
'irsi L i t h u a n i a n Daily in America

I NAUJIENOS
I 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 15061

Pirmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje

VOL. VII Kaina 2c

r

&

THE
Entered as second Class Matter Mareli 7, 1914, at the Post Office of Chicago,, Ilk, under the Act of Mnrch 3, 1879

APR 20

LITHUANIAN DAILY NEWS
Chicago, III., Pėtnyčia, Balandžio (April) 23 d., 1920

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephonč Canal 1506

Pirmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje

Price 2c No. 97

True translation filed with the post* mastei* at Chicago, UI. April 23, 1920 
as rcąuircd by the nei of Oct. 0,1917

Talkininkai nebesusitaria
Anglija Siunčia Kariu 

menę į Dublinę.
Turkų sukilėliai bombar= 
dtioja miestą -= Rusija gru= 
moja Lenkijai ir Finlandijai
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 28, 1920 
as reųiured by tue act oi Oct. b, 1917

TALKININKAI NEBESUSITA- 
RLA.

Gal pairs San Rėmo tarybos. 
PARYŽIUS, bal. 22. — Pasak 

vieno vietos laikraščio, gavusio 
šiandie pranešimą iš San Renio 

vyriausioji talkininkų taryba 
nieku budo nesusitaria delei su
vienodintos |M)zicijos link Vo. 
k leli jos. Labai galimas daiktas, 
kad sukatoje konferencija pa
irs.
Francija nenor Vokietijos atsto

vu San Rėmo. A
PARYŽIUS, bal. 22. — Pary

žiaus dienraščio Malin kores
pondentas San Reino sako, kad 
jis gavęs informacijų, jogei kinu 
sime delei ryšiu su Vokietija I

nas Lloyd Georgę padavę suma*

imli dulsvumo vyriausios tars- 
v ■ V

bos mitinge San Rėmo. Jisai sa
ko, kad premjerai nurodę į tai, 
jogei, jų manymu, asmeniškas 

mas konferencijoj butų pagei
daujamas delei išrišimo klausi
mo apie busimus politinius ir 
ekonominius santykius tarpe Vo 
k irt i jos ir buvusių josios priešų. 
Vis dėlto, sako korespondentas 
Francijos premiero Millerando 

premierus įtikino, jogei jiedu

Šimas Vokietijos klausimo tu
ri būt palikta patiems vyriau
sios tarybos nariams.

Tautą lyga pavojus pasaulio 
takai — sako IJoyd George.

tai, kas yra vadinama šermenų 
varpais, šiandie buvo pareikšta 
Anglijos premiero Lloyd Geor
ge tautų lygai, tokiai, kaip kad 
ji dabar yra. Šitą jis pareiškė 
prieš Italijos ir Francijos p ra
miems Įtasakydamas ytin aitrią 
kalbų ir stipriai smerkiamas da- 
lyartinę tautų lygos organizaci
jų, kaipo laikui gaišinti įmonę, 
kuri pasaulio taikų netiek išlai
ko, kiek stato jų dar didesniu 
pavojun.

šitą netikėtų Anglijos premie
ro kalbų iššaukė Francijos pro
testas prieš talkininkų ta
rybos pasiūlymų suteikti Vokie
tijai dar tris mėnesius taiko, 

kuriuo ji turėtų evakuoti Ruhr 
apskritį. Premieras M'iiierandas 
delei to nurodęs, jogei vienas 
pamatinis tautų lygos reikala
vimas yra — neatidedamas nu
ginklavimas Vokietijos, (šitoji 
tautų lygos kliauza apima ir vi-

Po to sekė ytin aštrus ginčas. 
Galų gale premieras Millcran- 
das sutiko, kad Vokietijai butų 
duota dar tris mėnesiai laiko. 
Tai reiškia, kad franeuzai neuž- 
ilgio turės apleisti Frankfortą.
Pavesią Armėniją Švedijai ir 

Norvegijai.
PARYŽIUS, bal. 21. — Vyriau

snoji talkininkų taryba atsisa
kė los minties, būtent, pavesti 
Armėnijos globojimų tautų ly
gai. Turbut bus pa raiką tauta

Švedijos i^ Norvegijos, idant jos 
padėtų Armėnijos žmonėms į- 
sisteigli laisvų valstybę.
Siunčia daugiau kariuomenes į 

Konstantinopolį.
KONSTANTINOPOLIS, bal.

21. Čia gauta tūlas atbalsys iš 
San Rėmo konferencijos, būtent 
Italijos komLsjon.Lcrio prie Tur- ! 
kijos valdžios reikalavimo suras i 
ti vietos vienai Italų karinome- ; riams Stockholme. Jame ir vėl 
nes divisijai, kuri neužilgio a t- Į protestuojama prieš karinius 
vyksianti Konstantinopoliu.

True translation filed with the post- 
master ut Chicago, III. April 23, 1920 
as reųiiiri'd by Ihe act of Oct. 6,1917

ANGLIJA SIUNČIA KARIUO
MENĘ] į DUBLINĄ.

Koncentruojama kariniai lai
vai.

DUBLINAS, bal. 22. — Išro
do, kad naujas Irlandijos klau
sime krizisas ir vėl prisiartino.

Bėgiu kelių pastarųjų dienų 
Dublinan atvyko keli kavaleri
jos burini. Vyriausio tos kariuo
menės būrio Idar laukiama.

Dublino įlankoj susirinko ka
riniai laivai. Taipjau pranešama 
apie atvykimą transportų, lydi
nių karinėmis valtimis.

jo naujas bado streikas. Jau sep
tynios dienos, kaip šeši žmo
nės paskelbė streiką, ir badauja. 
Penki iš jų jau atiduota į ligoni

Čia paskelbta ilgas pareiški
mas apie tai, kad ateityj su po

lyti iniai's nusižengėliais busią 
pasielgta šiek tiek geriau.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 23, 1920 
is reųuired by the act of Oct. 6.1917

TURKŲ SUKILĖLIAI BOM
BARDUOJA MIESTĄ.

Užpuoiė OrtKeni; graikai laiko
si.

KONSTANTINO POLIS, bal. 
21 (suvėlinta) — šiandie čia 
gauta žinių, kad Ort Kėni mie
stely eina inušys tarp Turkijos 
nacionalistų ir graikų. Mušys 
prasidėjo po to, kada nacionalis 
tai ėmė bomlbarduolt miestą. 

Graikai gyventojai skubiai pa
sidarė apkasų ir pradėjo šaudyti 
į puolikus.

Penki iš gynusių miestą žmo
nių bandė prasimušti pro tur
kų linijas ir dasigauti į Ismidą. 
Trįs jų tečiaus tapo nušauti. 

Dviem lietgi pavyko ištrukti. 
Kernai Paša šaukia parlamentą.

Turkų nacionalisltų (sukilė
lių) vadas Anatolijoj, Mustafa 
Kernai Paša, išleido atsišaukimą 
kviečiantį susirinkt nacionalis
tų parlamentą bal. 27, Angoroj 
Boto, jisai išleido kitą atsišauki
mą, kuriame kviečia savo sekė
jus persekioti krikščionis. 

true translation filed with the post* 
maste r nt Chicago, III. April 23, 1920 
aš reųiiired by the act of Oct. 6, 191/

RUSIJA GRŪMOJA LENKI-
.1 Al IR FINLENDIJAI.

STOCKHOLM, bal. 22.
Gautosios iš Pabaltos valstybių 
žinios rodo, kad sovietų valdžia 
Maskvoje priėmė naujų nedrau
giškų poziciją, veikiausių delei 
komisaro Krosinio nepasiseki

mo užmegsti komercinių ryšių.
Tatai labai pažymu finų pas

tangose susitarti delei paliau
bos mūšių. Pusi tari iniii;s delega
tų, kurie susitiko nužymėtoj vie
toj pasienyje, prasidėjo labai 

draugingai. Bet pradedant pa- 
nedėliu sovietų komisarai prie
šinasi kiekvienam finų pareiški
mui ir atsisako nusileisti dagi 
ir tuose punktuose, delei kurių 
jie jei u buvo sutikę. Visa rodo, 
kad jie yra gavę nurodymų iš 
Maskvos padidinti reikiamų spau 
mą. 

c

Nesitiki atakos.
Finlendija atsisako atmainy

ti pirmesniasias sutartis delei 
rytinio pasienio teritorijų, ku
rias ji dabar laikosi. Ji taipjau 
nepareiškia baimės delei to, kad 
iširus taryboms, bolševikai ban
dytų užpulti jų.

Iš Maskvos bevieliu telefira- ■ (He ,vyks ncl)apraslas slrci. 
kininkų atstovų susirinkimas. 

Iki šiol savo atstovų yra atsiun
tę sekamų miestų darbinikai- 
Mvičmenai: Chicagos, Ne\v Yor- 
ko, Kansas City, Clevelando ir 
Columbiis. Ryto laukiama at

vykstant Pilįsbmgho ir kitų 
miestų svičmenų atstovų.

j fu, gauta ilgas pareiškimas, ad
resuotas talkininku ministe- '» v

i Lenkų žygius Rusijon pasieny ir 
■ nurodoma, jogei sovietų valdžia 
delei to naujo persergėjimo I>en- 
kijad nebesiųs būtent, kad ji ne; 
gali likėties susilaukti taikos 

tarybų, kol josios armija užpuo
la rusus.

PATRIOTINGI SUKČIAI

Kurių nieks neapšauks išdavi
kais ir nedeportuos.

WASHINGT()N, bal. 22.

graudenimų mokėti jai priklau
somų mokesčių nuo pelno, bė-. 
giu pastarųjų dviejų metų dau
giau kaip trjs šimtai tūkstančių 
firmų ir pavienių asmenų apsu
ko valdžių. Apsuko vienu ar ki
lu bildu — visai nemokėdami 
tų mokesčių arba pasakydami, 
kad “šiemet pelno neturėjome”.

departamento valdininkas. Kar
tu jisai pranešė ir tai, kad iki 
šiol dalį tų sukčių pavyko su
sekti ir surink Ii iš jų daugiau 
kaip devyniolika milionų (19,- 
051,000) dolerių “užslėptų mo
kesčių”. Visi kiti tebevaikšto 

1 luoši. Ir vaikščios, jeigu jie ne
bus paimti už keteros.

šitie sukčiai tai ne “paprastie
ji žmonės”, bet “\vell-lo-do pi
liečiai” — pirkliai, fabrikinin- 
kai ir kiti. Toke, kur visa gerkle 
rėkia apie “radikalus” išdavi
kus ir kitokius tvarkos ir ramu
mo priešus.

Kynietis pardavė savo kūdikius.

SAN FRANCISGO. — Kiek 
laiko atgal “kažin kur ir kažin 
kaip” prapuolė vieno vietos ky- 
niečio du kūdikiai. Policija ėmė 
jieškoti kūdikių. Pagalios vienų 
jų, šešių metų amžiaus mergai
tę* ji surado — ir kas? Pasiro
dė, kad kynietis savo kūdikius 
buvo pardavęs už tūkstantį pen- 
kius šimtu 

kūdikis dar.
iMidolerių. Antrasai 
/nesurasta.

Neįsileidžia milionieriy.

BERLINAS bal. 22. — čia 
gautomis ‘žiniomis, Šveicarijos 
valdžia išleido patvarkymą, ku
riuo draudžiama sugrįšti Švei- no uraunzituiia nulipu j

0arijon buvusiam Amjerikon į
miltonieriui, J. Dekay. Tai dėlto 
kad jis likęs “raudonuoju”.

Geležinkeliečių 
streikas

šaukia kiti/, masinį susirinkimų, 
reikalauja padidint algas; ku
ria naują geležinkeliečiu orga

CHICAGO. Geleži nkclie-

įvyksiąs kitas masinis streiki- 
nnkų susirinkimas, kurį šaukiąs 
jardmenų asociacijos preziden
tas, John Grimą n. Pasak praeitą 
naktį paskelbiu žinių, Grunan 
buk esąs nusitaręs, kad streikas 
reikia atšaukti. Ar tai liesa, ar 
paprastas prasimanymas" — pa
sirodys šiandie.

WASHINGTON, bal. 22.
Syvitchnien’s Union of Norlh 

America prezidentas, S. E. Ho- 
berling, šiandie Darbo Tary

bai įtaeike formalį reikalavimą 
padidinti isvičmenams algas 58 
nuoš. Taipjau reikalaujama mo- 
nėti pusantros mokesti.es už virš 
laikį ir kad prie viršlaikio butų 
priskaityla ir šventadieniais at- 
liekainasai datas.

Reto, čia sužinota, kad atsi- 
metusieji nuo traimnenų broli
jos nariai daro paslaugų įkurti 
nacionalinę įsrvičmenų unija. De
lei naujos unijos kūrimo šian-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 23, 1920 
ns reųuired by the act of Oct. 6,1917

Smerkia Afrikos barbarus.

BERLINAS, bal. 21. — John 
I)b Kay, buvęs amerikietis, iš
leido atsišaukimą į talkininkus, 
kuriame reikalaujama, kad 
Francija ištrauktų iš Vokietijos 
afrikiečius kareivius. Be kita ta
me atsišaukime sakoma: 

papilde Francijos imperialistai 
pa siunčia n t savo juoduosius bar 
barus vogti, žudyti ir -terrorimlio
ti Vokietijos moteris kūdikius, 
yra nusidėjimas, kurį privalo at’ 
jausti moters visame pasauly 
ir piktinties kiekvienas padorus

iš

Del “trečiojo termino”. 
WASĮIIN(7TON, bal. 22.

Kongresmanas Humphrey 
Mississippi valstijos, vakar atsto 
vų butui pasiūlė režoliuciją, kib* 
ri, jeigu ji bus priimta, trečią- 
prezidentavimo terminų panai
kins. Vadinas, tas pats asmuo 

būti renkamas tik du kartu. Re
voliucija siūloma kaipo patai
sa prie Jungtinių Valstijų kon
stitucijos.

.. Delei nominacijų Nebraakoj.
OMAHA, bal. 22. — Gauto

sios žinios rodo, kad utarnmko 
nominacijose už senatorių John- 
šoną paduota 41,753 balsai; už 

generolą Woodų *—- 30,354; 
gen. Pershingą — 19,860.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal. 22 d., užsienių pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.90
Austrijos 100 kronij ........... $ 0.60
Belgijos, už $1 ....... frankų 14.15
Danijos 100 kronij ............... $17.50
Finų 100 markių................... $ 5.35
Francijos, už $1 ....... frankų 16.42
Italijos, už $1 ............... lyrų 22.35
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 1.70

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

Txmkų 100 markių ........... $ 0.70
Norvegų 100 kronų ........... $20.10
Olandų 100 guldenų ........... $87.00
Švedų 100 kronų.................. $22.10
Šveicarų, už $1........... frankų 5.55
Vokiečių 100 markių ........... $ 1.70,

KOMUNISTAI NEBENORI 
REVOLIUCIJOS

Ne spėka ir prievarta jie norį 
užgriebti valdžią, bet — evoliu

cija.

BOSTON, Mass. bal. 22 
Vielos federaliame 'korte eina 
byla tūlų “svetimšalių radika

lų”, nužymėtų deportavimui. 
Ji**norima paliuosuoti. Be kitų 
liudininkų kaltinamosios pusės 
advokatai pakvietė liudytų ir 

Komunistų Partijos sekretoriaus 
povadiiotoją, chk*agit*lį Isaac 

Fergussonų — kaipo komuniz
mo autoritetą Jungtinėse Valsti
jose. Vakar jam teko liudyti a- 
pie tai, kaip komunistų partija 
miano atsiekti savo tikslo 

nuversti valdžią ir įvykinti to
kią tvarkų, kuri vadinama pro
letariato diktatūra. Be kita ta
sai “autoritetu;*?” pasakė, kad 

jie mano “užgirebti valdžią ne 
spėka ir prievarta, bet apšviela ' 
ir evoliucija”. '

Tasai Forgusonas (jis, rodos, 
advokatas) buvo vienas pirmų
jų “kaiiriasparnių”, kurie kėlė 
triukšmą Socialistų Partijoje ir 
sakė, kad ji yra oportunistų 

1 partija, kad josios vadai yra so
čiai buržujai, parsidavėliai ir 

kiiloki. Trumpai sakant, jis ir 
kiti jo sėbrai tvirtino kad so
cialistų partija išsižadėjusi re
voliucinių tradicijų: socializmų 
įvykinti jinai nori ne revoliuci
ja, bet tik kalbėdama apie ap
sviltą ir kitokius “buržuazijos 
ismislu;s”. Vėliau tie “kairias- 
parniai” sutvėrė komunistų par
tiją ir labai garsiai kalbėjo apie 
revoliucijų ir kitus tolygius da- 
’vkus.

