su darbininkų 
unija, dabar paskelbė, kad ji ne 
bepripažįsianti unijos ir busian
ti “open shop.” Gegužės 14 die 
ną Aulo Workers unija laikys 
specialį milingą, kad nutarus, 
kas daryli.

Detroit, Mich. — Keletas did
žiulių cigarų dirbylklų galų gale

KORESPONDENCIJOS
HART, MICH.

Gaisras.

Subatėj, geg. 8d. nežinia iš ko 
klos priežasties užsidegė lietuvio’ 
ūkininko Jono Bakano kluonas. 
Paskui liepsna persimetė ant ki
to kluono, tvarių, kiaulininkų, 
vištininko ir kielės, kurioj buvo 
daug grudų dėl sekios. Sudegė 
daug šieno, bulvių 2 didelės 
kiaulės, vežimai, visi ūkio pa
dargai ir naujos mašinos, kurias 
ką-tik buvo nusipirkęs . Pats 
Bakanas tuo laiku buvo laukuo
se
ųau negalima buvo per liepsną 
prieti prie triobų. Atbėgę bai
minai pagelbėjo atginti liepsną

are dirvą. Kada parbėgo,

cigardirbių reikalavimus ir pusi 
rašė kontraktą su unija. Kstrfnuo stubos. 
kurie samdytojai dar spiriasi, 
bat streikininkai turi vilties,kad 
greitu laiku ir tie turės pasi-
duobi.

Iš Įvairių Sričių
Raštininkai iruniversitetų 

profesoriai Europoj.

Mes papratę garbinti Ameri
ką, ir daugumas mano, kad ir 
mokslo žmonės ii’ literatai Ame 
rikoj geriau apmokami ir ge
riau aprūpinti, negu kitur. Tuo 
tarini su tuo aprūpinimu yra 
kitaip, galima sakyt yra atbu
lai čia ir Europoj. Net bolševi
kų valdomoj Rusijoj, nors jos 
valdžią kituose kraštuose nieki
na ir pajuokia, žymesnieji rašy
tojai geriau negu darbininkai ap 
rūpinti. Žymieji rašytojai bol
ševikų valdomoj Rusijoj be pa
prastų, kaip ir darbininkai, al
gų, gauna iš valdžios dar nepa
prastas porcijas visokių reika
lingų jiems maisto produktų. 
Rusų rašytojai ir poetai turi 
teisės reikalauti iš sovietų val
džios ir gauti ekstra porcijų mė 
sos, avižų, kruopų ir čekoliado. 
Tas priedas, kadangi Rusijoj 
produktai labai brangus, yra la
bai stambus padidinimas atlygi-

Kitas bolševikų valdžios pa
tvarkymas nusako, kokia žie
mos laiku turi būt išlaikoma 
temperatūra (šiluma) skaityk
las turinčiuose kliubuosc. Kny
gų pardavinėtus uždrausta par
duoti vienu kartu vienam žmo
gui daugiau kaip vieną knygą. 
Tas patvarkymas atrodo jau ne 
labai praktingas, bet gal būt 
yra tam tikrų priežasčių, kad 
reikėjo tokį patvarkymą daryli.

Amerikoj rašytojams apmoka 
už jų darbą nū valstybe, nė kraš 
to valdžia, bet vien jų raštų ir 
knygų leidėjai; tauta su tuo nie
ko bendra neturi.

Ir universitetų profesoriai ne 
Amerikoj yra geriau apmoka
mi. Chicagos, Harvardo, Yale

Bakauai atvažiavo iš Norlh 
Dakotos. Pirkosi 95 akrus že
mės su gražiais namais, kuriais į 
visi gražiavosi. Dabar viskas 
pavirto į pelenus. Nuostoliai 
siekia $6.000; apdrausta buvo 
vos ant $3.000. Lietuviai labai 
apgailauja patikusią jų draugą

Hrat, Mieli. Ūkininkai*

VYRAI, RŪKYKITE.

Rūkymas valo jūsų smegenis — 
sako leidė Troubridge.

LONDONAS, geg. 12. — Tur 
tinga Londono leidė, vardu 
Troubridge, čia pareiškė šitokią 
naujieną: Rūkymas visai nėra 
toks blogas, kaip kad tūli įsi
vaizdina. Rūkymas gelbsti žmo 
gaus organizmui veikti; jis valo 
smegenis.

Leidė Troubridge tai pasakė, 
lodei, kad iždo niinisteris nese
nai parlamentui pasiskundė, jo- 
gei tabako fiaibrikantamii priė
jo dirbti daugiau tabako todėl, 
kad pastaruoju laiku ir moters Į 
užsikrėtė “netikusiuoju papro
čiu“ — rūkyti cigaretus. Leidę 
Troubridge todėl norėjo pripa- 
rodyti, kad rūkymas yra geras 
daiktas.

WILSONAS VETAVO KON
GRESO BILIŲ.

Nenori, kad valdžios veikimas 
butų senzuruojamas.