Dabar ve: jų “aiitoritetas” pa 
sakė, kad tu komunistų partija 
revoliucijos visai nenorinti. Sa
vo tikslo ji siekianti “ne spėka | 
ir prievanto (taigi revoliucija), 
bet po truputį, po truputį — 
“apšvieta ir evoliucija”.

SEKIOS “ RAUDONUOSIUS

Policijos viršininkas laukia 
“komunistų dienos”.

CHICAGO. — Policijos vir
šininkas Garrity akylus žmo

gus. Vakar jisai paskelbė, kad 
jam pasisekė sužinoti, jogei pir
mą dienų gegužės Chicagoj bus 
“komunistų diena”, Bet delei to 
jis visai nesirūpinąs: policijos 
esą užtenkamai. Jokių “komu-

siųs.
čia pons Garrity kalba apie 
socialistą, partijos rengiamų 

mass-mitingą Ashland Audito- 
riume pirmai gegužės paminėti. 
Bet tai nebus jokia “komunistų 
diena” ir jokios “komunistines 
riaušės”, Girdėjo skambinant, 
bet nesužinojo kur.

Persergėti laikraščiui leidėjus.

NIC WLORK. bal. 22. — Čia 
prasidėjo metine Amerikos lai
kraščių leidėjų asociacijos kon
vencija. Asociacijos prezidentas 
Franklin P. Glaiss be kita parei
škė., kad laikraščių leidėjai turį 
būt tausųs: šiais metais Ameri
koj busiąs daug didesnis popie
ros badas nei kad praeitais me
tais.

I^aikraštis be skelbimų.
DĖS MOINES, bal. 22.

Vielos laikraštis Tribūne vakar 
išėjo be jokio skelbimo, ir tik 
astuonių puslapių. Paskelbimus 
išmesti ir laikraštį sumažinti 
prisiėję delei popieros stokos.

Konfiskavo “moonshine’ą”
ST. LOUIS, bal. 23 — Vakar 

naktį prohibicijoa agentai tūlo 
italo bute konfiskavo šešiolika 
statinių “munshine’o” *—-• na

mie dirbtos degtinės.

True translntion lilpd with the post- 
master at Chicago, III. April 28, 1920 
is requ>red by ihe act of Oct. 6,1917

Japonai šaudo j 
amerikiečius

Paskelbė karę Rusijai?

HARBIN, bal. 17. - Čia at
vykęs žmogus dar gartą patvir
tino paskelbtųjų žinią, kad pra
eito nedėldienio naktį, kada ki
lo susirėmimas tarp japonų ir 
čekų kareivių Hlailare, japonui 
šaudę j amerikiečių inžinierių 

ba rak uis, esančius 'netoli nuo 
susirėmimo vietos. Sužeistų a- 
merikiečių tečiaus nesą.

LONDON, bal. 21. — Daily 
Herald išspausdino gautą iš Bar
bino žinią, kurioj sakoma, kad 
Japonija paskelbusi karę sovie
tų Rusijai, ir kad Amerika su
tiko leisti Japonijai elgtis kaip 
tinkama — Siberijoj.

WASHINGTON, bal. 22.
Valstybės departamente by va

landų laukiama patvirtinamų 
žinių apie tai, kad Japonija pas
kelbė karę Rusijai.

Vis dėlto, kadir iki šiol dar 
nepasitvirtino Universal Service 
agentūros žinia, sakanti, kad Ja
ponija jau paskelbusi karę Ru
sijai, valdininkai palinkę tikėti 
jai. Jų manymu, visa tai esą la
bai galima.

TOKIO, btl. 21. — Karės ofi
sas šiandie pranešė, kad japonų 
kariuomenė uždavusi mirtinų 

smūgį 1, 500 bolševikų kareivių 
Čilnovoke, į vakarus nuo Čitos, 
rytinėj Siberijoj.

Brangus, radinys.
* PARYŽIUS, bal. 20. Adolph 1 
Zukor, nejwyorkietis filmų iš- 
dirbėjas, jau kely į Jungtines 

vežasi su savim karielius apie 
už 400 tūkstančių dol. vertės. 
Manoma, kad tai nuosavybe vie
nos nužudytųjų caro dukterų.

500,000 dolerių davatkoms.
CLEVELAND, bal. 20. — 

Young Women’s Christaan aso
ciacijos nacionalinės tarybos 
pirmininkė, J. French, paskel
bė, kad Jungtnių Valstijų multi- 
milionierius Rockefelleris tai 
asociacijai paskyręs pusę milio- 
no dolerių — “krikščioniškosios 
pasaulėžvalgos išplėtojimui”.

Areštavo negrą.

INDIANA POLIS, bal. 22. —-
Policija areštavo tūlą negrą. 

Kaltinamas dėl nužudymo ke
turiolikos metų mergaitės, Mar
tini Ruff.

GAMER BANGU, bal. 22. — 
Mcjkslininkų įstangos gauti 

signalų nuo Marso be pasekmių: 
iki šiol dar nesulaukta jokio sig
nalo.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

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

Skerdynės Butt’j
Keturiolika darbininkų pašauta; 

du veikiausia mirs; siunčia 
kariuomenę.

BŪTIE, Monl. bal. 22. — Ne
toli Nevers\veal kasyklos, kuri 

priklauso Araconda Coopper 
Mining kompanijai, vakar po 
pietų surengta begėdingiausia 

skerdynė. Buvo taip. Praeitą ne 
dėldienį Melai Mine Workers’ li
nija paskelbė streikų. Darbinin
kai mete darbą, kad privertus 

-■ padidinti algas ir sutrum
pinti valandas darbo. Kompani
ja griežtai atsisakė išpildyti dar 
binifnkų reikalavimus. Ji tuoj 
suverbavo būrį profesionalių 

streiklaužių ir kasyklas apstatė 
policija. Vakar po pietų būrelis 
streikininkų nuėjo netoli kasyk
lų ir, sako, laukę išeinant strei
klaužių, kad gražumu juos per
kalbėjus nestrerkkiužiautų. Bet 
čia juos užpuolė “tvarkos dabo
tojai” ir be niekur nieko pradėjo 
šaudyti. Pasekmėje to, keturio
lika streikinirtkų tapo pašau

ta, du turbut mirtinai. Visi pa
šautieji nugabenta ligoninėn.

Užpuolikai neareštuota. Ma- 
žato. Jie dabar įieško streiki
ninkų. kurie spėjo ištrukti nuo 
jų kulkų, ir kaltina juos delei 
kėlimo riaušių. Gi Montanos gu
bernatorius Ste\vart’as tuoj pa

liepė milicijai vykti į Būtie, 
“kad neleidus streikininkams 

ardyti tvarką ir ramumą”.
Miesto ir paviečio valdinin

kai , sako, pradėsiu “nuodugnų 
tyrinėjimą”, kad suradus šitų 
riaušįų kaltininkus ir deramai 
nubaimlus. Bet kokios tasai ty
rinėjimas duos naudos, nesunku 

atspėti: tikrieji šitos dkerdy- ‘ 
nes kaltininkai veikiausia liks 
nepakliudyti.

Trąr* translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 23, 1920 
hs reijuired by the act of Oct. 6,1917

Vokietija jau išmokėjo 20 bili- 
onu markiu — auksu.

BERlUNAS, bal. 18 — Iki 
šiol Vokietija jau išmokėjo dvi
dešimts milionų markių auksu 
kaipo dalį atlyginimo už jos pa
du ryt uos i us nuostolius.

Tatai čia šiandie pareiškė vie
nas vadovauja m asai vokiečių 

bankininkas.

Nužudė kūdikius ir pati save.

Lewisburg, Ky. bal. 22.
Suoirupinusi dėl savo vyro mir
ties, jauna 23 metų amžiaus na
šlė, Mary Hughes, vakar naktį 
papiovė tris kūdikius ir pati sa
ve.

Nori pasirodyti kunigaikščiui.
K1NGSTON, Jamaica, bal. 22 

— Legislatura šiandie priėmė bi 
LIljl. kuriuo paskiriama apie 25 
tūkstančius dolerių “deramam 
priėmimui augšto sveties — Va- 
lijos kunigaikščio.”

mokesti.es


Julius Ostman.

Pabaltas baronai parduoda 
savo dvarus, kad išgalbe- 

Ju$ Juos nuo socialistu
šiaurines Eijropois sostinės 

Įiiluos ari-stokndų. kurio nori 
parduoti savo žemes. Jie siūlo 
tas žemes bankams, įvairios pu
šies ir plauko verteivoms ir, 
apskritai kalbant, kiekvienam 
piliečiui, nežiūrint to ar jis turi 
pinigų ar ne. Jie pasakoja ste
bėtinas- pasakas apie savo m di
enus akrų dirbamos žemės, de-

suprantama, neužsimokėtų jų 
žodžiams priduoti reikšmės. 
Bet jie daro neblogo įspūdžio: 
tiesus, šaunus, savimi pasitiki- 
kintįs, papratę komanduoti ki
tais. Užmetus akį, galima dasi- 
prolėli, kad likimas visai jiems 
neskyrė triubyti apie savo be
tus miškus.

Jie yra baronai iš

N A U J Į E N O S f C M e a g iįl11 įPėtnyčią. Balandžio 23, *20
■■■J1. '■ Įffjiįj .1

miškų, turtingus geležimi, va
riu. deimantais ir emcraldais 
laukus. Ir jie visuomet baigia 
savo pasakas pareiškimu: “Visa 
tai jus galite įsigyti beveik už 
dyką!”

Jeigu jie butų tik prigavikai.

Rusijos vokiečių aristokratijos 
smetona, ainiai vokiškųjų ku
nigaikščių’. Jų įsiūlymas neap- 
kainuojamų žemių už pasakiš- 
kai žemas kainus 
baimės socialistų, 
ja, kad socialistai 
jų visai už dyką
Tuo pačiu metu jie nori 
galimais budais išgelbėti pasku
tinius feodalizmo žiedus paliuo 
suotoj Europoj nuo galutino su- 
vvtimo.

pareina nuo 
Jie nerimau- 
neatimtų iš 
tuos turtus, 

visais

SIETYNO MIŠRUS CHORAS 
Rengia

KONCERTĄ
Nedelioj, Balandžio 25^’20

M. Meldažio Svetainėj
2242 W. 23 PI., Chicago.

Pradžia 6 vai. vakare.

’■ Šiame koncerte grajįs pirmą kartą garsus mu
zikantas ant alpanos. Koncertas susidės, iš dainų ir 
muzikos. Taigi dailės mylėtojai nepraleiskite šio 
koncerto, atsilankykit, nes bus paskutinis šio sezono. 
Po koncertui balius ir šokiai iki vėlybos nakties.

Kviečiame visus SIETYNO CHORAS.

Visa tai atsitiko dėka revo
liucijai. Dabartiniai pusiau so
cialistiniai Eaton ijofr ir Livoni
jos valdonai ne tik kad užsimo
jo pagriebti žemes, bet panai
kino kartą ant visados nuo am
žių užsilikusias baronų teises 
mušti savo baudžiauninkus — 
ėstomis ir latvius.

Baronams gręsia pavojus at
sidurt be cento. Jems taip gi grę 
šia pavojus uelM'tekti kaimie

čių, kuriuos jie galėtų kankinti 
kalėjimuose ir pliekti jiems nu
garas; prarasti teises prie “pir
mosios nakties” su kaimiečio 
jaunolaka. Žodžiu sakant, jų 
visoms viduramžių privilegi
joms, į kurias vos porą metų a t 
gal net Prūsų junkeriai žiūrė
davo su pavydu, — gręsia dide
lis pavojus.

Jiems lieka tik vienas išga
nymas. Apgaulingu pardavimu 
baronas gali parduoti savo že
mę svetimos šalies kapitalistui 
arba atatinkamai kompanijai 
pavesti savo miškus. Tąsyk, — 
mano sau baronas — jei ne
vidonai socialistai, stversis kon
fiskuoti jo turtą, tai “falšyvų- 
jų” pirk ikų valdžios pasiųs ka
rinius laivus ir kareivių, kad 
apgynus savo piliečių teises.

Mažutė Latvija, — labiau mė 
gstanti šiuo momentu vadinti 
save Livonija ir Kurlcndija, — 
pilna kalbų apie tai, ką reiškia 
Pabaltės feodalizmas. Livoni
joj nuo senai viešpatauja von 
Krudeneriai; kiekvienas žino 
Krii-denerius visi jie baronai: 

visi jie turi daugybę žemės ir 
miškų, visi jie yra giminaičiai 
von. Bcnekendorff’ų, von Seive- 
rsų, von Grunewaldų, Staal-von

Holsteinų ir kitų Vokietijos 
didžiūnų, kurių tarpe caro Ru
sija rasdavo gabiausių diploma
tų ir despotiškiausių valdinin- 
ųk. Tų galiūnų garbei puošė ku- 
nigaiščių Salę Rigoj, kol ant ga-

: "I
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Koncertas ir Balius
Rengiamas

APŠV1ETOS IR DAILĖS DRAUC.IJOS 
Burnside, Illinois.

Subatoj, Balandžio 24, ’26
P. SVETAINĖJK. of

9231 Cottage Grove Avė.

Pradžia 6 vai. vakare.

Po programų! šokiai tęsis iki vėlybos nakties po 
puikia orkestrą Bigeliu.

Kviečia KOMITETAS.

Didelis Balius
IR IŠLEISTUVĖS

Kurį Rengia
3 KUOPOS SUS. AMERIKOS LIET. KAREIVIAI, 

SUBATOJ E, BALANDŽIO-APRIL 24, 1920 M. 
Liberty Svetainėje, 30 gatvė ir Union Avė.

Pradžia 7 vai. vskare. Inžanga 40 centų ypatai.
Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės nepamirškite šios progos, nes gal 

paskutinį sykį teks pasimatyt su savo broliais tėvynainiais

SUBATOJ E

Balan.-Aprif
24

1920

Prasidės

7:30

Valandą Vakare

KONCERTAS
[Artistes linas Babickaites

įvyks
g

Nedelioj, Balandžio 25, 1920
304 So. Wabash Avė.

8:15 vai. vakare.

Koncerte apart viršminėtos artistės rengėjos Tikietai parsiduoda Naujienų ofise, pas p. N. 
dalyvauja dar ponia NORA GUGIENĖ, dainininkė, Gugienę, So. Halsted St., Draugo ofise, Darbo Žmo- 
j). P. STOGIS, p. K. SARPALIUS, mažiukų kvarte- nių Knygyne, So. Halsted St., Dr. Graičiuno ofise, 
tas, ir kiti. Universal State Banke.

Visi kas tik nori išgirsti garsius musų artistus, tepasiskubina gauti tikietus, kadangi vietos visos re
zervuotos. KOMITETAS.

pėdinių. Ir tie išdidieji ponai 
įiekuomct nevesdavo turtingas 
ia neles be priedelio “von”, kaip 
'yginai jie nekuomet nesakyda
vo “kibąs rytas” arklių gydylo- 
ui. Taip dalykams stovint, jų 
Įvarai buvo užstatyti ligi 90 
nioš. vertes.

Rusijos finansinis susmuki- 
nas padare juos turtingais. Po- 
lierinio rublio vertė nupuolė, 
ii tuo pačiu melu ūkio produk-

lalykai taip susidėjo, kad 1916 
lietais baronai galėjo išmokei i 
zisas įsavo skolas vienų metų 
įplaukomis. Ir dabar jie yra mi- 

nenutraukč gerbą vieno tų df- lionieriai; ir jei ne tie nevidonai 
džiunų.

Gruodžio mėnesyj, vienas ne
žymus Kimdencrių giminės ka
detas prisidėjo prie socialistų — 
ne prie bolševikų, bet prie aka
deminių socialistų. Jis atidavė 
savo dvarą latviams. Vokiečių 
baronai paraudo iš gėdos. .Tie 
pačiupo perisi metelį, uždarė jį 
Loevvenstcrno pilyj, von Sei- 

versų nafliiniame kalėjime. Gi 
patįs susėdo ant arklių ir, kai

išsižiurejo baisus kaip j u prabo
čiai, Kard|o kunigaikščiai. Pa
siekę Rygą, jie pirmoj eilėj su-

po išdidžios ceremonijos nut
raukė Krundenerių gerbti nuo 
sienos.

“Jeigu tu nori būti didžiū
nas” pareiškė David Lloyd (»<'- 
orge 1909, kuomet jis da pri
klausė radikalams, ‘“tai buk tik 
ras didžiūnas ir nedaryk kom
promisų.” Tokie logiški didžiu 
nai yra Pabaltės baronai. Iš 600 
Ėstmiijos dvarų jiems priklau
so 540; iš 780 Livonijos dvarų 
jiems priklauso 689. Nepaken
kiami buržuazai kurie neturi 
priedėlių “von” ar “baron,” vai 
do likusius dvarus.

Baronai yra turtingi. Prieš ka 
rę jie buvo taip jau biedni, 
kaip kunigaikščių salės pelės. 
Kiekvienas jų turėjo mažiausia 
šešios liokajus ir keletą alkanų

pusiau socialistiniai Rygos ir 
Revelio valdonai, tai jų laimei 
nebūtų nei galo nei krašto.

Bet užėjo ndem tasai dvarų 
užgriebimas. Nesenai Estoni- 
joj išleista pa tvarkymas, sulig 
kuriuo, baronai galės pasilikti 
tik ligi gegužės 1 <1. Po to laiko 
jie turės išsikraustyti, pasiim
dami su savitu ‘"“tik asmeninį 
turtą,” bet palikdami budinkus, 
žemę, gyvulius, ūkio padargus, 
mašinas, etc. “Žemės organi

zacijos komitetai painus savo 
rankosna visus (įvarus, l'aip da
lykams susidėjus, greitu laiku 
baronai bastysis po pasaulį, nu
skurę ir išdidybės pilni, kad 
jiems pasisekė palaikyti feoda
lizmą šimtą melų ilgiau, negu 
kitose Europos šalyse, kur j j 
nušlavė franeuzų revoliucija.

Baronai sunkiai miršta. Slo- 
dkholmo Grand viešbutyj, ap
suptas švedų bankininkų, sėdi 
vyriausias von ^ieversų šeimy
nos narys, kuris ragina Švedi
jos kapitalistus gelbėti jo že
mes. Mažiausia vilioja švedus 
skujuoti miškai, bet juos labai 
traukia feodalinės teisės.

“Tik supraskite, mano latviai 
kaimiečiai,” sako su Pabaltės 
vokiečių akcentu v<pi Sicvcrs, 
“nebuiri net Freizugigkeit!”

“Ka tai reiškia?” klausia šve-

“Teisė apleisti mano 
be mano pavelijimo!”

Teoretiniai, jo vergai 
teisę, nes kvaili Rusijos
mai panaikino baudžiavą 1861 
metais, “bet baronai laikosi sa-

turi lą 
įstaty-

Jie atsisako duoti kaimio- 
čiams žemes, kol pastarieji ne
pasirašo po viduramžių kontra
ktu. Ir badaujantis bežemiai

“Na, o jeigu jie sulaužo kon
traktą?” klausia barono klausy-

Didelis Iškilmingas Balius
Rengia

Lietuvos Dukterų Draugija, 
NEDeLIOJE, BALANDŽIO 25 D., 1920, 

Mildos Svetainėje, 
3148 So. Halsted Street.

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35 centai ypatai. 
Kviečia visus atsilankyti ir linksmai pralesti laiką.

Kviečia KOMITETAS.

Suprantama, baronai turi la- 
i daug “faktų” pasi teisi ni-

“Sulaužo kontraktą?” karto
ja Sicvcrs. “Tokiame alvejyj aš 
panaudoju savo senoviškas tei
ses.” Nusikaltusį latvį arba estą, 
jis aiškina, atvesdavo pas ma
ne, o aš bc'šaljąj. jį leisdavau. 
‘Baronai be prieža&ties niekuo 
net nepliekia rykštėmis savo 

’arną!”
Čia Švedijos bankininkai pri- 

nila vyno ir baronas geria dū
modamas ir apgailestaudamas 
enųjų laikų.
“Mes apsieidavome su jais 

jerai,” jis giriasi. Ir jis aprašo, 
•kaip didžiausiame Staal-von- 
Ifolsteins dvare niekas negalėjo 
ipsivesli, negavęs iš pono pave- 
ijimo; ir kaip vienas kaimy- 
ias-baronas atimdavo legales 
■cistss iš tų vaikų, kurių tėvai 
ipsivcsdavo be jo leidimo. Esą 
lors lai ir teisėtas apsivedimas, 
/ienok barono nepatvirtintas.

Bankininkai, sužavėti šešioli
kto amžiaus teisėmis, klausia ar 
labar butų galima pripiršti kal
niečius dirbti.

“Taip; jei senoji tvarkos sis
tema bus atsteigta,” sako baro 
uis. “Mano dvare, sulig 1862 
notų sutartim, mes turime tei
kės įkalinti nepaklusniuosius 
.arinis; ir jusų gerasai Švedijos 
karalius, kuris kartą valdė Li- 
zoniją, suteikė mums teises pa
karti prasižengėlį baudžiaunin
ką! Bet mes visuomet apsieida- bulvių, 
vome su jais gerai.” čių 1.

mtii.
Jie “civilizavę” savo vergus, 

jie sako. Su barzdomis! Aplei
sti Rusijos žmones tunejo tam
sybėj ir prietaruose; Estonija

ta. Iš septynių, rusų tik vienas

ir rašyti. Be to latvis 
nepaprastai darbštus, 
ir įsąžiningas. Kaipo

skaityti 
buvo 
blaivus 
darbininkas jis buvo visoj Ru
sijoj pageidaujamas. Ir šian
dien ajisišvictęs Latvijos kai
mietis valdo nemoks;! Rusijos 
bolševizmą.

Bet kultūra užmušė feodaliz
mą. Kuomet Hindenburgo le
gionai įsibriove Pabalten, lat
viai jau buvo prisirengę suki
limui. I liitdenburgas buvo feo
dalizmo pateku t mis šiaudas. 

Uindcnburgui nerūpėjo kultūra. 
Jis norėjo tik rugių ir bulvių, 
ir kad gavus tų pioduktų, jis 
padarė, spaudimą į baronus. Už 
ėmęs šihiulius, jis pareikalavo 
rugių ir bulvių. Pabaltės baro
nai atsakė, kad jie negali pri
statyti reikalaujamų daiktų, ka 
daugi latviai atsisako dirbti. 
Esą jie nebenori pildyti feuda- 
iių teisių. Ir Hindenburgas pa
darė įsu baronais sutartį. Sular 
lis susivedė prie to, kad vokie
čiai ryžosi gražinti baronams 
feudales teises, už ką baronai 
prisižadėjo pristatyti rugių ir 

Sekamų dieną volkic- 
kareiviai buvo pasiųsti į

PAVASARINIS SOKIS
\ Rengiamas įW . Gros

FEDERACIJOS LIETUV. KLIUBŲ, CRICAGOJE, H GERIAUSIA 18 MUZIKANTŲ ORKESTRĄ
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PURITAN

Puritan Salyklon Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresnį gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos ge
resnės aptiekos jo turi arba 
gali įsigyti dėl jūsų.

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island Arenu©. 

WM. VORSATZ, Savininkas

kiekvieną dvarą, kad pagelbė
jus baronams atgauti senovės 
teilses. Baroniški teisinai atgi
jo; nepakenči imas “Freizugig 
keil” panaikinta; nauji botagai 
užvadavo senuosius, ir bėgiu 
trijų metų, kol tik kaizeris Vi- 
lis nenusirito nuo sosto, Pabal 
tėj vėl viešpatavo viduramžiai.

Bet dabar baronai pradedu 
nebejausti žemės po savo ko
jomis. Ir jei Francija, Anglija 
arba Amerika “nenupirks” dva 
rųi ir miškų, tai paskutinė feu- 
dalizmo tvirtovė Europoj su
gniuš, o jos vieloj įsikurs de
mokratija !

i

i
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Ashland 
Boulevard 

Auditorium

M

I

v- /■
A t

Jalgu ant pokello nėra vaizbnženklio ikaro, tai jie učm tikras ir jus tokio 
neimkite, Visose aptiekus© po 800. ir 70 >. Taipgi gulima gauti pas išdirbėjus :

F. Al). RICMTER A CO., 326-330 Broadway, New York

K0NTRAKT0RIUS
ELEKTRIŠKŲ DARBŲ!

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

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbiino, pailsimo, sąnariu IF raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
(i Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, (langiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pnin-Exi>eller!8 ir dol jusu apsaugojimo, jis yru paženklintus 
mulu vaizbaženkliu

P. K. MALELO,
3336 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, 1LI

Telephone Boulevard 1969.

Kampas Ashland ir 
Van Buren St.

Kviečiame kiekvieną at

silankyti ant šio pui- i

kaus pavasarinio šokio. ■
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ŽVAIROS AKIS
Specialis Pasiūlymas

žvairos akjs ištaisomos.

br skausmo, kloroformo ir ligonbučio, už vieno atsilankymo j mano 
ofisą, su pagelba specialus metodo* Galiu jums nurodyti Šimtus 
laimingų pacijentų, kurių žvairos akįs likosi ištaisytos Užklauskite 
nekuriu vardų ir adresų. Gal būti pažįstate tulus jų. Nckankinki- 
tės ilgiau žvairos akįs daro nemalonumą kaip biznyje taip ir drau
gijoje. Ateikite pas manęs pasitartų. Pats gydau panašius dalykus 
Mano kainos ir išlygos esti labai prieinamos.

33h HGIAU
Tik Per Vieną Savaitę

Moters ir Vyrai.

Kada gerklinės gilelės pagenda, jos pasidaro lizdu visokių nuo
dingų bacilų. Jos įšaukia sausligę, galvos, krutinės ir pilvo skau
dėjimą. Kaip pastebėsite tokius apsireiškimus, o gilelių svembimą, 
tai tuoj duokite jas išegzaminuoti. Aš jas pagydau arba sugedusias 
išimu.

Aklumds ir kurtumas pasidaro delei dp^ihydmo. Neapleiskite 
savo akių, tuoj eikite prie gydytojaus, kad priskirtų jums akinius. 
Nepatikėkite savo akių pardavikams akinių arba optikams. Duoki
te gerai ištirti savo akis. Aš per 21 metą gydau akis ir visokias 
ligas akių, ausų, nosies ir gerkles. Prašalinu gerklės gileles, ištai
sau kreivas noses ir gydau krutinės ir gerklės ligas. Atveskite sa
vo kūdikius išegzaminavimui. Pasakysiu jums teisingai, kas jums 
kenkia ar jie turi adenoidus arba turėjo gerklės giles.

Aš išgydysiu juos, mano ypatingas gydymo būdas pritraukia 
man daugybę ligonių, kurie buvo laikomi neišgydomais jeigu jaučia
tės, jog jūsų gerklė nesveika — ateikite pas manęs.

Ištaisymas žvaini akių tai mano speciališkumas.
Taipogi išėmimas gilelių iš gerklės be užmigdymo. Ligonis už 

15 minučių po išėmimui gali keliauti namon.

Be riziko. Be skausmo.

nuo sąkrovos Fair.

FRANKLIN O. CARTER, M. D 
Akjs, Ausjs, Nosės, Gerklė

Vienos durįs į šiaurę Valandos: nuo 9 iki C 
v. v. Nedėliomis nuo 
nuo 10 iki 12 vai. d.

Franklin O ■ ■■■ ........ ■■ 1 . ..........    ■
Carter, M. D.

120 So. State St., 2 augštis, Chicago, III

DYKAI RAŠOMOJI MAŠINUKĖ!
Kam turi rašyti su plunksna .kadangi 

DYKAI gali turėti gerą drukuojamą 
mašinėlę (Typewriter) kuri parašo gra- 
žiai ir aiškiau negu su plunksna. Ant 
tos mašinėlės gali kiekvienas teisingai 
ir greitai rašyti laiškus ir dokumentus. 
Labai paranki tiems, kurie negali gerai 
rašyti su plunksna. Padaryta gražiai, 
tvirtai ir niekados neužsikerta; rašo aiš
kiai, turi visas literas, numerius ir ženk
lus. Tą mašinukė turėtų turėti kiek

vienas. Ji parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mes ją duodame kekvie- 
nam DYKAI, kas pirks musų lairodėlį.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6.75.
Jeigu norite turėti gražų ir tvirtą Laikrodėlį, 

prie darbo arba šventadieniais, tai nelauk, ir pa
rašyk tuojaus jį. Tas laikrodėlis yra taip vadi
namas senosios šalies systemos “Roskopo Paten
tas”, kuris yra žinomas geriausis iš visų Laik
rodėlis yra vidutinio didumo, labai tvirto mecha
nizmo ir laiką laiko iki minutos, turi gražius, 
tvirtus viršus su g’-ažiu ciferblatu ir gali lai
kyti daug metų. Niekur negausite geresnio lai
krodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra vertas 
$9.00, mes tik per trumpą laiką dėl supažindini
mo publikos parduosime po $6.75, ir predų kiek
vienam duosime DYKAI rašomą mašinėlę. Jei
gu norite turėti tą vertingą laikrodėlį ir maši
nėlę, tai ilgai nelauk, tik prisiųsk 25c sidabrinį 
arba stampomis rankpinigius, o likusius $6.50
užmokėsi paimdami laikrodėlį ir mašinukę. Rašykit tuojaus ir ad- 
resuokit:

PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 NORTH IRV1NG AVĖ., Dept. 115, CHICAGO, ILL.
--------------------------------------- —____________________________________ _ ________________ /

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainy 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepralela- 
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 S ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENTS

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

e 3103 So. Halsted 8L, Chicage.

Liet, karinės misijos 
pareiškimas.

Sąryšyje su taip vadinalnos' 
Amerikiečių Brigados organi
zavimo klausimu lietuvių vi
suomenė Amerikoj dažnai yra 
i.š įvairių šaltinių klaidingai in
formuoja ma. Delio, skaitau sa
vo pareiga pranešti čia štai ką:

,1. Visas pulk. Swarthout 
(Juodaodžio) sudarytas projek
tas yra Lietuvos vyriausybes 
dėl finansinių ir karinių netik-’ 
šilimų atmestas. Tečiaus idėja 
Am. brigados, žymiai refor
muota, gyvuoja.

Amerikoje jokios brigados, 
jokios kariuomenės neorgani
zuojama.

3. Pačioje Lietuvoje (Kaune) 
yra tveriamas Amerikos Lietu
vių vardo pulkas, kuriame tar
nauja, kaipo savanoriai, ir lie
tuviai ir amerikiečiai kareiviai 
ir aficieriai, kurių žymiausia 
dalis dar Paryžiuje buvo įsto
jusi. Į šitą savanorių pulką, pa
čioje Lietuvoje, noriai priima
mi visi tie iš Amerikos sugrį
žę lietuviai, kurie trokšta prisi
dėti prie iškovojimo laisvės sa
vo tėvynei.

4. Misijos tikslas, be kitko, 
yra supažindinti ir užinteresuo- 
ti amerikiečius ir lietuvius su 
Lietuvos padėtimi dėl užmezgi
mo ekonominių ryšių. Šiuo mo 
montu yra svarbu gauti para
mos iš įvairių technikos šalti
nių, dėl atstatymo nuterioto 
per karą Lietuvos krašto. Lietu 
va norėtų matyti pas save 
skaitlingą būrį teclmikų ir įvai 
rių specialistų, kurie mums pa-' 
dėtų kovoti su ekonominiu 
skurdu ir okupantų liekanomis.

5. Kai kas mano, o kitas ne 
be pilkio tikslo tvirtina, kad 
besitverianti čionai Lietuvos 
Laisvės Sargų Sąjunga yra 
grynai karine organizacija. Tai 
netiesa. L. L. S.'Sąjunga yra vi 
sujomcines Amerikos lietuvių 
organizacija, sporto ir tėvynės 
šelpimo tikslams.
. 6. Mano, kaipo Karinės Mi
sijos p-ko, uždavinys yra pa
tirti galimybes pirkimo bei už
sakymo specialių prekių; pra
nešti čionykščiams lietuviams 
Lietuvos vyriausybės nusistaty
mą krašto apsaugos reikalais; 
likviduoti p. Juododžio (Swar- 
thouto) darbuotės pieną.