WASHINGTON, geg. 13. — 
Prezidentas Wilsonas šiandie 
vetavo legisiatyvį, ekzekutyvį ir 
teisminį bilių.

Prezidentas pareiškė, jogui 
bilių jisai gražinąs todėl, kad 
jisai paveda kongreso kontrolėj 
visus valdžios leidinius.

Toji dalis (kur kalbama apie 
kontrolę spausdinjams) pasak 
prezidento, suteiktų kongresui 
cenzūros teisių — ekzekiityves 
valdžios veikimui varžyti.

|
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Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki • vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo* 
•261 Be. Halsted 8L Chicago, I1L

M

k:

GROLL & YANKUS
PLUMBING GAS’FITTING 
HEATING & DRAINAGB

900 West 52nd St., Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

TRENGTH
AFETY&
ERViCE

Saugumas
Patarnavimas

Kada jus deposituo- 
jate $avo pinigus šia
me tvirtame banke, 
jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus.

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

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

The 
STOCK YARDS «

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted St 

Chicago
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Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

D. R. vakarienė.

dejas, iššaukinėjo niekuriuos 
draugus nors po kelis žodžius

■ ištarti. Daugiausiai atsisakinė- 
Į jo — neprisirengę, nesitikėję
kalbėti, dėkavojo tik už gardžią 
vakarienę ir linkėjo Dramatiš
kam Bateliui augti, bujoti ir te 
ainis tankiau rengti.

Įdomiai pratarė d. Gugis apie
■ Ratelio svarbą ir veikimą dailės 
srityja. Dg. Bu ragas ir vakarė-

ROSELAND Komunistų < 
byla

Draugiškas vakarėlis.

Subtoje, gegužės 8 d., Drama-' 
tiškus Ratelis surengė draugišką i 
vakarienę. Nors žmonių neper MaliorienS

padėklamda ilgiausia i susirinko, 
linksmus, smagus, užganėdinti. 
Pirm vakarienės, dar besiren
kant publikai, jau žaidžia, šoka, 
prie lietuviškos muzikos. O po 
vakarienės, tarpe kitko, lietuviš
kų dešrų, kurias Šeimininkės 
taip gardžia i Apdarė, prisivalgę, 
jaunuomenė taip įsismagino, 
kad šoko, žaidė, lakstė iki pat 
antros po pusiaunakčio ir dar 
nenorėdami skirstėsi. Beje, bai 
giant vakarieniauti, tvarkos ve-

LIBERTY BONDSAI

avo. larpe kitų pra
tarė ir dr. Grigaitis; pagyrė Ra 
lėlį, kad jaune nėra frakcijinių 
ginčų, nė tFŽsivarinėjimų, pata
rė ir toliau vienybėje veikti. Dar 
nekuric po kelis žodžius tarė: 
apie dailę, teatrus, vaidinimus. 
Paskutinis šaunią prakalbą pa
sakė d. Jamonlas. Tuomi pro 
gramas užsibaigė.

Sukilęs nuo stalo jaunimas 
subruzdo šokti, žaisti, lakstyti, 
tarytum norėdami už vakarie
ne atsilvainti! — žemaitė.

yra išmainomi | 
pinigus pagfl 
dienos kurso 
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:

9

3
4

5

paskola 4% s — $86.00 
paskola 4%s — 85.00 
paskola 4*4,8 — 89.00 
paskola 4|//2S — 85.00 
paskola 3%s — 96.00 
paskola 4%s — 96.00
nori parduoti LibertyKas

Bondsus, gali juos atnešti ar at
siųsti Naujienų Pinigų Siunti
mo Skyriun, 1739 So. Halsted 
St., Chicago, UI.

WEST SIDE

Vakaras.

Nedėlioję, gegužės 9 d., Vy
rų choras surengė vakarą su lo
šimu S. C. P. S. svetainėj. Žmo
nių pusėtinai prisirinko. Sce
noje pastatė komediją “Velnias 
ne boba”. Juokingas veikalas, 
juokingai ir sulošė. Ko ten, ant 
scenos nebuvo... Publika net pil 
vus susiėmusi kvatojo, juokė
si. Mat juokingi veikalėliai pa
tinka.

Lošime geriausiai atsižymėjo 
kaip ir visuomet dgė Kukutie- 
nė, bet ir kiti artistai gerai su
lošė komiškas roles. Paskui 
dar vyrų choras sudainavo kėlės 
daineles. Vakaras užsibaigė šo
kiais prie Grušo muzikos.

— žemaitė.
■f H «ll ........  .. ............. . ■ -n I - ->

Subatoj, geužes 8 d., Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelis paren
gė draugišką vakarienę švedų 
kooperatyvinėj Ideal valgykloj 
prie 110 ir Michigan Avė., gat
vių. Nors vakarienė buvo ren
giama paskuboms, bet svečių ir 
darbuotojų dalyvavo apštus bū
relis, buvo jų net iš Ghicagos ir 
South Chicagos.

Susirinkusieji gražiai pasilink 
aminę ir pažaidę, kaip 11 vai. 
sėdosi vakarieniauti. Vakarie
nė, kaip aiškino L. S. M. Rate
lio pirmininkas J.D.Šimkus, bu 
vo parengta padėkoti Ratelio 
veikėjams ir rengėjams. Buvo 
pasakyta keletas prakalbėlių, a- 
pie Ratelio veikimo pradžią, jo 
veikimą, nuveiktus darbus ir 
pergyventus vargus.

Prisiminta ir 8_ 
Vargšą ir ant vietos svečiai su
metė $10.34 pastatymui pamink 
lo ant jo kapo. — Vietinis.

Mirtingumas.

Pereitą savaitę, nuo geg. 1 iki 
ąeg. 8. Chicagoje pasimirė 651 
žmonės. Daugiausia aukų pa
siėmė plaučių uždegimas, džio
va, širdies ligos ir vėžys. Pagal 
metus, daugiausia mirė vaikų, 
nesulaukusių 1 metų amžiaus.

Pereitą balandžio mėli. mirė 
Chicagoja viso 2,873 žmonės, o 
kovo mėn. — 3,287.

Cukrus nupigsiąs.

■sss

Nagrinėjimas
Komunistų Darbo Partijos na
rių bylos dar neprasidėjo ir tur
būt dar negreit prasidės. Nežiū
rint kad jau apie šimtas pašauk 
tų būti teisėjais išklausinėta vos 
tik vienas ar du tapo priimti į 
teisėjus.

Komunistus gina šie advoka
tai: Clarcncc Darrow, William 
Cunnca, William II. Forrest, 
Seymour Stedman ir Peter Siss- 
man.

Prokuroru yra Frank Comcr- 
ford, kuris Europoj “studija
vęs” bolševizmą. Jam prigelbsti 
Harry M. Berger, Barnhart ir 
Lloyd D. Heth.

Prokuroras kelis sykius klau
sinėjant teisėjus buvo užsimi
nęs, kad tai jokiu bildu nęsas tei 
sinias darbininkų, bet Clarcnce 

įpia a. a. Br. Darow jam greitai atkirto, kad 
lai jis girdi kiekvienoje byloje, 
nuo laiko, kada jis pradėjo ad
vokatūrą. Sekami komunistai 
darbiečiai yra teisiami:

William Bross Lloyd, Ludwig 
Lore, L. E. Katterfeld, Jack Car 
ney, N. Jewel Christensen, Sa-1 
mucl Ash, Max Bedack, Meyor 
Dobrowski L. K. England, E<1- 
mund Firth, Saimiel F. Hankin, ‘ 
Bobert Horsley, Niels Kjar,; 
Charles Crumby, James A. Mei- 
ssinger, John Nelson, Edgar 0- 
wens, Arthur Proctor, Kari F. 
Sanburg, Pcrry H. Shfphan, 
Alfred Schuster, Morris Stolar 
ir John Vogei.

Byla ketina būti labai ilga ir 
gal tęsis keletą mėnesių.

GERIAUSI LAšINIUKAI
“STAR”

STAR Lašiniai yra imami nuo jaunų, mitulių, 
grūdais penamų kiaulių, kurie Suv. Valst. Val
džios inspektorių egzaminavojami. Parinkti- 

nos, geriausios vietos šitų kiaulių išpiaustoma į 
ketvirtainius šmotelius, suskirstoma, susudoma 
sulyg Armour Star recepto ir padžiaujama rūky
kloje viršuje mažos ugnelės. Visi Star Lašiniai 
yra Suv. Valst. valdžios ir Armour’o inspektorių 
ištirti. Kiekvienas lašinių šmotelis tur būti sulyg 
Armour’o taisyklės vienodos kokybės.

Štai delko Star Lašiniai viršija savo ypatybė
se — skonyje, mėsos kokybėje, maisto vertybėje 
ir taupoje. Jie būna suraikyti ar piaustyti, ir su

pakuoti popieriniuose maišuose ir 
stiklinėse. Star Lašiniai pažymėti 
Armour’o Pusapvaliu Leibeliu — 
ženklas dėl kurio nereikia abejoti 
perkant.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewich

AKUŠERKA
Baigusi A
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva- 
nijos hospitalė. 
se, Pasekminę 
gai patarnauja 
prie gimdymo.
Duoda rodą vi
sokiose ligose I 

moterims ir 
merginoms.

3113 So. Halsted St. Chicago, III. 
(dnt antrų lubų)

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

Tai ženklas, kurio delei 
Nereikia spėlioti perkant.