7. Delei pulk. Juododžio 
(Swarthouto), kuris buvo išvy
kęs Lietuvon, bet kuris pasku- 
tiniemis žiniomis yra Lietuvos 
teritoriją sava valia apleidęs, 
oficialiai pranešama, kad jis 
n e b u v o paskirtas Karines 
Misijos galva ir nebuvo pakel
tas į generolus. Jis buvo tik na
rys organizacinės komisijos, ku 
rios pirmininkas buvo pulk. 
Gedgaudas, Paryžiuje.

8. Pulk. Gedgaudo ir pulk. 
Swarthouto (Juododžio) su- 
kontraktuoti karininkai, liku
sieji čionai, yra visi lig vieno 
draugingai paliuosuoti, kaip 
nebereikalingi.

9. Tarnavusieji Lietuvoje, 
amerikiečiai brigados! karinin
kai, išskyrus tik vicną-antrą, 
yra taipjau, sulig jų prašymu, 
visai iš tarnybos paliuosuoti.

10. Pakeltieji į karininkų 
laipsnius, p. p. Lazdynas, Mi
lius ir Bielskis, Lietuvos kari
nos valdžios tuose laipsniuose 
nėra patvirtinti ir lieka civi
liais žmonėmis. Tik Įeit. P. Pur 
vis savo rangoje liko patvirtin
tas.

P. žadeikis, L. A. Majoras 
N. Y., bal. 7—20.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
KENDfiS 
Speciales

čokolade mirky 
tos vyžių kekes, 
tai naujybė. Spe 
daliai, svaras 

59c.
Čokolade mirky 
ti daktiliai, labai 
gardžios. Specia 
tini Subatoje 

49c
L. Klein 1 

augštis

DATRIJOTIZMAS 
Pavėdumas tun būt 
pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts. 
8IOUX CITY, IA.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomaa per 22 Mo
ty kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akulerts.

Gydo aitrias Ir chroniikas ligas, vy* 
nj, motery ir vaiky, pagal naujaualas 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: IMI W. llth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 piety. Ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186

Halsted, 14

Valdiškas Corn 
Beef No. 2 can’as 
11 svarų 8 unci
jų net can’as 

39c

Tik 6 can’ai vie
nam pirkikui; nė 
k rasa, C. O. D. 
arba per užsaki
nius, no stampo
mis.

DviguboAmžiaus”Siutai Vyram
SU DVIEM POROM 

KELNIŲ

Dviejų kelnių siutai pradeda įeiti madon pas 
vyrus. Jie supranta, jog tai ekonomija, jog 
siutas dvigubai ilgiau nešiojasi, podraug jie 
žino, jog turint dvejas kelnias, vieną porą ga
lima turėti gražiai išprpsytą bikokiam atsiti
kimui o kitą porą galima nešioti.
Laikraščiai užrekorduos musų reikalavimą, 
jog mes esame Chicagoje pirmieji, kurie pra
dėjome pardavinėti dviejų kelnių siutus..

i Kaipo sumanytojai to męs palaikome pasto
vią jų vertę, kuomi nieks negali susilyginti 
Chicagoje.

Musų “Dvigubo Amžiaus” Siutai esti vienų vilnų audeklo taip-gi 
ir flanelės. Vienodų ir maišytų spalvų. Esti vienlypio ir dvily
pio segimo. Miera dėl vyrų ir jaunikaičių.

Vertas tos kainos be ! 
extra poros kelnių, j

Subatos Specialumai Vaikų Dept
Dviejų kelnių siutai vaikiu
kams; tvirtai ir gražiai pasiū
ti; maišytų spalvų rudų, pilkų, 
žalių, rausvų ir molinų. Nau
jausios mados. Plačios, pui
kaus kirpimo kelnaitės nepa- 
prastai geri $10.50

Plaunami Siutai tvirtų spalvų; 
gražaus suderinimo; Oliver 
Tvvist, middy ir Tominy Tucker 
Stylių. Papuošti baltais perli
niais guzikais, kišenėmis ir ka- 
klaraišiais. Dydis 2 QE 
iki 8 metų

Vaizbos Ženklas “Bostonian” reiškia kokybę

MUSŲ VYRIŠKI ČEBATAI IR OXFORDAI
— reiškia prie to nepaprastą vertę

Pirk šiuos čebatus dėl jų išžiuros styliaus, patogumo CO QQ 
ir gerumo. Patogus nešioti, pritaikyti prie kojos, an- m’ObOO 
gliškos mados. Skūra yra tikros veršienos arba glancotos kan- 
garoo. Padaryti rankomis įlenktais padais; skuros vidpadis, 
lenkmuo ir pirštės. Gerai pamušuoti ir išpuošti. Visokio dy
džio ir pločio Nepaprastas nupirkimas jų visos apšties yra tai, 
kad galima parduoti už $8.88.

L. Klein Pirmas Auštis.
«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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

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

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

SALUTARAS '
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas. Prof.

1707 So. Halsted St. Telephone Canal 6417. Chicago, UI.
T" ------ --- ----------------------------------------------- --------------------- - ----- --------- ------- - ........ _>r

SKAITYK. MĄSTYK. SUPRASK.

Amerika Į ietuvoje!
Visi Lietuvos piliečiai, ypatingai tie kurie rengiatės arba mano

te važiuoti į Lietuvą, ateikite ir išgirskite, kokios ekonominės gali
mybės šiandien Lietuvoj laukia Amerikos lietuvius darbininkus, ku
rie grįš atgal į Lietuvą

šiandien Lietuvoj atėjo nauja gadyne šiandien Lietuvos gyven
tojų būvis yra gyvas ir pilnas žingeidumo šiandien Lietuvos pilie
čiai turi teisės jungties į ekonominės organizacijas: steigti dirbtu
vės tobulinti Lietuvos techniką ir plėtoti josios pramoniją Tas reiž- 
kia, kad šiandien Lietuvoj atsidarė “NAUJA AMERIKA”

Lietuvoj randasi daug įvairios modogos kuri iki šiol buvo išveh 
žarna į užsienį Dabar įsteigus Lietuvoj darbininkams savo dirbtu
vės, patįs suvartos ta žalią įnėdžiagą ir pelnas paliks patiems darbi
ninkams, kuris iki šiol eidavo užsienio vertelgoms,

Apie visa tai aiškins visiems plačiai žinomas vekėjas PRANAS 
BUTKUS ir studentas J. J. BAGDONAS.

Kviečia visus atsilankyti,

Liet. Amrikoje Rūbų Išdirbinio Bendrovė.

NEDĖLIOJĘ, BALANDŽIO-APRIL 25, 1920
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE

1822 Wabansia Avė.
Pradžia 2:30 valandą popiet.

LAIVAKORTES

PINIGUS SIUNČIA

A. M. MACARUS
3255 S. Wallace St. Chicago

JOHN KUCHINSKAS ’ 
L a w y e r

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgeėių ant lengvą 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

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

Telephonail

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują afišą 
pn. 4729 So. Aslaiki Avė. Jin 
gydo ligas vyru, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rybnetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos iv 
moterų ligų.

/ Tel. DrexeJ 2880.
. ------------------- --------------------

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligą. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Varde 687

DR. S. BiEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telefonas Pnllman 8M.
DR. P. P. ZALLY8

Lietuvis Dentistss 
10657 Michigan Ave^ RoselanA

Valandos: 9 iki 9 vakare

Telephone Varde 5032

Dr. M. Stupnlcki
3107 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo | iki 11 ryto 
ir gųo • iki S vakar*

DR. I E MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rosęlande: 10900 S. Michigan Ava 
Telefonai. Pullman 942 ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4519 3. Wood St 
Tik Ketvergę vakarais nuo 3:30 
-7. Tek Yards 723.
■ .. .......... . 'I ■ ■ 1 ' ■ ■■ I ■ III*

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuviu 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St

ToL Boulevard 100. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

po pietų; 6:30 iki 5:30 vak 
Nedėliomis 9 iki 12 dieną 

Namai: 2914 W. 43 St
Tel. MeKinley 201

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

Pirmutinė Lietuvio Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO-, I n t

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

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- P A H 
)a verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. W U J

J. G. SACKHEEM & CO.
1335 MILWAUKEE AVB
tarp Paulina ir Woo< Sts.

Atneškite arba atsiųskite jį 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergąią

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nių!. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi- 
Jresni negu olselio kaina. Vyrų ir 
aunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or

derio užsakyti siutai ir overkotai: su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konserratyvio styliaus, $82.50 
iki $60.00.

Pamatykit musą specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tai po $45 Ir $65. Mėllno serge siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

S. GDRDDN, 
1415 So. Halsted St, Chicago, UI.

Telephone Boulevard 2100 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9-42 ryto 
0—0 vakare 

MOS 8. Morgan 8*. Chicago, I1L

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1037 W-51 St kampJdarshfleld av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 Iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Proapect 11*7 

.................... . II .  ■■■ ■■■ .11#

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iŠ ryto Ir nuo 7 iki 0 v. val^ 
3325 So. Halsted SU Chicago?
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NAUJIENOS
HZ LITMUANIAN DAILY NEWS šus, atspausdintus ant atski

rų popierėlių. Kiekvienas 
Pnblished Daily axeept Sunday b y Į balsuotojas turėjo teisės iŠ 

Lithuaniaa Nava Pub. Co„ Uc. j tų sąrašų pasirinkti vieną ir,
i

tik atsiminus kraujas sting
sta gįslose. Sunaikinę ša
lies pramonę, bolševikai

Editor P. Griffaiti*

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS. 

Telephoue Cinai 15H

Subscription Ratu:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Mattcr 

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

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicaąoje — pašto:

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

Chicagoje — per nešiotoja*:
Viena kopija ........................
Savaitei .................. . .............
Mėnesiui ................................

Suvienytose Valstijose, ne Chicsgoj,

darbus tų žmonių, kurie sten
giasi suardyti musų vienybę ir 
sugriauti L. D. L. D.

— Mikališkietis.

bar irgi pasitaikė proga pa
imti valažią į savo rankas. 
Ir jie ją paėmė. Jie sudarė 
grynai socialdemokatišką 
kabinetą, o ne koalicinį; vie
nok, nors tame kabinete nė 
ra buržuazijos partijų, kai- 

I rieji socialistai ir komunis
tai smerkia Brantingą. 
Smerkia jie jį už tai, kad ji
sai sutiko priimti valdžią iš, 
rankų karaliaus, ir kad jisai 
toleruoja monarchiją. Bet 
tas aplinkybes juk vienu sa
vo užsimanymu socialistai 
negali pakeisti. Klausimas, 
vadinasi, eina ne apie tai, 
ar jie toleruoja, tuos daly
kus, ar ne, o apie tai, ar to
kiose aplinkybėse, kokios y- 
ra Švedijoje, patartina so
cialistams imti valdžią į sa
vo rankas, ar ne. Komuni
stai peikia tą Švedijos šocia- 
listų žingsnį; reiškia, ir jie 
pripažįsta, kad esti aplinky
bių, kuriose paėmimas val
džios į socialistų rankas yra 
nepageidaujamas dalykas.

Taigi paėmimas valdžios 
į socialistų rankas gali būti 
ir geras ir blogas dalykas— 
žiūrint kokiose aplinkybėse 
jisai įvyksta.

Bet ir socialistų dalyvavi
mas kartu su buržuazija ne-1 
gali būti vienodai apverti- 
namas. Augščiaus mes jau 
parodėme pavyzdžių, kur so 
cialistams teko noroms ar 
nenoroms įeiti į valdžią kar
tu su buržuazijos atstovais.. Vi. , .......
Vokietijos socialdemokratų r1!'?'1 Berovei, kur., j.e pra-

darbininkas neturi kur užsi
dirbti pragyvenimą, ir vie
toj duonos, darbininkams 
šiandien gręsia 'badol bota
gas.

“Atsisakydami pripažinti 
bolševikus Rusijos viršinin
kais, mes, Putilovo dirbtu
vių darbininkai, nutarėm 
paskelbti savo tar|>e visuo
tiną mobilizaciją, kad parė
mus generolo Judeničo ka
riuomenę, kuri dabar Fina 
ant Petrogrado paliuosuoti 
mus iš bolševikų vergijos.” 

Pats 'bolševikų laikraštis 
“KomunLst” paskelbia šitą re
zoliuciją ių sako, kad nuslopi
nimui maišto buvę atsiųsta iš 
Maskvos geriausios spėkos iš 
“Nepaprastosios Komisijos Ko
vai su Kontr-Revoliucija” (črc 
zvyčaikos), ir maištininkai lapę 

išnaikir ti. i
Šitie atsitikimai jau priklau

so istorijai. Ret jie yra įdomus. 
Pasirodo, kad Rusijoje fabrikų 
darbininkų nepasitenkinimas 

bolševikais yra toks didelis, jo- 
gei vietomis jie net norėjo pa- 
dėfti atžagareiviui Judeničui, 
idant pasiliuosavus nuo bolše
vikų priespaudos. j
“KELEIVIS” ORGANIZUOJA

BENDROVĘ.

PavasarisI įdėjęs į konvertą, atnešti jį 
I į balsavimo vietą ir paduoti 
komitetui, prižiūrinčiam bal 
savimą. Prirodymui, kad ji
sai turi teisės balsuot, jisai 
turėjo atsinešti kartu ir pa
są arba asmens paliudymą. 
Vienok “krikščionių demo
kratų” organas aiškino, jo- 
gei kiekvienas balsuotojas 
turi būtinai pasiimti krikš
čionių demokratų partijos 
surašą, nes kitaip jisai ne
teksiąs balso!

žodžiu, kunigų partija Lie 
tuvoje pasirodė esanti visiš
kai be doros. Tie elementai, 
kurie garsiausiai šukavo 
apie “svieto nedorybę,” pa
rodė pirmutiniam dideliam 
susirėmime su darbo žmonių 
partijomis, kad jie patįs yra 
ištvirkę iki kaulo smegenų.

Ar kunigų melai ir apga
vystės suklaidino liaudį rin- 

02 kiniuose į Steigiamąjį Sei- 
5o mą, mes dar nežinome. Bet 

tikimės, kad tie rinkimai at
vėrė akis daugeliui žmonių, 
kurie prieš tai dar manė, 
kad kunigai yra “šventi.”

GRIOVIKAI,

$6.00
3.50
1.85
1.45
.75
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Metams .................................. $5.00
Pusei metų.............................. 3.00
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui...................... 65

Lietuvon ir kitur ųžaieniuosa: 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Socialistų dalyva
vimas valdžioje.