Prisiplėšę keletą milionų pel
no cukraus pelnagaudos žada 
“pasitaisyti”. Jie imsią pardavi 
rieti cukrų pigesne kaina, taip 
kad sankrovose cukrus bus par 
duodamas po 20c. svaras. Mat 
pasirodė, kad tuo laiku, kada 
buvo skelbiama, kad mieste yra 
cukraus badas ir cukraus kai
na iškįlo virš 30c už svarą, ant 
šoninių bėgių visą laiką stovėjo 
ir dabar tebestovi desetkai, o 
^al ir šimtai vagonų su cukrum, 
kuris niekad nebuvo siūlomas 
pardavimui. Jis buvo laikomas 
vagonuose, kad padarius cuk- 
kraus trukumą ir iškėlus kai
nas.

Tai parodžius, cukraus pclna- 
4a ūdos sutiko tą cukrų parduoti 
po 250,(MM) svarų kasdie po 
už svarą uždam u perkant.

Nepristatyti laiškai.

Žemiau išvardyti asmens, ka
dangi dėl blogų adresų iaiškane 
šiai jų nesuranda, tegul kreipia
si į vyriausįjj paštą, Clark ir 
Adams gt. atsiimti atėjusių 
jiems laiškų iš Lietuvos. Rei
kia klaust prie “Advertiscd Win 
dow”, lobe j nuo Adams gatves, 
pasakant laiško numerį.
No.:

906 
921 
924 
930 
931

CHICAGO

Actams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin. NW 
Van Buren ir Wells. SW 
Van Buren ir Clark. SW 
Van Buren ir State. SW 
Harrison ir VVahash, NW 
18th ir State. NW

Pavarde ir Vardas.

Si.939
19c

Av.

Lietuvių Ūkininkų KolonijaAvė.
Smagiausia

ajST KmDS— And The Big Game ic Satainlay
St.

LITTLE JULIUS SNEEZER SY BAKER
Put our voltu.

Go AHEAP

MEILE IR 
DAILE

t ttGlNNING 
-ra feel siek

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902. 

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Lotais Ava. 

CHICAGO, ILL.

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

955
960
984
986

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusi pikti.

^IDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin. SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW

I BELIEVE" YOUR BĄCKLVARD’ 
I’LL J(/$T YOU WHAT *
T CAV PO.'

By Aal Carter

ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir

knyga skaity
ti. 210 pusla
pių, 20 pavei- ■ 
^slų. Kaina Į 
$1.00. Reika
laukite pas:

A. Margėm,
2023 St. Paul Ava. M

...

i

JUOZAPAS BACHUNAS
Mirė 12 dieną Gegužės, 1920 m. 10:54 vai. vak. Velionis 
išgyveno 20 metų Amerikoje; turėjo 53 metus amžiaus. 
Paeina iš Augštojo Gelgaudiškio, Suvalkų rėdybos.

Velionis mirė Sodus, Mich. bet bus parvežtas į 
Chicagą Subatoje Geg. 15-tą, 12:30 dieną į Koplyčią 
prie P. Jono F. Eudeikio po nr. 4332 So. California avė.

Panedėlio rytą ant 8:00 vai. bus pamaldos Nekal
to prasidėjimo Šv. Mar. Pan. bažnyčioje, iš tę į Šv. Ka
zimiero Kapines..

Velionis paliko nubudime Moterį, Oną ir tris sū
nūs, Juozapą, Aleksandrą ir Vladislovą.

Meldžiame visus gimines ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse. — Moteris ir Sūnus.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Areštavo pelnagaudas.
Vakar tapo areštuoti Bunlc 

Gandy Mfg. Co. prezidentas ir 
sekretorius. Jie kaltinami ta
me, kad jie pirko 1,296,150 sva
rų cukraus, mokėdami po 13c. 
už svarą, o pardavė jį po 29c. už 
svarą. Gal ir kiti tos kompani
jos viršininkai bus areštuoti.

Chicago, III.

Pinigus siųs- 
kite: dolerį 
laiške, ar mo* 
ney order'į.

Bukauskenei Julijau 
Chepanskas A. 
Damosevicius Kostantin 
Deks Antanas 
Diveiko Kazimeru 2 
Dubaka Balreslawas

952 Gaizauski John 
Gajkoxviskis B 
Gedryas Pawel 
Grigaliūnas Antoni 
Jerozus Bolicslava 
Jocieni Paul’na

987 Jokubavskas W 
1001 Himleris M. 
1024 Laurinekiti Agota*
1040 Mikutis Lcvonas
1041 Milasųs Petras 
1013 Motuszene Elzbeta 
1048 
1057 
1079 
1097 
1099 
1102
1114 Vaitkui Antanui 
1118 Vikszys Jonas 
1120 Walaski Kasper 
1138 Zemeckis John

Nawrockis Vic toras 
Peteravsiky Antonas 
Sapega Paul
Stancerwicus Bronislowas 
Stapolioni John
Stukas Stanislovas

SOUTH SIDE 
Agentūros: 

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted 
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St. 
M. Matulew«ki, 3121 Lime St. 
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Aye.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnia, 3416 Wallace St. 
Peldžius, 3651 VVallacc St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grovc 

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

Avė.
J. Čcplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai 
ir Madison, NW 
ir Jackson, NW 
ir Van Buren, SW 
ir 12lh, NE - - — — ?