(Tąsa)

“Keleivio” leidėjai praneša, 
kad jie nutarė pavest savo laik-

dų mums, beturčiams, daug nau- i AI A Dr/1 nln* 
Idos neneštų. Jeigu Lietuvos vai- L<*U*L(*lj* KvlKalfll* 
džia paskirtų pinigų padėti išei- TTWr. --- __ u
viams sugrįšt, kokiose aplinky- w •LD1;a sc®ntro Valdyba: 
. _ . ., . i4-l Pirmininkas J. M. Endziulisbėse atsidurtume mes, proleta- Gen’l Deliveiy Hartford, Conn. 
rai, Lietuvoj, kur pramonija vi- Sekretorius M. J. Iškauskas 
sai menkai teišsipletojus? An- Iždininkas Kazys Liutkus 
tra vertus, tokia grįžimo pagal-1 181 Grand st., Brooklyn, N. Y.
ba, be abejo, irgi ne visi galės 
naudoties: ja bus leista naudo
tis tik ištikimiesiems, ponų klau.
santiesiems, nes “cicilikai” Lie- , Jau . lm>gia susi-
tuvoj nepageidaujami. Tas pats .^os ^kimas vėl pra
būtų, jei ir Amerikos lietuvių *eitl l sen^a® vėžes. Anar- 
draugijos sudarytų tokį fondą ir c o-Įcomumstų sekėjai jau patįs 
jis butų atžagareivių rankose; 0 PriaiPa^lsta norėję suardyti L. 
kad jis jų rankose butų, tai nė- ^a(^a tie komunistiški
ra abejonės, nes visas didžiąsias I ^ri0V1^ai pamatė, kad jų darbas 
lietuvių organizacijas—bent pa- PTa kultūrinei °r&a-
šelpines—kontroliuoja čia kleri- nlzacRni, jie pradėjo užsiginti 
kalai ir atžagareiviai tautiniu- |^ay° PirmesniUjy darbų. Ponai 

Į Petriką ir Steponavičius ėmė
m . . . šaukti, kad tokios organizacijos,Taigi mes proletarai, kurie L. vadintusi <<L J ; 

nebenonm lenkti savo sprandą _ „ • T t •. . .. . hera ir L. D. L. D. su ja “nie-ponams bet jieškome savo tei- L neturi „ Nežjurint 
s.ų ir tmsybes, tokiam tSvyngn užg darbai kad
grjžimo fondais nepasidžiaugsi- .. , . ; . . , . ’ Trr-1 1 •, T • 4. Jie kaiP arde» taip ir tebeardo L.me. Tik kada Lietuvos valdžią n T T .X1 . . ,. j . * IL L. D. Jų pareiškimas, kad paims j savo rankas darbo žmo petrjka h. st lvičiu ne. 
nes, rankų ir proto darbimnkai, L niek() bendra su 
jie neužmirš nei musų skurdžių buyo tįk 
šioj Kolumbo žemej. O todėl vy- . . _ .. .. . . . ,. . . j -ji nariai greit pamate ir stojo korulusia musų priederme dabar, ______ .. . . .. . . ., . • •- . von, gelbėti kultūros ir mokslotai remti visoms savo jėgomis . .. ...T. . , . . . . . j .. draugiją nuo griovikų.Lietuvos darbininkus, kad jie
laimėtų kovą su ponybe ir kle- Petrikai ir Steponavičiui lai- 
rikalizmu ir Lietuvos reikalų kant L. D. L. D. vairą savo ran- 
tvarkymą galėtų kuogreičiau pa- koše, visi gerai žino, kad per tą 
imti į savo rankas. laiką draugija buvo apmirusi ir

— Laisvės Mylėtojas. Įjoję jokio gyvumo nesimatė. Ir 
ištikrųjų, kas pažįsta p. Petriką 
ir Steponavičių, tai gerai žino, 
kad jiems ne draugijos reikalai

Aš Naujienose jau minėjau a-1 rupi ir ne draugijinis veikimas;
I pie “Laisvės” redaktoriaus ne- jiems rūpėjo jų atnbicijos. Tą 

sąmones, apie • pažeminimą d. kiekvienas galėjo matyti, kuris 
k V. Dėbso, bet tas anarchistų tik norėjo sekti L. D. L. D. bėgį 
oganais vėl pliauškia da didės- ir tų ponų veikimą. 1918 m., už- 
nių nesąmonių, štai ką jie sako ėmus Petrikai ir Steponavičiui 
86-me num “jus partijos bosai, vietą L. D. L. D. centre, man te- 
braugdami iš partijos kairiuo- ko būti jų viename posėdyje. Ta 
sius socialistus, sykiu išbraukė me posėdyje jie tarėsi apie išlei- 
ir Debtsą, o dabar veidniainiau- dimą L. D. L. D. leidinio 1919 
ja... Jaigu Debsas žinotų kaip metams. Drg. K. Liutkus, L. D. 
dabar Socialistų Partijoj daly- L. D. centro iždininkas, pasiūlė 
kai dedasi... beabejones,spiautų jiems išleisti dvi knygas, kurių 

[ jiems (? A. L.) į murziną vei- lietuvių kalboje dar ir dabar nė- 
dą ir daugiau su jais nekalbė- ra, būtent: “Karolio Markso Eko 
tų... Vienok mes tikime, kad nominį Mokslas” ir “Socializmas 

draugas Debsas kaip ndrs pa- kaipo žmonijos idealas.” Išpra- 
tins apie partijos lyderių dar- džių ir tie du žmonės sutiko, 
bus ir tuomet pertrauks su jais kad tos dvi knygos butų labai 
visus ryšius.” naudingos lietuviams darbinin-

Pirmiausia tenka paklausti, | kams; bet paskui permainė sa
kinio veidas murzinesnis,parti
jos “lyderių” ar “Laisvės” reda
ktoriaus? Partijos “lyderiai” 
kaip buvo partijoj, taip ir tebė
ra; kaip buvo socialistai, taip ir 
tebėra; kailio nemainė, idėjas ir 
principų neišsižadėjo, savo nuo 
mones apie socializmą nekeitė. 
Bet “Laisvės” redaktorėlis be

ne kelis kartus šėrėsi, vartėsi, 
vartaliojosi, principus keitė, so
cializmo išsižadėjo ir ant galo

NESILIAUJA PLIAUŠKUS.

Kaip klerikalai 
agitavo Lietuvoje.

II.
Paviršutiniškai imant, ga- 

jlima pažymėti du principia- 
I liai skirtingu budu socialistų 
I dalyvavimo valdžioje: vie- 
nas, tai—kada socialistai da

T .. ... . ,.. . x_. lyvauja valdžioje kartu su
. Laikrascia1, tik-ką ateju- buržuazija; o antras—kada 

siep is Lietuvos, parodo, ko-. j,e vjenj SU(jaro valdžią. Pa
ktais bjauriais budais sten- j pras£a nuomonė tarpe socia- 
gesi tenai klerikalai sumus- yra tokia, Jkad pirmas 
ti savo priešus Steigiamojo,^U(jas socia]isty dalyvavimo 
Seimo rinkimų kampanijoje. Laldžioje yra glogaį 0 an. 

. av° agitaciją jie \ate, pi t ^ras geras< prįeš tokią nuo- 
sidengdąĮni religijos skrai- ° 
ste. Pamaldos namus, bažny I 
čias, jie pavertė politinių mi
tingų Rinkimų kampa-, rejįajs metais buvo sudaryta

L v X) 1*^ * Ir IV. 'vienų socialistų valdžia. Ji
un- ^)azi}y(jį0^e R?ves.i skelbę i vįetą, kuomet buržua- 

levo žodį, o vietoje jo sa- zjngS valdžios galva, grafas 
\ ’, rezignavo su visu 

savo kabinetu, neįstengda
mas perkalbėti talkininkų, 
kad jie neplėštų Vengrijos. 
Jisai, pasitraukdamas, pats 
pavedė visą valdžios autori
tetą į susivienijusiųjų socia
listų partijų rankas. Ven
grijos socialistai, vadovauja 
mi komunistų, pasielgė tuo
met ne taip, kaip Vokietijos 
Nepriklausomieji socialdemo 
kratai: jie paėmė valdžią. 
Bet kas iš to išėjo? I keletą 
mėnesių ta valdžia šulinuko, 
ir jos vietoje atsirado žiauri 
militaristų diktatūra, kuri 
dabar tenai rengia dirvą mo 
narchijos atgaivinimui. Dar
bininkų judėjimas Vengrijo
je tapo sutriuškintas. Jeigu 
socialistai nebūtų paklausę 
komunistų ir nebūtų ėmę vai 
džios, reakcija tenai tikrai 
nebūtų galėjus taip įsivyrau
ti.

Vengrijos eksperimento 
reikšmę komunistai mėgina 
užtemdyti, versdami kaltę 
už jo nepasisekimą ant de
šiniųjų socialistų, kad jie ne 
pakankamai rėmę darbinin
kišką valdžią, ir ant Rama- 
nijos bei talkininkų. Bet 
dalykas juk ne tame, kaip 
mes aiškinsime to nepasise
kimo priežastis; faktas yra 
kad aplinkybės — šalies vi
duje ir iš lauko buvo tokios, 
jogei grynai socialistinė,vai 
džia neatsilaikė; o jos puo
limas davė progos įsigalėt 
reakcijai. Reiškia, esti ap
linkybių, kuomet socialis
tams yra ne tiktai ne pagei
daujama imti valdžią į savo 
rankas, o stačiai pavojinga.

Yra tečiau faktų, kurie 
verčia ir pačius komunistus 

........ v _____ _______ pripažinti tą tiesą.. Štai Šve 
voje buvo išsiuntinėjus prieš1 dija. Tenai socialistams da

monę tečiaus galima pasta
tyt labai svarbių argumentų.

Vengrijoje, sakysime, pe-

1 — • 1 1L ZjAuvu V Cke agitacines prakalbas, gar i . 
hindomi' IziZirin iii /Iatyia C vbindami “krikščionių demo
kratų” partiją ir keikdami 
socialistus.

Jie darė tai, pasinaudoda
mi tuo, kad Valstybės Tary
ba panaikino įstatymą, drau 
džiantį politinę agitaciją baž 
nyčiose. O panaikino jį V. 
Taryba todėl, kad Tarybos 
vice-pirmininkas, kun. J. 
Staugaitis išaiškino ir įtiki
no, kad kanonų (t. y. bažny
čios) teisės draudžia kuni
gams politinę agitaciją baž
nyčioje.

Pasitikint kunigų žodžiu, 
kad kanonų teisės sulaikys 
juos nuo politinės agitacijos 
bažnyčioje, tapo išbraukta 
įstatymo paragrafas apie tą 
agitaciją; bet kaip tiktai 
kunigai atsiekė Savo tikslo, 
tai jie patįs nuspjovė ant sa
vo kanonų ir sulaužė savo 
žodį. Reiškia, jie begėdiš
kai apgavo šalį.

Bet ne tiktai tuo, o ir ki
tokiais budais Lietuvos kle
rikalai vartojo melą ir apga
vimą savo agitacijos tiks
lams. Jų organas, “Laisvė” 
(kuri pagal besąžiniškumą 
yra labai panaši į savo brook 
lyniškę vienvardę), aiškinda 
mas ūkininkams, kaip jie tu
ri balsuoti, rašė, kad balsa
vimo dienoje

“visi turi apsižiurėt ar 
pasiėmė su savim pasą ar
ba asmens liudymą ir 
krikšč. demokratų parti
jos sąrašą, nes jei kas už
mirš namie asmens liudy
mą ar pasą ar krikščionių 
demokratų partijos sąra
šą, tai visai negalės savo 
balso paduoti.”
Rinkimų komisija Lietu-'

didžiumiečių koalicijų su 
buržuazija daugelis socialis
tų peikia, bet Austrijos so
cialistus už panašų susidėji
mą su buržuazija nepeikia 
joks rimtas socialistas. Tai
gi ir socialistų dalyvavimas 
koalicinėje valdžioje su bur
žuazija gali būt ir peiktinas 
ir nepeiktinas dalykas—žiu 
rint kokiose aplinkybėse ji
sai įvyksta.

Pagalios mes prieiname 
prie tos išvados, kad ir vi
sišką paėmimą valdžios į so- 
čiattštų rankas, ir socialistų 
bendradarbiavimą valdžio
je su buržuazija galima tei
singai apvertinti tiktai atsi
žvelgiant į aplinkybes. To
dėl mes dabar ir pamėgin
sime panagrinėt, kokios ap
linkybės daro tuodu dalyku 
gerais arba blogais.

(Bus daugiau)

dėjo organizuoti. Ta Bendrovė 
busianti inkorporuota ant $50, 
000 kapitalo, kuris susidės iš 
10,000 serų, po $5 vertes kiekgi 
vienas Šeras. Vienas Bendro- j 
ves dalininkas turės teisės pirkt 
ne (langiaus kaip 200 Šerų.

“Keleivis” šiandie yra vieniu 
telis sočiaiistiškas savaitraštis 

tarp Amerikos" lietuvių, todėl 
tą naują Bendrovę, be abejo
nės, parems daugelis žmonių.

“LAISVĖ” PARETĖJO.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. April 23, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
BUVO DARBININKŲ SUKILI

MAS PETROGRADE.

Kadangi Rusijoje bolševikai 
užsmaugė visą priešingą jų 

jiems spaudą, tai iš tenai snu
kiai pasiekia pasaulį tikros ži
nios, ir todėl daugelis žmonių 
mano, kad tenai nėra darbiniu 
kitose jokio nepasitenkinimo 

esamąja, valdžia. Bet laikas nuo

rie parodo visai ką kita.
Štai, “Keleivis” paduoda, 

kad Maskvos sovietų laikrašty
je “Komuniste” tilpo aprašy
mas darbininkų maišto, kilu
sio Putilovo dirbtuvėse Petro
grade. Maištas buvo nuslopin
tas, ir “Komunistas” paskel

bė 189 vardus sušaudytų dar
bininkų. Jisai kilo tada, kada 
gen. Judcničas artinosi prie Pet 
rogrado. Putilovo darbininkai 

laikė didelį mitingą, kuriame 
pirmininkavo buvęs komunis
tas, darbininkas P. Čcrniak, ir 
buvo sakoma priešingos bolše
vikams prakalbos. Pagalios, 
mitingas priėmė sekamo turi
nio rezoliuciją:

“Mes, Putilovo dirbtuvių 
darbininkai, skelbiam} Rusi
jos ir viso pasaulio darbo 
žmonėms, kad bolševikų val
džia apgavo Rusijos prole
tariatą, atėmė jam net tą 
pelitinę laisvę, kokia jis 
naudojosi po caro valdžia, ir

Laikas, ak laikas 
Jums, dirvos ponai, 
Žagres ir akėčias 
Smailinti 
Ir rudis nuo jų 
Valyti.
Jei Kuktoms žagrėmis 
Arsite, 
Atvirkščioms akėčioms 
Akčsite,— 
Ne kų turėsite. 
Bėriukams avižų 
Nei kukuruzų 
Nesigailėkite.
Kad žagrei traukti, 
Akėčioms vilkti

B rooik 1 yno so ei a 1-a n areli i s t ų 
organuiiis., 'bevarydamas agita

ciją prieš musų dienraštį ir 
prieš “Keleivį,” pats susilaukė 
sunkių laikų.

Nesenai jisai turėjo pakelt 
savo pavienių kbpijų kainą nuo 
2 ant 3c. Paskui jisai ėmė de
juot, kad nepajiegiąs nusipirk 
ti popieros ir atidarė “Popic- 
ros Fondą,” prašydamas į jį 
aukų, vardan “komunizmo.” O 
dabar, kada “komunizmas” 

pradėjo išeiti iš mados, tai ji
sai jau ir su pagclba “Fondo” 
nebepajiegia įsigyt popieros, ir 
ėmė eiti kartą į tris dienas.

Kas kasa kiliems duobę, tas 
dažnai pats į ją įkrinta...
•! ' '

Jonas Lopatto busiąs konsu
las. — Kauno “Darbas” rašo: 
“Jonas Lopatto advokatas iš 
Wi'lkes Barre, Pa., užklaustas, 
ar jis sutiktų būti Lietuvos ge- 
ncraliu konsolių New Yorke, 
pranešė telegrama, kad jis su
tinkąs.”

Skaitytoju Balsai
I _____ - ___________

[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

DEL GRĮŽIMO LIETUVON.

Lietuvos atstovas Amerikoj, 
p. J. Vileišis, kalba apie tuos, 
kurie norėtų grįžti Lietuvon, bet 
pinigų neturi. Del to jis skatina 
draugijas, kad jos pasvarstytų 
tą klausimų ir savo sprendimus 
siųstų Lietuvos Misijos raštinėn. 
Gerai, tik pats svarbiausias klau 
simas neaiškiai pabriežtas. Lie
tuvos atstovas sako, kad Lietu
vos valdžia neturinti paskyrus 
sumų padėti išeiviams Lietuvon 
sugrįšti. Ar tai reikštų, kad 
Amerikos lietuvių draugijos ga
lėtų priverst Lietuvos valdžių, 
kad ji paskirtų tam tikslui pi
nigų ? ar kad Misija suras būdų, 
kaip draugijos galėtų įkurt tam 
reikalui fondų ?

Bet ar šiaip ar taip, man regis, 
kad nė vienas nė kitas tokių fon

chistų vežimėlj. Tai kasgi savo 
veidų smnurzino taip, kad nei 
pats savęs jau nebepažįsta?

dar noriu paminėti, kad niekas

jų” nebraukė. Partija buvo tik 
suspendavusi koletų svetimkal- 
bių federacijų už nepildymą ir 
mindžiojimą partijos konstitu
cijos, bet paskui ir vėl priėmė. 
Ale Dėbso juk nespendavo ir 
nebraukė kaipo paveinio as
mens, o antra Debsas juk ne
buvo ne jokiu svclimkalbis ir 
nepriklausė; jokiai svctimkal- 
bei fedaracijai, lai kaipgi jį ga
lėjo “braukt?”

Man nuostabu, kodėl Debsas 
—jeigu tikėt “Laisves” plauška 
tams—per metus laiko nėra ga
vęs ne “Laisvės”, nė kitokių laik 
raščių nei knygų,kuomet kiti,da 
įgi kur buvo išvesti ant salų, 
gaudavo visokių laikraščių skai
tyt? Debsui niekas nei laiško ne
parašė, kad jis “išbrauktas” iš

Nežinia kuo tas“Laisves” re- 
daktoTelis nori save persistatyti 
•taip binarini purvus (Kapsty

damas ir nežinėlių vadindamas 
tokius mokslo žmones kaip P. 
Grigaitis, V.Debsa^, ir kiti sočia 
listų veikėjai, kurie socializmo 
mokslą pažįsta kaip savo pen
kis pirštus,. kuomet pats “Lai
sves” redaktorėlis jaučiasi nu
simanąs tik apie adatas.

—A. Liutkus.

vo mintį. Dalykas štai kame: 
Kadangi tos dvi knygos yra vo
kiečių kalba, tai reikės kreiptis į 
drg. Grigaitį, kad jis apsiimtų 
versti į lietuvių kalbų.
Petriką ir Steponavičius nusigan 
do. Grigaičio mat jie baisiai ne
pakenčia—bijo jo labiau negu 
hydrofobija sergųs vandens. Dėl
to tie du žmonės, kurie dabai’ 
save reklemuojasi L. D. L. D. 
“viršininkais”, vėliau nebesutiko 
su draugo K. Liutkaus propozi
cija, o p. Petriką įkišo savo rank 
raštį “Atmosferų,” kur tolygi 
knygelė jau senai buvo lietuvių 
kalba išleista T.- M. D. Valdant 
L. D. L. D. Petrikai ir Stepona
vičiui, draugija pradėjo pulti, 
nes nariai negaudami raštų lai
ku, nustojo lankytis į kuopų su
sirinkimus. Ir dabar tie du žmo
nes šaukia per social-anarchistų 
“Laisvę,” kad ne jie kalti dėl L. 
D. L. D. nupuolimo, bet kiti!

Kiekvienas lietuvis darbinin
kas, kuriam tik apeina L. D. L. 
D. likimas, turėtų sekti renega
to Steponavičiaus pranešimus 
“Laisvėje” ir pamatyti, kaip tas 
žmogelis desperatiškai šūkauja 
kasdamas duobę L. D. L. D. Su
sipratę darbininkai turėtų sukru 
sti, parodyti didesnį veikimų, mu 
sų eilėse ir tuo duoti daugiau 
energijos dabartiniam L. D. L. 
D. centro komitetui. Atminkite 
draugai, kad L. D. L. D. likimas 
priklauso nuo musų pačių. Daba# 
tinis L. D. L. D. centro sekreto
rius drg. M. J. Iškauskas, gana 
energingai veikia draugijos la
bui, ir kaip rodos, tai greitu lai
ku bus uždrausta tiems draugi
jos ardytojams iš social-anar
chistų abazo naudoti L. D. L. D. 
vardų. Nors tai ir sunkus dar
bas, bet nenuoalsiai dirbdami 
kliūtis pergalėsime. Tiktai su 
drąsa ir pasišventimu, draugės 
ir draugai, o mes laimėsime, ir 
parodysime darbininkų minioms

Iš aukštybių šilti 
Saules puls spinduliai, 
Bučiuos paviršių žemes. 
Neregėti gyvūnai vėžlius 
Ir kratės;
Ir sparnuočiai lakioti 
Pradės;
Pievos, dirvonai žaliuos, 
Medeliai lapuos;
Lauikus ir kiemą 
Maloniu kvapsniu 
Žydinčios -gėlės 
Pripildys.
Kils melsvi ūkai;
Susirinks debesiai—
Juos varstys ugniniai 
Žaibai
Ir perkūnai dundės,
Net langai barškės 
Ir laukai aidės.
Ir praeis.
Saulute šypsosis vėl;
O nuo lapų pakybę 
Lašai,
Kai skaistus deimantai, 
Jos spinduliuose žibės.—
— Pavasaris!
— Pavasaris!

J. Šliaužia.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Lietuvos LaisvSs Fondas yra 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo Įmonių kovą už savo teises 

ir Išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka- 

sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
3323 S. Halsted St, Chicago, III

AUKŲ KVITAVIMAS.

Juoz. šlažis, Ind.
llarbor .......... $8.00

Buvo .......... 489.90

Viso $497.90

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuost 

taip ir civiliikaose teismuose, Daro 
visokius dokumentus ir popieros i

Namų Ofi«aa:

332) S. Halsted 8t
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas!
U7 H. Beirtum lt. 

1111-13 laity Mt-
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

25 E. Wa*hingto* 8t. 
Marshall Field Anaax 

18th fl. Ruimas 18X7
Z Phona Central 8363 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

8121 Nortb Westera Ava.
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

^-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefonas West 6128

Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgu

Telephon* Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo* 
8261 So. Halsted St. Chicaco, III.
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Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Nelaimių savaitė.

Praeita savaitė šioj apiclin- 
kėj buvo nelaimių savaitė. Bu
vo net trįs nelaimingi atsitiki
mai.

Vienas žmogus liko užmuš
tas gatvekario. Antras irgi kur 
tai galvą susidaužė ir irgi mi
rė. Triečias, tai |>asiturintis sa
limi takas, turiejęs apie $8.000 
turto, taipjau užbaigė gyveni
mą. Velionis buvo nevedęs, ne-

KAZIMIERAS TEREVIČIUS
•

tapo užmuštas aukso kasyklo
se Tamboi Minės, Colo. Balan
džio 13 d. 1920 m. Jo kūnas par 
vežtas j Joliet-Rockdale, III. 
Laldotuvč:s įvyks Subatoje Bal. 
24 d. į šv. Petro kapines Jo- 
liet ,111.

Meldžiama giminės, prieteliai 
ir draugai atvyktų į laidotuves.

Kūnas pašarvotas randasi 
prie 100 Conell Avė., Rockdale, 
Illinois.

ONA TEREVIČIENĖ.

Dr. Maurice Kalto
Sugrįžo iš kelionės po Cali- 
forniją ir vėl pradėjo savo 
praktiką kaip ir pirmiau.

i

4631 S. Ashland Avė.
Phone Yards 994

Lietuvių Ūkininkų Kolonija
Ateik į Vilas County Wiscon- 

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

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

LIETUVIU 
RAKANDU 
KRAUTUVE

1930-1932 S. Halsted SU 
Chicago, III.

V. Makaveckas.
Užlaiko didžiausiame pasirinkime visokių naminių rakandų, geriausios 

rųšies ir už prieinanmiausias kainas Parankiausia vieta lietuviams įsigyti 
geru£ naminius rakandus už pigią kainą.

Atdara Reikale

bUOatOS Turnilure. Stove*.

vakarais savųjų

•Y AP CARTIS

vVELL-”l.TA G’O/IV 
ALŲ PRETTIEP 
UP Jt/tiUS ?

W5LL VAftC 
Hts FIXIN'

LITTLE JULIUS SNEEZER

JU3T KiDS—Hookeyl

T p,N' WE'i?e
DlHNER 0N HtM, 
SO I GOT TO 

i CAU HIMDOVVN!
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turėjo giminių, negi gerų drau
gų, o kad apie mirtį visai nemą
stė, tad ir turtas liko neaprašy- 

tas.Tad jam pasimirus viską 
paėmė valdžia ir paskirė tik ma
žų dalelę palaidojimui.
Vienok jį gražiai pakulojo drau 
gijos.

Jono ir Vinco nelaimė.

Pereitų subatų Jonas ir Vin
cukas išvažiavo pasivažinėti mo 
tore ik tėtėmis. Vincukas turėjo 
naują, o Jonas senų, betgi Jo
nas užsimanė parodyti kų jo se
na motorcikėlė gali ir “suby- 

tinti” Vincuką. Išvažiavo jie

ir pasivijo Jonų, 
kliuvo, nes tai buvo
ir nugabeno Jonų į

do kiek tik gali jų motreiklėtės 
nešti tiesiai į Blinstrupo daržą.

Ir tikrai Jonas “subytino”— 
Vincukas buvo ne taip drąsus ir 
atsiliko. Tik štai pro Vincuką 
kaip viesulą pralėkė trečia mo
tore iklėtė

Jonelis 
policistas 
policijos
Paskiau juos nusekė ir Vincu
kas, tart į vidų nėjo. Neužilgo iš
eina Jonas ir liūdnai sako “Bai- 
gaš, 30 dolerių.” Jonas tiek pi
nigų neturi. Vincas neskolina, 
kam jį pralenkė. Bet pagalios 
susitaikė. Jonui prižadėjus dau
giau nebandyti Vincuko lenkti 
ir abu sudėjo $15. Juos paleido, 
bet ant rytojaus anksti nugabe
no ir likusia pusę. Dabar Jonas 
ir Vincukas bažijasi ir sako: ‘‘Ne 
ver again spidinti.”

—Gvaizdikas.

Reikalauja pakėlimo algos.

Chicagos organizuotieji duon 
kepini pareikalavo pakelti algų 
:r prigrųsino, kad jei tas jų rei
kalavimas nebus išpildytas, jie 
sustreikuos bal. 25 d. Jie rei
kalauja $50 savaitėje, vieton da
bartinių $34.50. Savininkai gi 
dulosi pakelti algų $8 j savaitę.

Du žmonės pašauti.
Nedėlios ryte Wm. Heffernan, 

1643 So. Halsted St., šaitane li
ko pąšajiti du. žinduėis, telegra? 
fistas ir automobilių pardavė
jas, kurie dabar yra ligonbutyj. 
Bet apie tai nebuvo pranešta po
licijai ir policija apie tai patyrė 
lik nuo daktarų. Du žmonės jau 
areštuoti. Saliunininkas teisina
si tuo, kad saliuno porteris juos 
per klaidą paskaitė už plėšikus 
ir pašovė. Bet inpnoina, kad kas- 
nors daugiau čia slepiasi.

KRANK RACZAS — kąs jį 
žino ar jis pats tegul tuojaus 
atsiliepia į Naujienų ofisą. Jam 
yra svarbių žinių iš Vokietijos.

M. T. Kežas.

Buvusioji milionierė betur
čių teisine.

Mrs. William J. Melarthy, 
buvosi pati milioneriaus, vakar 

atsikraipė į beturčių teismą, 
prašydama pašalinis, kadangi 
ji negalinti išmaitinti savo dvie
jų vaikų. TeiąmaS sutiko sutei
kti pašalpą, bet ji sako, kad jos 
neužtenka. Nuo savo vyro milio 
nieriaus ji nieko negaunanti,.

Pašovė sargų.

Kada milionierius pulk. T. 
k. Junkn, 2541 S. Michigan Avė 
švažiavo į Washingtoną, jis sa
vo namuose įvedė elektrinius 
lignalus ir yjlač apsaugojo ru- 
į, kur esą sukrauta daug deg
tinės. Anų District Telegraph 
Co. vakar naktį gavo signalų 
aid kas nors jo namtfolse yra 
negera ir išsiuntė du žmonės 
lažiurėti. Tie rado nomuose du 
įlešikus, su kuriais ir susišau- 
lė. Vienas sargų,Nerimau, liko 
>a Sau tas ir galbūt mirs. Pieši
au pabėgo iššokdami per langų, 
'albut sužeisti.

Prigėrė ežėrelyj.
Ricbard Allison, 12m., 1053 

»rad St. žaidė su kitais vaikais 
jinkoln parke prie ežerėlio. Jie 
silipo į valtį, kuri atsikabino ir 
iradėjo plaukti. Vaikai nusiga- 
ido Allison iškrito iš valtelės 
r prigėrė.

Jis dar tebelaukia.
Louis H. Niendorf iš !>e So- 

a, la., jaunas ūkininkas suma
nė rasti Chicagoj e sau pačių. 
Tuo tikslu jis pasiskelbė viena
tie laikraštyje ir ištikrųjų, gavo 
aiškų ir fotografijų nuo vienos 
abai gražios merginos—Maric 
’aroll,946 Busit St.Jis jai pašiu
rto $20 kelionėj, bėt ji negavu- 
i. Tada jis pats atvažiavo ir p ra 
ė jį pasilikti stotyj. Bet jis iš
nikę stotyj tris dienas ir naik
ia ir jos nesulaukė. Pagalios į- 
imaišė ir policija, bet jis jai 
et iki*—ji ateisenli. Policija pa
turiu antrašu merginos nera- 
'o. Bet jis nenusimena—jis vis 
ar jois laukia.

Laimėjo $15.000.
Kada Ilarry Schalliuan pape

šė savo tarnaitę Mrs. Jeimie 
liapiro tekėti už jo, turbūt nie- 
ad nesitikėjo, kad dalykas taip 
iudnai užsibaigs. Schallmano 
neilė greit išgaravo, bet ne taip 
engva užgydyti moterų širdis. 
'Ctii reikalauju tiauj^ pinigų, ir 

is apie tai palirė lik vakar, ka- 
’a teismas priteisė, kad jis tu- 
i užmokėti $15.000 savo bu vil
iai tarnaitei ir neišpildymą pri 
•ado vesti jų ir atlyginimui 
mostolių ir pažeistų jos širdį.

Well, well.
Anų dienų i teismų atėjo pasi

kąsti 87m. jaunavedė Mrs. Al- 
bert Bopp pasiskųsti ant savo 
vyro 52m., kuris jų apleidęs, 

dydausi. .Ii belo jam davusi 
>900 ir labai rūpinosi juoju, o 
jis ėmęs ir pa bėgęs nuo jos.

NUXATED IRON
PADARO KRAUJĄ RAUDONU 

Tai būdas, nuo kurio moteriš
kų veidai skaistus darosi ir 
suteikia spėkų, tvirtumų ir 
drąsų vyrams. 3,000,000 žmo
nių vartoja kaipo vaistų įgi
jimui tvirtumo ir kraujo gai
vinimui. Randasi pas visus 
gerus vaistininkus.

MY P/A

Bet kas blogiausia—jis mie
godavęs su viršutiniais marš
kiniais ir kalnierium.

Ji prašo surasti jos vyrų.

Pakars buvusį kareivių
Buvęs kareivis Arthur E. 

Ilansael, kuris nušovė savo pa
čių Ceciliją, bus pakartas pa
vieto kalėjime birželio 11 d. 

Jis butų buvęs pakartas, porų 
mėnesių atgal, bet teisėjas ati
dėjo pakorimą, kad davus progą 
apeliuoti augėlesniu teisman. 
Bet dabar valstijos augščiausias 
teismas patvirtino mirties baus
mę.

Bankierhis turės eit kalėjiman.
Valstijos augščiausias teismas 

atvirtinto Grandy pavieto teis
mo nuteisimų 5 metams kalėji
mų La Šalie Street Trust & Sa
vinas Bank. Tas bankas buvo 
kontrolėje Lorinerio ir jam už- 
sidariuls turėjo užsidaryti po

ras desetkų mažesnių privatinių 
ir valstijinių bankų, kurie dė
davo į Lorrimeris bankrutida- 
mas taipjau nusinešė.

Suvaržo daktarus.
Šio distrik to prohibicijos ko- 

miisionierius kapt. Hubcrt E.
H<xward vakar paskelbė, kad 

nuo geg. 15 d. daktarai galės 
užrašynėti tik 100 degtinės re
ceptų kas tris mėnesius. Jis 
pats sako, kad delei to degtinės 
receptai pakils iki $10.

Dabar visoje šalyje esu tik 
60,000,000 galionų, kuomet “a- 
nais gerais laikais” buvo suvar
tojama į metus 100,000,000 ga-

Darlymple dar tebesiaučia.
Nežiūrint federalio teisėjo 

Carpentior uždraudimo probi- 
bicijos agentams daryti kratas 
neturint kratos ar areštų warr- 
mlų, tie agentai atvirai sako, 
kad jie nepaiso teismo įsakymų 
ir nesenai iš traukinio išvilko 3 
negrus porterius ir juos pasodi
no kalėjiman. Komisionicrius 
Miason juos paleido kaipo nele
galiai areštuotus.

Cukrus vėl pabrangs.
Nežiūrint skelbimų, kad švič- 

nenų streikas kai p ir užšibaiges 
ir kad traukinių judėjimas veik į 
normlalis ir visko pristatoma, 
vienok pelnagaudos plėšia žmo
nes prisiminę ir ‘‘delei švičnic- 
nų streiko” vėl pakėlė sukraus 
kainą. Dabar cukrus kainuos 31 
centas svarui.

Kapitalistai išnyksiu.
Say, daugiau nebepykit ant

nekelkit prieš juos revoliucijų.

voliucijų. Išmirs ir daugiau jų 
nebebus.

Taip bent sako Dr. Charles 
Paddock.