Maxwell, SE ir NE 
14th, NE 
18th. SW 
Archer, NW 
31st. NW 
35th. NW 

ir 42nd SW 
ir 47th, SW ir NE 
ir 51 st, SE

WEST SIDE

Agentūros
V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st.
J. Kaulakis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oaklcy A v.

GATVIŲ KAMPAI

Bhie Island ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avė.

18tos GATVSĖS AI’lELINKfi 
Agentūros

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

BRIGHTON PARK /
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtcnaw Av 
J. Smitb, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
Žurauskas, 4053 S. Maplevvood A v. 
J. Zulinąs, 4063 S. Maplevvood Av. 
A. Belenskas, 2617 W. 40th PI. 
Žukauskas, 4358 S. California

Gatvių kampai 
Wcstcrn ir 47th gatvčs

T0WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bertash, 4601 Hcrmitage Avė.
Gatvių kampai

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

CICERO, ILL. 
Agentūros

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

P. F. Grybas, 11429 Calųmet Avė. 
M. G. Valaskas, 373 Kensington Av 
A. žalais, 114 E. 107th St.

Jom somč doctop;
T GRADGATED FRO/v\ TH6. 
ftUNKO A4FDICAL 
CORR.ES Por/DfcNCE

PASPARTU BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dearbom St, Chicago. 
Room 206.

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12th ir Jcffcrson, NE 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35lh, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jcnurich, 2023 Grecnwich
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

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

GE R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

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.

Wli

CORR.ES


NAUJIENOS. Pėtnyčia, Gegužės 14, 1920
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲRE IKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI RAKANDAI MOKYKLOS

VYRŲ VYRŲ

Brighton Park. — Keistučio Paš 
Kliubo susirinkimas įvyks nedėliojo, 
geg. 1 d. lygiai 1 vai. po pietų, Liber
ty Hali. 3925 So. Kedzie Avė. kampas 
39 PI.. Nariai malonėkite visi atsilan
kyti, nes yra dau& svarbių reikalų ap
tarti. — Pirm. .1. Shaltman.

Pirmyn Choro dainininkai susirin
kit nedėlioj geg. 16 d., 10 vai. ryto į 
knygyno svet. 1822 Wabansia Avė. 
Eisimo nuimti choro paveikslų

— Valdyba

REIKTA REIKIA PATYRUSIŲ MOLDERIŲ

LSS. VIII Rajono konferencija bus 
nedėlioję, geg. IG 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.

Motery ir mergaičių 
lengvam dirbyklos darbui. 
Patyrimo nereikia.
Šviesus, erdvus darbo 
kambariai.

Karšta kava priešpiečiams, 
patogus poilsio kambariai, 
malonios sąlygos.

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

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

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

PARSIDUODA automobilius, gali
ma pasirinkti iš dviejų: Maxwell ar 
Overland. Abu gerame stovyje. 5 pa
sažierių, priežastis pardavimo — 2 ne
reikia. Kam reikalinga gera mašina 
meldžiu atsišaukti.

PRANAS BUTKUS, 
1328 Heath Avė. ir 13 st. 2 blokai į 
rytus nuo VVestern Avė.

PARSIDUODA trokas 2% tono. Ge
ri tajoriai beveik nauji. Pardavimo 
priežastis išvažiuoju į Lietuvą.

N. DOMBRAUSKAS,
817 W. 34 St

PARDAVIMUI automobilius Max- 
well 1918. Gerame stovyje. Parduoda
ma pigiai. Kreipties: Subatoje po pie
tų ir nedėlioję.

MOTIEJUS KIELA, 
2217 W. 23rd PI. 2 augš. fronte.

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

P. RAGAIŠIS,
1807 Blair St., Chicago.

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

— Vaikučiai.

Kreipties:

JEVVEL TEA CO., 
39£2 So. VVinchester Avė.

PARDAVIMUI Fordas, naujai ma- 
levotas. 5 sėdynių. Priežastis parda
vimo — perku kitų troką. Galima 
mane matyt bile kada.
4555 So. Paulina St., Chicago.

TfiMYKIT!
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 sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

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

NAMALžEMĖ

Lietuvių duonkepyklų darbininkų u- 
nijos susirinkimas įvyks subatoje, ge
gužės 15 d., 7:30 vai. vakare, salėje 
po num. 3400 Aubum Avė. Visi dar
bininkai dirbantieji duonos kepyklose, 
malonėkite atvykti, nes yra svarbių 
reikalų. — Valdyba.

REIKIA
Tvirtų vyrų darbui prie cold 
Storage.

REIKIA pečkurių; $85 kambaris 
valgis. Klausti:

Chief Engeneer.
CHICAGO BEACH HOTEL, 

51st ir Cornell Avė.

ir PARDAVIMUI

Cicero. — C. Liet. Paš. Kliubo pa
prastas susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
geg. 14 d., 7:30 vai. vak. O Tamuliu- 
nienės svet., Susirinkite visi ir atsives
kite naujų narių. — koresp.

Waterbury Conn. — LSS 34 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks utarninke, 
geg. 18 d., 8 vai. vak. šviesos Knygy
no svetainėje. Visi turite būtinai pri
būti, nes turime daug svarbių reikalų. 
Norintįs įstoti į LSS 34 kp. teippat a- 
teikite. — Org. P. Plečkaitis.

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-v?s še
rini nkų susirinkimas bus pėtnyčioj, ge- 
gužės 14 d. 7:30 vai. vak. Liuosybės 
M'et., 1822 Wabansia Avė. šiame susi
rinkime bus renkama bendrovės įga
liotiniai, kurie prailės bendrovės darbą 
Lietuvoj; todėl kiekvienas šėrininkas 
privalo būti susirinkime ir paduoti sa
vo balsą už tinkamą ypatą. Kviečiame 
visus, kurie norite įstoti į minėtą ben
drovę. — Valdyba.

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

Pa j ieškojimai
ASMENŲ I IEŠKOJIMAI
TĖVAS LIETUVOJE pajieško savo 

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

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

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 dėkinga.

LEOSfi DARGUŽIENfi, 
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.

RASTA-PAMESTA
RASTA $200 musų sąkrovoje.

OTTO’S FAIR 
38-10 So. Kedzie Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
Moteriškų prie Saločių.
Patyrusioms gera 
mokestis.
Nuolat darbas.

Kreipties:
SPOEHR’S

179 N. Michigan Avė.

REIKIA MOTERŲ 
Sortavimui popieros.

Nuolat darbas.
Gera mokestis,.

GUMBINSKI BROS.
2261 So. Union St.

BEIK I A
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ

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

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

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

Kreipties:
1107 West Congress St.

UNITED STATES COLD 
STORAGE CO. 

2101 W. 39th St.

REIKIA salesmenų, jaunų, gabių 
vyrų; augščiausi mokestis. Kreipties 
per “Naujienas” No. 88 arba nedalio
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.

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

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

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARSIDUODA meilinis namas 3 
pagyvenimų ir Štoras su 4 kamba
riais; Randos neša $73 į mėnesį. Par
siduoda pigiai.. Kaina $5,700. Namas 
randasi 5706 So. Morgan St.. Atsišau- 
kit,e pirmas floras iš fronto.

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

L. K1BARTAS, 
1217 N. 9th St. East St. Louis, III.

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

MOKINAMA KIRPIMO, 
pro gijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 323 74 W. Washlngton Street

Mlkinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama Ir per laiškus

FARMOS DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

REIKIA 6 merginų 15 metų amžiaus 
ir senesnių prie klijavimo tabelių. Pa
tyrimas nereikalingas.

Phone: Main 4445.
LARSEN and W00D 

23 So. Clinton St.

REIKIA
100 karų karpenterių.
patyrusių prie freightkarių

Taipgi 23 darbininkų
Kreipties: >

ROCK ISLAND LINES 
124th St. Shops 

124th St. ir Ashland Avė.
Blue Island.

VYRŲ REIKIA darbui prie skudu
rų. Krepties tuoj.

FANDLER &YOUNG 
1820 W. 14th St.

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

3301 Lowe Avė.
REIKIA

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.
HYDROX Co.

34th St. ir Lake Park Avė. ,

REIKIA
MOTERIŠKŲ INDAMS 

PLAUTI
Darbas švarioj šviesioj vietoj. 
Puikios sąlygos. Gera mokestis. 
Nedirbama šventadieniais ir ne- 
dėliomis.

Klausti M r. Kaplan.
THE IIARMONY CAFETERIA, 

27 VV. Randolph St.

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 įr veltui perdanginimas 
baldų iš jūsų gyvenimo vietos iki čia. 
Išvažiuojama kiekvieną utaminką. 
Kreipties Ketvergais, Pėtnyčiomis Su- 
batomis ir Nedėliomis 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 DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

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

REIKIA vyrų, $5 į dieną; nuo
lat darbas, muilo dirbykloje.

1319 W. 32nd Place.
2 blokai į vakarus nuo Racine av.

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

THE BARRETT CO., 
2900 So. Sacramento Avė.

PARSIDUODA bučemė ir jęrosernė 
tarp lietuvių ir svetimtaučių apgyven
to] vietoj. Biznis cash gerai išdirbtas. 
Kam reikalinga tokia biznis prašom 
atsišaukti greitų Jįaiku.
1835 VVabansia Avė^ Chicago, III.

REIKIA
Cabinet makerių 

prie taisymo rakandų.
Kreipties:

GLABMAN BROS
832 Maxwell St.

PARSIDUODA bučemė ir grosemė 
Biznis geroj vietoj, apgyventa maišy- 
os tautos, ir cash biznis. Priežastis 

pardavimui patirsit ant vietos.
V. P. S.