O numarins juos stoka tar
naičių. Girdi, kapitalistės norį 
gimdyti vaikų, bet nėra kam jų 
prižiūrėti, o nesant tarnaičių 

kapitalistės negali gimdyti nau
jų kapitalistukų ir visai kapita
listų rasei todėl gręsia išnyki
mo pavojus.

Ar jus tikite tam?

Apkaltino 13 balsų 
sukčių

Grand jury vakar išnešė 12 ap 
kailiu imu, prieš 13 žmonių, ku
riuos jis kaltino pridarime suk
tybių pereituose vas. 24 ir bal. 
6 d. balsavimuose.

VA IT I57VT L
PROPER FOR ALMU 
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Tai ženklas, dėl kurio nereikia spėlioti perkant.
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Oleomargarine

Oleomargarinas da- 
romą muštuvėje iš grynų, švie
žių gyvolio taukų atvirintame 
piene ir dadedant reikalingos 
druskos. Dabojama didelio šva 
rūmo nuo parinkimo geriausių 
taukų iki galutinam supakavi- 
mui parafinuotosg popierinė
se dėžėse.

Turtingas maitingume, malo
nus kvepėjime ir pigus kaino
je — Oleomargarinas 
suteikia išeigą sumažinimui 
pragyvenimo išlaidas,gaunant 
kokybę maitingumo. Užsisa
kyk šiandien. Jūsų vertelga ga 
Ii jums pristatyti.

AR M O U R aH» COMPANY

S. D. LACHAWICZ
Lletuvys Graborius

'Patarnauju. laidotuvėse kuopi- 
glausiu. Reikale, meldžiu atsl-l 
Saukti, o mano darbu busite už-| 
ganėdinti. i
2314 W. 23 Place. Chlcage, UI!

Tel. Canal 3199.

0

Wauk8gann
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street 
Waukcgan, III.

ii Am

I/..'

^HEOMARGAIUNE
AMMOUB A.C0MAIKV

CHICAGO

Tek Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dienų, 

nuo 1 pa pietų iki K vakare.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St., Chicago, DL 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakaro Pho»o Canal 297

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone llaymarkct 2544 «

D R. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
.Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plet , —
7—8 vak. Nedčlioins 10—12 dieną. ®

Į j 4 -

FARMOS
HART, MICHIGAN.

Nesenai vienas gudruolis paleido 
per laikraščius pagarsinimus, nupeik
damas visas kitas Lietuvių* Koloni- 
nijas, tik išgirdamas savą. Mes gy
vendami gražioj apielinkėj ant der
lingų žemių. Neskriaudžiami naujai 

1 pribuvusių. Nusiminėm, manydami, 
kad jau niekas nebeatvažiuos; bet 
pasirodė visai priešingai. Dabar 
kvailių nėra; žmonės supranta, kad 
ta^ tik muilinimas akių; dar labiau 
pradėjo atvažiuoti ir perkasi čia že
mės, nes atvažavę patyrė kieno tei- 
sybė. . Pas mus atvažiavus nereikia 
klaidžiot, nes lietuviškas namas palei 
pat gelžkelio stotį (dypo), kame yra 
įrengti keli kambariai keliauninkams 
pernakvoti nors ir „kelias naktis, už 
ka nieko neimama nuo pirkikų žemių. 
r»as mus atvažiavę gali patįa virtis, 
keptis musų virtuvėj ir atranda drau- 
giškumą nė vienas neišvažiuoja ne- 
pirkęs. Ačiū tiems, kurie netiki me
lagystėms. Musų draugija ant savo 
mėnesinio susirinkimo, nutarė kelti 
trečią metinį pikniką ir kviečia visus 
apielinkės ir iš toliau atsilankyti ant 
nedėlios, liepos 4 d., kada yra gra
žiausia ant musų farmų. Musų ko
mitetas bus ant stoties, laukdamas 
svečių, subatoj visą dieną ir nedėlios 
ryte iki 10 valandai.

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

M. WALENČIUS, 
Box 96, Hart, Michigan.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dearborn St, Chicago. 
Room 206.
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DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

II ,> IĮ

Pranešimai
A. C. W. of A. LOCAL UNION 26» 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius.

Valdyba 1920 metama:

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

1517 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1685 Milwaukee Ay.

Susirinkimui laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos šulėj, 1564 N. Robey St., kuip 
7:30 vai. vak.

Rockford, UI. — L. S. S. 75 kp. su
sirinkimas |vyks nedėlioj, balundžo 
25 d., 2 vai. po piet, P. Kutros sve
tainėj, ant Main St. Malonėsit visi 
nariui ir dar neprigulintis ateit ir 
{stot j L. S. S. 75 kp. Vuldybu.

LIET. MOTERŲ D-JOS APšVIETA 
Valdyba 1920 m.

Ateities žiedo vaikų choro dainų re
peticija įvyks nedėlioj, balandžio 25, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St. Vi
si choro narai būtinai privalote būti, 
nes turime naują mokytoją P. Bige- 
liutę Pradžia kaip 10 vai. ryto.

Komitetas.

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

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

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

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

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

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

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

S. L. A. 2-ro Apskr. bertaninis su
sirinkimas įvyks balandžio 25 d., ne- 
dėldienj, svetainėj, po num. 11100 
Michigun Avė., Roseland, 3 lubos. 
Lygiai 2 vai. po piet, prasidės posė
dis, todėl kuopų atstovai, bei kuopų 
valdybos nariai meldžiami nesivėluoti. 
šis susirinkimas yra svarbiausia prieš 
šeimini^ susirinkimas, kur daug S. L. 
A. reikalų reikia apsvarstyti šian su- 
sirinkiman yra kviečiami ir S. L. A. 
nariai supatariamu balsu. Po susi
rinkimui bus draugiškas vakarėlis.

Dr. A. L. Graičunas, pirm.., 
Kazys Kalnietis, raštininkas.

ASMENŲ JIEŠKOJ1MA1
PAJIEŠKAU brolio Jono Vasiliaus

ko ir švogerio Antano Mikalausko; 
jie visi paeina iš Kauno gub. Telšių 
pavieto, Renavo parapijos, Račalių 
sodos. Jeigu kas žino iš pažįstamų 
alina jie patys, tegul atsišaukia ant 
šito adreso:
KONSTANTINAS VASILIAUSKAS 
8916 Houston Avė., So. Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Ignaco 
Jokūbaičio. Girdėjau gyvena Lie
tuvoje, Žagarės mieste, Šiaulių apsk. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

D. JOKŪBAITIS,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU draugo Adomo Ta- 
mašauskio; pirma gyveno Minneapo- 
lis, Minn. Meldžiu paties atsišaukti 
arba žinantis jį man praneškite, už 
ką busiu dėkingas.

ŽAN1S BOLEWLTCH KERGALIS 
3051 So. Poplar Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
——R—1 ■ ■■‘■■■■■‘s?

MOTERŲ
AUTOMOBILIAI

MERGAIČIŲ IR
MOTERIŲ

Vyniojimui ir pakavimui cu
kerkų. Taip-gi abelnam dar
bui įvairiuose musų dirbyk
los departamentuose. Nuola
tinis darbas.! Gera mokestis 
Patyrimo nereikia.

BUNTE BROS.
738 W. Monroe St.

3rd floor.

PARDAVIMUI Automobilius Over- 
laud 1919 m. 5 pasažierių, beveik nau
jas, mažai naudotas; parsiduoda pi
giai; savininkas išvažiuoja Lietuvon. 
Liberty bonai bus priimami. Kreip
tes po G vakarais 1 fl. iš užpakalio. 
2956 So. Union Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI automobilis Paige 
1916. Gerame stovyje. Parduodama 
pigiai;

S. STRUPAS,
1G5G Wubansia Avė., 

Monroe 5888

PARDAVIMUI

TAUTIŠKA DR-STft MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENS1NGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Pinnininkas, 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. \Ventworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis,

10520 So. State St., Roseland, 111.

North Side. — Visi paėmę parda
vinėjimui Draugijų Sąryšio tikietus, 
malonėkite sugrąžinti juos iš kur pa
ėmėt, ne vėliau, kaip iki balandžio 25 
d., 6 v. v., arba suneškite j Liuosy- 
bės svetainę Nepriduoti tikietai skai
tysis parduotais Beto sulaikydami 
parduotus tikietus padarysite skriau
dą patiems pirkėjams, nes jie nega
lės laimėti dovanų Komitetas

.ĮIEŠKO PARTNERIŲ
REIKIA PARTNERIO

Man reikia partnerio duonkepyklos 
biznyje. Būti kepėju ir išvažiuotoju 
vienam žmogui perdaug . Turiu dvi 
kepykli, 2 automobiliu, 2 arkliu ir 2 
vežimu. Elektriką varomą minkymo 
mašiną, Soda Fountain, Cukerkų, Mil
tų ir t. p. ir daugel kitų dalykų aš 
turiu duonoms dėžes visiems savo 
kostumeriams pristatau douną į aš
tuonis miestus. Perdaug darbo man 
vienam, čia yra gera proga įvezdi- 
nimui $1800 uždarbiu pusiau dalysi
mos. Atvykte ir pamatykite vieta.

JOSEPH M. AZUKAS,
114 E. Dakota St., Spring Valley, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS geras Ii- 
notypistas. Pastovus darbas, 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą.

f EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 
mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 rolelią 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

EXTRA — BARGENAS — EXTRA
Turiu parduoti barzdaskutyklę už 

prieinamą kainą. Savininkas važiuo
ja Lietuvon. Norintieji pirkti, kreip 
kitės nuo 12 P. M. iki 4 P. M.

F. ROČKA,
10722 So. Michigan Avė., 

Roseland-Chicago,

DDRAUGYSTfiS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

Bridgeportas. — Liet. Krikščionių 
Literat. Dr-ja pArengė prakalbas su 
krutumais paveiksląis pėtnyčioe, bal. 
23 d., 1920, Mikips svetainėje, 3142 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. inžanga dykai. Kalbės 
daktarai: A. L. Graičunas ir A. Ži- 
montas ir keletas anglų kalbėtojų.

Juozas Vuitulis, pirm.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario Brighton Parke 

arba West Side, apielinkėje. Kad 
butų maudynės, elektra, telephonas; 
mažoj šeimynoj. Pranešti:

M. ANDRIUŠIS, 
2244 W. 23rd PI., Chicago, III.

REIKIA rubsiuvių prie kostumie- 
riškų darbų Nuolat darbas Gera 
mokestis ir puiki vieta darbui.

Kreipties:
L. KASPAR,

14 W. Washington St., Room 604

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

NAMALžEMe

Edvardas Čepulis, pirmininkas, 
4028 Artesian Avė.

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

Ig. Žilinskas, nutar. rast.,
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 ncdėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

Susivienijimas Am. Lietuvių Karei
vių 2tos kuopos susirinkimas įvyks 
balandžio 23^ 1920 7:30 v. v. Kušina
te io svetainėj, 731 W. 18th St. Visi 
2tos kuopos nariai malonėsite atsi
lankyt ant virš minėto susirinkimo. 
Ateidami atsiveskite po naują, narį. 
Nuoširdžiai kviečia 2ros kuopoj

..... Valdyba....

REIKIA kambario vienam vyrui 
su valgiu. Mokėsiu $14 į savaitę.

Pranešti per Naujienų ofisą No. 83

REIKIA BUČERIO Atsišaukti 
tuoj. Gera mokestis.

570 W. 18th St.,
Phone Canal 2356

EKSTRA BARGEIN
PARSIDUODA kriaučių shopa, yra 

išdirbta vieta per dešimt metų. Biz
nis eina gerai, priežastis pardavimo 
liga, tur būt parduota greitu laiku 
dėlto, kad turiu važiuot ant farmų..

MTKOLAS REKŠTIS,
4406 So. Wood St., Chicago, III.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metama

Pinnininkas, S. Danilavičia, 
1617 Winchestcr Avė.

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

Vice-Pirin., F. Juozapavičių,
1547 N. \Vood St.

Iždininkas, J. Degutis, 
2228 Carver St.

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

Kon rast., J. Ascilla.
. 1713 Juliau St.

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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STES 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

Nut. Rašt., Kaz. Demercckis, 
3327 So. Wallace St 

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

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria Si

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

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

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

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

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

1331 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius,

3959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, A. Kvedaras,
3122 So. Union Avė.

Vice-pirmininkas, A. Tarvidas,
3259 So. Union Avė.

Nutarimų Raštin., G. Sarkaitis, 
3259 So. Union Avė.

Finansų Raštin., A. Pužas, 
3537 So. Union Avė.

Kasierius, J. Mazelauskas,
3259 So. Union Avė.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP.. 
Valdyba 1920 metams.

K. Lapie, pirm., 12143 Green St.
K. Alvinskis, pad., 12020 Halsted St.
J. Andruška, tar. rašt.,

12248 Emerald Avė.
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Union Avė.
J. Gruzdis, itd., 722 W. 120 St.
J. Riepšas, iždo glob.,

12048 Union Avė.
A. Mikalauskas, iždo gi.,

859 W. 122 St.
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted St.
P. Laukis, marš.-durininkas, 

12143 Green St.

L. S. S. 37 kp. susirinkimas atsi
bus nedėlioj balnadžio 25, Malinausko 
svetainėj, ,1843 S. Halsted St. lygiai 
10 valandų ryto, visi nariai prašomi 
susirinkti paskirtu laiku. Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ-_________

KEIKIA moters popieroin> 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA dviejų gerų vyrų mokin- 
ties gerai apmokamo biznio. Jeigu 
geidi pasitraukti nuo sunkaus dirby
klos darbo ir išmokti gerai apmoka
mo biznio — tai čia yra gera proga. 
Aš mokėsiu $40 ir daugiau į savaitę 
laike mokinimosi. Ateik šiandien ir 
matykis su p. šidlauskiu, Sales Ma- 
nageriu, nuo 11 iki 8:30 v. v. Room 
1400.

220 So. State St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA bučeme ir groser- 
nė geroj vietoj lietuvių ir lenkų ap
gyventoji priežastis pardavimo, einu 
į kitą biznį.

1836 So. Halsted St.

Ateities Žiedo vaikų choro dainų 
repeticija įvyks subatoj bal. 24, kaip 
1 vai. po pietų Mildos svet., 3148 S. 
Halsted. Visi dainuotojai vaikai at
vykite. — Komitetas.

Visi tie L. S. S. 22ros kuopos na
riai, kur buvo pasiėmę pardavinėti 
Soc. Partijos rengiamojo mass-mi- 
tingo tikietus, šiuo prašomi būtinai 
gražinti juos dar šiandie. Gražinti 
reikia d .St. Strazdui — Naujienų re
dakcijoje. Ryto visa tai reiks gra
žinti partijai — N. Kirklienė, sekr.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU dėl savęs myli

mos drauges, kuri mylėtų su 
manim meilėje ir doroje gyvent 
poroj. Aš nepaisau kokios ti
kybos ar amžiaus, nuo 20 m. iki 
35 metų, našlė ar merga. Našlė 
ne su daugiau vaikų kaip 2. Aš 
esu 28 metų amžiaus, 5 pėd., 9 
col. augščio. Partijos dėl sa
vęs neturiu, kaip geriau, taip 
gyvenu; nesu karštas ne prie 
vienos partijos; taigi jieškau 
sau ir draugės, kad tik mylėtų 
meilę ir dorą, o partijos bi ko
kios . Katrai aš patinku, malo
nėkite kreipties prie manęs laiš
ku ir paveikslėlį sykiu prisiųs- 
kite; aš kožnai atsakysiu ir pa
veikslėlį sugrąžysiu. Netrokštu 
nė kad mokėtumėt rašyti. Lauk
siu. , z

J. J. Y., 
2159 W. 22 St., Chicago, III.

REIKIA
Moteriškių plovimui aslos ir 
darbininkių abelnam darbui.
Kepykloje
Gera mokestis.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

REIKIA housekecperkos į namus 
La Grange’je.

Kreipties:
VVESTERN FELT WKS.

4115 Ogden Avė.

REIKALINGA moteris už gaspadi- 
nę į mažą hotelį, tokia kuri gali gy
vent, be vaikų, duodama rūmas, val
gis ir gera užmokestis yra. Gera 
vieta dėl suaugusios moters. Atsi
šaukite ryte iki 9 vakare ar 5 iki 10.

429 So. Halsted St.

REIKIA senyvos moteries arba vy
ro prižiūrėjimui namo, kuris negali 
eiti į darbą. Malonės atsišaukti va
karais 6 vai.