1736 N. Hoyne Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė lietuvių apgyventoj vietoj

1315 So. 49th Court, Cicero, III.
REIKIA

Upholsterių
Taisymui rakandų 
GLABMAN BROS.

832 Maxwell St.

REIKIA Vyrų dirbti cinykloje cina- 
vimui ir abelnam cjpos darbui. Nuo
lat darbas ir gera mokestis.

Kreipties: ,
NATIONAL STAMPlNG

AND ELECTRICAL WORKS 
424 So. Clinton St.

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

REIKIA pakuotoji; pakavimui į 
skrynes ir keliavimo maišus.

755 West Polks St.

PARSIDUODA bučeme ir grosernė 
Priežastis pardavimo — vąžiuoju Lie
tuvon. Renda į mėnesį $30.00 drauge 
ir gyvenamieji kambariai. Tur^uti 
parduota greitai. ’

M. YAVORSKY, 
4749 So. Honore St.

TAMYKIT
VYRAI MOTERS, 

ar norite nuolatinį darbą su 
gera mokestimi ir bonus?

Kreipties:

WESTERN FELT WORKS
4115 Ogden Avė.

Arti 22nd ir Cravvford Avė.

REIKIA senyvo vyro ar moters pri
žiūrėjimui namų; gera mokestis, len
gvas darbas. Kreipties:

'WM. MATHUS.
469 Collinsville Avė. East St. Louis, UI

REIKIA 
PATYRUSIO VEITERIO AR 

VEITERKOS
W. JUCIUS, 

3305 So. Halsted St.
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

švariam ir lengviam dirbyklos 
darbui. Patyrimo nereikia. Mes 
išmokinsime jus. Gera proga 
iškilti.
THE JOSEPH KLICKA CO., 

20th St. ir Califomia Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinj 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA

LEIBERIŲ

JAS. B. CLOW & SONS 
• 534 So. Franklin St.

REIKIA

Tvirtų vyrų prie darbo ship- 
ping arba krakmoliaus dept.

Kreipties:

STEINHALL MFG. Co.
2841 So. Ashland Avė.

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

50 W. Randolph Street.

REIKIA paintoriaus pagelbininko. 
F. THERIEN,

6226 Harper Avė., iš užpakalio

REIKIA VYRŲ INDAMS 
PLAUTI

DARBAS ŠVARIOJ, ŠVIESIOJ 
VIETOJ. GEROS SANLYGOS. 
GERA MOKESTIS. NEDIRBA
MA ŠVENTADIENIAIS IR 
NEDALIOMIS.

KLAUSTI MR. KAPLAN. 
IIARMONY CAFETERIA,

27 W. Randolph St.

REIKIA BUSS BOYS
DARBAS ŠVARIOJ, ŠVIESIOJ 
VIETOJ. GEROS SANLYGOS. 
GERA MOKESTIS. NEDIRBA
MA ŠVENTADIENIAIS IR 
NEDALIOMIS.

KLAUSTI MR. KAPLAN.

IIARMONY CAFETERIA, 
27 W. Randolph St.

REIKIA jauno vyro darbui 
grosemėje.

CH. STATKUS,
2217 Lake St., Melrose Park, III.

Phone 745.
PATYRUSIO vyro prie pasažierių 

elevatoriaus dept. sankrovoje Nuolat 
darbas gera mokestis.

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

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius 1917 

m. penkių pasažierių; yra labai dai
lios mados. Parsiduoda už mažą kainą 
noriu parduoti į trumpą laiką, iš prie
žasties to, kad aš važiuoju į Lietuvą. 
Telefonuokite ar ypatiškai ateikite. 

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

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

3 lubos fronte.
J. M.

3126 Lowe Avė.,

PARSIDUODA 3 automobiliai,
1919 Paige, 7 sėdynių
1918 Dodge, 5 sėdynių.
1920, Maxwell, 5 sėdynių 

Tos mašinos yra taip kaip naujos; 
Parsiduoda pigiai. Kreipties šiuo ad' 
resu:

C. P. SUROMSKI CO.
3846 So. Halsted St Chicago, III.

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
ęigiai parduodamą.

‘urime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty

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

WESTERN FURNITURE

STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedelioniis nuo 10 iki 4 po piet.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime sa’.o pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir mo lacniš- 
kirusių tr ’ij šmotų parlovo rakandų

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

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

Gvarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

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

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

Miestelis Hart, yra gražioj a- 
pielinkėje tarp gerų ūkių; turi 5 
dideles krautuves, kurios viską 
superka brangiau negu kitur, 
nes turi gelžkelį, ateinantį į pat 

| miestelį 3 kartus į dieną; turi di
delį keninį fabriką, didžiausią 
lentų pjovyklą, malūną vandeniu 
varomą kuriame pigiau sumala, 
kaip nori ir kada nori, medinį fa
briką, tik-ką užbaigtą; siuvėjų 
fabriką, kame sius visokius dra
bužius, dabar reikalauja 50 mer
gaičių, o vėliau patilps apie 400 
mergaičių ir keletas vyrų. Pats 
miestelis (guli gražioj lygumoj, 
apaugęs dideliais klevais; visos 
gatvės yra švariai laikomos; ar 

pielinkėje derlingos žemės palai
ko miestelį, ten Lietuviai tirštai 
apgyvenę, turi puikią draugiją, 
kurioje priguli vyrai ir moteris: 
gauna pašelpą darbe, ligoje, ir 
mirty j.. Rašykit arba atvažiuo
kit ir pirkit fannas didžiausioj 
Kolonijoj ant derlingiausių že
mių, kur buvo Belgų nuo senai 
apgyventa, o dabar jie važiuoja 
į savo tėvynę ir prieinamai par
duoda.

M. WALENČIUS,
P. O. Box 96. Hart, Mich.

EXTRA
Kas nori pasinaudoti gera proga? 

Parsiduoda lotas 30X125 gražiausiame 
Chicagos priemiestyje; vertas $400. 
Parduosiu už $245. Priežastis pardavi
mo noriu išvažiuoti tuojaus į Lietuvą. 
Lotas randasi geroj vietoj, privažiuo
jamo j iš visų dalių miesto už 6c, Yra 
gazas, vanduo, elektra surai ir aptver
tas aplinkui; viskas užmokėta. Kreip
ties tuojaus adresu;

KAZ. NAVICKAS, 
1850 Wabansia Avė., Chicago, UI.

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

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

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & COS 

3114 S. Halsted st., Chicago, I1L

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis na
mas, po 7 ruimus su augšta apačia; 
namas ant 32 ir Emerald Avė. tiktai 
$3,700, mažai reikia įmokėti.

2 flatų naujas mūrinis namas ran
dasi Brighton Parke, labai gražioj 
vietoj su visais įtaisymais, elektra, 
maudynėmis, augšta apačia, su stogu, 
Sarsiduoda labai pigiai $6.30; vertas 
aug daugiau.

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

PARSIDUODA labai pigiai mūrinis 
namas, ant 8 pagyvenimų su augštu 
beismentu ir viškais drabužiams 
džiauti. Visur elektra, gazas ir vanos. 
Randos neša į metus $1,368.00. Kaina 
greitai pardudant $12,000.00, nes sa
vininkas išvažiuoja į kitą miestą; Rei
kale bus duota mortgage ant pusės 
viršminėtos sumos, ant 6-to nuošimčio 
be komišeno. Kreipties:

3337 So. Wallace St. Chicago.
1 augštas iŠ užpakalio. (

MOKYKLOS

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

«205 S. Halated, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Welh SL

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininlęė.

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

Valdyba 1920 metams:

VV. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
F. Mnson, Vlcc-p., 2632 Francis PI. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

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

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čia pčtnyčią kiekvieno menesio Uni
jos salčj, 1564 N. Robey St., kaip 
7:30 vai. vak.
HARVEY, ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PASELPOS KLIUBO VALDYBA 

Pirm. Alex Lemesh, 
Vice-pirm., Justinas Ratkus , 
Prot. Rašt. Antanas Bernotas, 
Fin. Rašt. Mikolas Walenta, 
Kasierius Alex Mačikas, 
Kasos globėjai: Juozas Mačikas, 

Petras VVašelkoff.
Maršalka Juozas Šamas, 
Teisėjas Petras Daknis.
Susirinkimai laikomi kas mėnuo pa

skutinį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
Gončiars svetainėje, Halsted St. Pho- 
enix, III. — A. Bernotas, sekr. 194 — 
157th St. Harvey, III.

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m.

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

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

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 
2252 West 22

Finansų rašt., J. Jazavitienė, 
3114 West 42

Iždininkė, P. Baleckienė, 
3333 So. Wallace 

K;isos globėja, J. Baranauskienė,
3810 So. Lowe Avė.

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

St.

St.

St.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

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

10520 So. State St., Roseland, III.

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

Edvardas Čepulis, pirmininkas,
4028 Artesian Avė. 

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

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

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

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

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS 
Sav. PaŠ Valdyba 1920 metams

Pirmininkas, S. Danilavičia,
1617 Winchester Avė. 

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

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

Iždininkas, J. Degutis,
2228 Carver St.

Fin. rašt., V. Briedis,
1049 Marshfield Avė.

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

Iždo globėjai:
K. Kalainiutė, 1965 Evergreen Avė.
J. Černauskas, 1719 W. North Avė.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Vaidyba 1920 metama.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas,

8838 W. Van Buren St. 
Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,

1881 So. Avers Av. 
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt.,

20 N. Ashland Blvd. 
Mykolas Kariūnas, kasierius,

8959 W. leth St 
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

Hienį kiekvieno mėnesio, John Eirg^l 
svetainėje, 8720 W. Harrison St, 
kaip Ima vai. po pietų.

as,