J S., 
3649 So. Union Avė 

Iš užpakalio, pirmas floras.

REIKIA MOTERS prižiūrėjimui 
stubos; gali būt kad ir su vienu vai
ku arba počuoti žmonės. Del plates
nių žinių atsišaukit greitai adresu: 

JOE BARŠAUSKAS,
3043 W. 38 PI. Tel. McKinley 4641

PAJIEŠKAU savininko Juozapo 
Vasiliščiaus iš Januvos par., Kauno 
apskr., 1915 metais jis išvažiavo Chi- 
cagon iš Collinsville, III. Nuo to lai
ko negaunama apie jį jokios žinios. 
Yra laiškai jam iš Lietuvos, žinan- 
tjs apie jį meldžiami pranešti adresu 

ALEKSANDRAS VIRKIETIS, 
1844 Canalport Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Vin
cento Janušauskio, jis paeina iš Kau
no rėdybos, Telšių apkr., Tverų para- 
Eijos, Žeberių sodos. Jis pats arba 
as apie jį žino, malonėkite man pra 

nešti, aš gavau laišką iŠ Lietuvos; 
yra žinios nuo jo tėvų.

JOE PRANCKUS, 
10645 Avė. O, So. Chicago, III.

PAJIEŠKAU per draugus lietuvius 
Chicagoj gyvenančius, kurie žinote, 
kame randasi miltų melnyčios arba 
malūnai. Girdėjau buk jų esama 
Chicagoj, bet aš negaliu susirasti. 
Esu iš kito miesto atvažiavęs, tai no
rėčiau surasti; esu gerai susipažinęs 
su tais darbais, už pranešimą drau
gams tariu iškalno ačių.

GEO DAVIS,
449 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo giminaitės Sta
nislavos Paulauskaitės iš Varnių. 
Keli metai tam atgal ji gyveno ant 
Bridgerporto, Chicago, III. Teiksis ji 
atsiliepti adresu:

JUOZAPAS ŽILEVIČIUS, 
4501 So. Paulina St. Chicago, III.

REIKIA
mergaičių ir moterių 
abelnam darbui kepykloje.
Patyrimo nereikia.
GSra mokestis. (
Dienomis darbas.
Kreipties:

1107 W. Congress St.

REIKIA
GERŲ, UNKSMIŲ MERGAIČIŲ 
DARBUI GRAŽIOJ, ŠVIESIOJ VIE
TOJ. PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
IR GERA MOKESTIS PRADŽIAI.

UP TO DATE LAUNDRY 
11023 S. MICHIGAN AVĖ.

REIKIA
Mergaičių ir moterių nesene- 

snių 45 metų amžiauf abelnam 
dirbyklos darbui didelioj gumos 
išdirbystėj West Sideje. Gera 
mokestis ir puikios dfirbo sąly
gos. y 
MECHANICAL RUBBER CO.

2639 West Grand Avė.

REIKIA moterų kriaučių prie mo
teriškų koutų ir siutų Gera mokes
tis mokama ir. komišenas

1235 So. Halsted St.
- Y. • -. ■ ■

REIKIA vyro darbui maišų dirby- 
kloje.

Gera mokestis.
Kreipties: 

CHICAGO BAG GO., 
1230 Blue Island Avė.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W.)l«th St.
NATIONAL LŲAD CO.

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

ŠTAI GERIAUSIA"PRdGA~
Parsiduoda 2 ploščiai 1 žieminis 
ir 1 pavasarinis, visai dar geri; 
po 25 dolerius parduodu; buvo 
mokėti po 50 dol., pardavimo

Ar jus nepavargote bevaikščiodami 
nuo vieno prie kito darbo leisdami lai
ką ir pinigus?

priežastis: išvažiuoju Lietuvon, 
stoti į kariuomenę; man yra vi
sai nereikalingi; atiduodu už 
pusę kainos. Kam reikalingi 
toki drabužiai, atsišaukite; su
taupysite kokius 30 dol. Esu 5 
pėdu, 9 colių, vidutinio druktu- 
mo ;malonėkite atsišaukt į trum 
pa laiką.

JOS. YUDIKAITIS,
2356 S. Oakley Av., Chicago, III.
3 lubos vidurijc, ateiti vakarais

GOODYEAR

Siūlo pastovų darbą su gera mokes
tini dėl 2000 NEPATYRUSIŲ VYRŲ 
gumos išdirbystėje.

GEROS DARBO SĄLYGOS 
PROGA IŠMOKTI AMATO 
GERA MOKESTIS LAIKE 
MOKINIMOSI.

Privalo mokėti angliškai kalbėti, sver
ti virš 145 svarų.

Kūno egzaminavimas reikalingas. 
Kreiptes asmenini ar susirašyti su 
Dirbyklos Samdos Ofisu.

THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER CO., 

AKRON, OHIO.
Miestas pragumų.

REIKIA vyro į Miltų Warehouse 
dėl trucking ir kitokių Warehousės 
darbu Gera mokestis. 10 vai. darbo.

1527 So. Halsted St.

REIKALINGAS atsakantis baržda- 
skutis. Mokestis $30 ir virš $40.

Kreipties šiuo antrašu:
A. J. RASIMAS, 

201 Cardoni Av., Detroit, Mich.

REIKTA
z Vyro dirbyklai ir darbininko 
darbui didelioj gumos išdirbys
tėje ant West Sidės. Gera mo
kestis ir puikios darbo sąlygos. 

MECHANICAL RUBER CO.
2639 West Grand Avė.

REIKALAUJA patyrusio antro vi
rėjo. Gera mokestis. Atsišaukite.

3305 So. Halsted St.

LATHE IR PLANER 
DARBININKŲ

Nuolat vietų dėl mašinistų, prie 
lathe ir planer irgi pagelbininkų; 
laikas ir pusė virš 8 vai., darbo; ge
ros darbo sąlygos.

Kreipties:
208 So. LaSalle Street, Room 1310

8 A. M. iki 5 P. M.

PARDAVIMUI Duonkepykla su ar 
bo namo. Priežastis liga.

Kreipties:
4106 Archer Avė., Chicago, III.

rakandai"
SKŪRA MUŠTAS SETAS sekly

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

1511 So. Kedzie Avė.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 4 kambarių nauji ra

kandai, priežastis pardavmo savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą, atsišauldt 
geritai. Atsišaukti galima vakarais 
nuo 6 iki 10, nedėlioj nuo 9 iš ryto 
iki 2 po pietų.

J. L. KAZLAUSKAS, 
716 W. 19 PI., ant 2rų lubų iš fronto

TUR BŪT PARDOUTI Rakandai 
su dideliu nuostoliu. Player Piano, 
Victrola, Loose Cushion Velour, Parlor 
Suite, Dining room sėt, Žalvario Lo
va, Kaurai, Aslos Lempa, Skaitymo 
stalas, Skatymo Lempa, Komoda. 
Labai pigiai.

2106 So. 56th Avė, 1 augštis 
Cicero, III.

TBMYKIT1
35 šmotai labai gražiij naujovinių 
rakandų dėl 8 seklyčių paliktų ate- 
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad ♦ 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turSti 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.

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. Persiduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais persiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvčs bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos*

1922 So. Kedzie Avė.

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

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

WESTERN FURNITURE

Gvarantuotas

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicagą.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet.

PARSIDUODA nepaprastai pigiai 
4 kambarių rakandai; norintįs gali 
gauti ir kambarius. Atsišaukite 

2806 So. Union Avė.
3 aukštis, priekije.

NAMAI-ŽEMfi
PIGIAI IR GERAI.

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

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & CO., 

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

PARSIDUODA 2 fliatų mūrinis na
mas po 5 kambarius su augšta apa
čia, rendos $37.00 į mėnesį. Parsiduo
da už $3,200; mažai reikia jmokėti. 
Namas randasi ant Lowe Avė. netoli 
35 St.

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

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2jų pagyvenimų Naujas 

muro namas, po 6 kambarius, elekros 
ir gazo šviesa. Labai pigiai ir gra
žioj vietoj. Vertas $10,000, parduoda- 
dama už $8500.

Antrą turime South Side 5 metų 
senas, 6 ir 7 kambarių, viskas pagal 
naujausios mados įtaisyta; šiltu van
deniu šildomas ir garage'us dėl 2-jų 
aptomobilių. Parduoda už 10,750, 
vertas $13,000.

J. TAMOSZIUNAS, 
3331 So. Halsted St.

PARDAVIMUI — 3 augšeių niū
ras, 2 pag. po 6 k am b.; pečiais šil
domas; vienas štoras ir 3 kamb. pa
gyvenimas, garu šildomas; lotas 50x 
125 pėdas*. Kaina $9500. Įmokėti 
$8000. Omento basementas. Drau
ge ir Grocemė, jeigu norima 

5700 S. Morgan St.

EXTRA BARGENAI
Naujas 4 metų senumo, 2jų augštų 

muro namas, 2 pag. po 6 kamb. su 
elektros šviesa ir gražiais muro por- 
Čiais. Augštas cimentuotas beisman 
tas su plovykloms. Namas randasi 
3527 S. Lowe Avė., Prekė $8200. In- 
mokėti $1000, likusius pagal pirkėjo 
norą

Naujas 2jų augštų muro namas, su 
augštu cimentuotu beismantu, 2 pag. 
5 ir 6 kamb. Intaisytas ąžuolo me
džio elektros šviesa, maudynės ir ki
ti pagerinimai. Prekė tik $6750. In- 
mokėti $1000, likusius kaip renda. 
Namas randasi 3609 S. Lowe Avė.

2jų lubų augščio muro namas, su 
augštu beismantu, 2 pag. po 5 kamb. 
Namas vertas $4500, parsiduoda tik 
už $3800. Inmokėt $600, likusius 
kaip renda

2 namai vienas muro, su beisman
tu, 4 pag. po 4 kamb. su visais ge
rais įtaisymais Antras medžio 2 
pag. po 7 kambarius su maudynė
mis ir kitais įtaisymais. Lotas 50x 
130. Rendos per abudu $75 į mėnesį. 
Prekė tik $5200. Inmokėti $1000, ki
tus kaip renda.

3jų lubų augščio mūrinis namas, su 
cimentuotu beismantu, 6 pag. po 5 ir 
4 kamb. su maudynėmis ir kitais į- 
taisais. Rendos neša $120 į mėnesį. 
Prekė tik $11500 Inmokėti $4000, li
kusius kaip renda Namas randasi 
3218 S. Wallace St.

2jų augštų muro ir medžio namas. 
1 pag. po 6 kamb. 2 pag. po 4 kamb. 
Prekė tik $2800, Namas randasi 
922 W. 34th Place.

2jų lubų augščio medžio namas 2 
pag. po 4 kamb. Su maudynėmis ir 
kitais įtaisymais. Preke $2300. In- 
mokėti $500, likusius po $25.00 į mė
nesį. Namas randasi 3433 South 
Wallace.

MICHAEL J. KIRAS, 
3331 So. Halsted St., Chicago, UI.

PARSIDUODA namas 5 metat 
kaip statitas, 8818 So. Halsted St. 
PreŽastis pardavimo savininkas išva 
žiuoja i Lietuvą Atsišaukite, 

K. DAGIS, 
3405 So. Halsted St.

BARGENAS.
Pardavimui 2 augštų frame namas, 

grosemė ir bučeme, augštas skiepas, 
garadžius iš užpakalio. Cementuota 
ele Gatvekariai eina pro šalį. Na
mo renda metams $540 . Mėnesi
niais išmokėjiamais arba pinigais.

F. FPANCEL,
3045 So. Crawford Avė., 

šiaurytinis kampas Menard (buvusios 
58tos Avė.) ir Lawrence Avė., 50x 
268 pd.; 50 pd. i Lawranco Avė. Pui
ki vieta štorama ir gyvenimui. Pigiai 
jeigu tuoj perkama.

ARNO MAURER, 
1150 Altgeld St.

PARSIDUODA mūrinis nająjasy

2718 Emerald Avė.

BARGENAS.
PARDAVIMUI du namai, gerame 

stuvyje; krautuvė, 4 flatai ir didelė 
barnė užpakalyje. Lotai 50x125. 
Taipgi parduosim krautuvę su visais 
įrengimais. Parduosiu už $7200. At
sišaukit į krautuvę.

1912 So. Fisk SI.

PARDAVIMUI 5 lotai sykiu 125x 
125, kaina už viską $1500. Yra sur- 
paipės, šaligatviai ir vanduo. Ir 
vanduo. Ir užmokėta už tai. Ran
dasi prie 112 gatvės ir Ručine Avė. 
Savininkas.

5016 So. Laflin St.

PARDAVIMUI — 3601 Lowe Av. 
muro ir medžio namas Grocemė 18 
m. biznyje ir 5 kambariai prie jos. 
Vana, Gazas, Elektriką, karštu van
deniu šildoma! 7 pėdų cement beis- 
mentas ir bamė Namas, stakas ir 
įtaisai už $4,200. Įmokant $1500.

J. McDONNELL SYSTEM 
3517 Archer Avė. Chicago, UI.

D1DELIS~BARGENAS '
S. R. kampas 43-čio PI. ir Wallace 

7-nių po 7 kambarius, medinis; ga
zas, vanos, dideli viškai

6621 Laflin St. 5-ų po 5 kamba
rius, akmens pamatu ir 3 kambarių 
namelis užpakalyje.

CHAS FORESTER, 
7000 Emerald Avė.

PUIKUS'NAMELIS ant loto 50 
pd. prie 8379 Kerfoot Avė., 7 kamb. 
medinis. Pečiais šildomas; gazas, 
tikro medžio grindjs; toiletas. Kaina 
nupiginta $700. Dabar parsiduoda 
už $2300.

JOHN M. McCLUN 
217 West 63rd Street, 

Wentworth 1845,
~~120 AKRŲ UKĖ~

Apie 20 akerių priruoštos arai, apie 
168 yardų pločio prieina prie ežero, 
% mailės iki miestui, mokyklai ir 
gelžkelio stočiai Gražus meilinis na 
mas, geras vanduo ir t. p. Perkant 
tuoj parsiduoda už $3500, Lietuvių 
Kolonija.

CHAS. NEUE, 
Oneida Co. i VVoodboro, Wis.

DAR GAL 
NE VISIEMS ŽINOMA

Jog Amerikoj randasi dideliausia Lie
tuvių Ūkininkų Kolonija visoj Ame
rikoj prie SCOTTVILLE, MICH. ir 
apielinkės miestelių.
SCOTTVILLE yra geriausia ir der

lingiausia žemė.
SCOTTVILLE yra didžiausios dėl U- 

kininkų mašinerijų krautuvės.
SCOTTVILLE yra geriausi turgai par 

davimui ūkiškų produktų.
SCOTTVILLE yra kenavimo produk

tų fabrikas; yra sviesto išdirbystė 
ir tt.

SCOTTVILLE Lietuviai turi gerau- 
sias, brangiausias farmas ir su ge- 
sia įtaisymo sistemą, kaip tai švie
sa, vandens įvadas ir tt.

SCOTTVILLE lietuviai farmeriai čia 
pralenkia visas kitas kolonijas, že
mės našumu ir gauna geriausį pel
ną už savo vasaros darbą .
SCOTTVILLĖN dabar atvikau iš 

Chicagos su automobilium, tikslu, 
kad apvažinėjus ir pamačius visas čia 
apgyventas lietuvių kolonijas, kad ga 
lėčiau daugiausiai apipasakoti sugrį
žus už kelių dienų Chicagon Kas no
rite su automobilum iš Chicagos va
žiuoti į Scottville, Mich. dėl pamati
nio lietuviškų kolonijų ir pasirinkimo 
sau geros ūkės. Ateikite pas ma
nę, aš nuvešiu arba suteiksiu paaiš
kinimą kaip į ten geriau nuvažiuoti. 
Mano Adresas:

W. STRYGAS, 
3022 W. 40 St., Chicago, III.

FARMOS.
Parsiduoda labai pigiai trjs far- 

mos po 80 akerių; visos su naujais 
budinkais; su gyvuliais ir mašinomis; 
netoli nuo Chicagos, Fon-du Lack Co. 
Wisconsin; meldžiu atsišaukti tuo
jau; tos farmos turi būti parduotos į 
trumpą laiką.

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

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

100 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake SU ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK. Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišeniy

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 328 74 W» Wkehingtun Street.

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


