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Pripažino Armėnijos 
nepriklausomybę

Vokietijos likimas nuspręstas
%

Italija tariasi su bolševikais?
JUNGTINĖS VARSTUOS PRI- 

PAŽINO ARMĖNUOS NE
PRIKLAUSOMYBĘ.

Erne translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. April 26, 1920 
as reųiiircd by tne act ot Oct. 6,1917

RUSAI PERĖJO USURI UPĘ.

WASHINGTON, bal. 24. — 
Jungtinės Valstijos šiandie for 
malini pripažino Armėniją e- 
sant nepriklausoma respublika. 
Panašiai pasielgė ir talkininką 
konferencija San Hemo.

Amerikos pripažinimas buvo 
pareikštas notoje, kurią vaisty
tas sekretorius C.olby įteikė Ar 
meni jos respublikos atstovui 
Wastiuiglone. Pasdermddj ia- 

nui.
Praešinuis apie šitą Jungti

nių Valstijų nusitarimų taipjau 
formaliai tapo išsiuntinėtas dip 
loinatiniems atstovams užsie
niuose ir talkininką konferen
cijai Italijoj.

šituo pripažinimu dar nenu
statoma naujosios respublikos 
rubcžiai. Tatai palikta nusprę
sti visiems talkininkams. Sek
retorius Colby, be to, šiandie pa 
reiškė, kad ko'l kas nėra pada- 
vta nutarimo pasiųsti diploma
tinį Jungtiniu Valstijų atstovą 
Annenijon.

True Irnnsintion filed \vtth thr po^tr .
maater at Chicago, III. April 26, 1920 delei lo įteiks 
a* required by the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJOS ŪKIMAS
NUSPRĘSTAS.

SAN HEMO, bal. 24. — Už
sidarę vienu du, neskaitant ver 
tėjo, Lloyd George ir Milleran 
das šiandie tris ir pusę valan
dos niovėsi deld savo skirtumų 
Versarlleš’o sutarties klausimu. 
Baigaint konferenciją buvo pra 
nešta, kad ryto jiedu įteiks ben 
drą pareiškimą vyriausiai tal
kininkų tarybai. Tame pareiš
kime busią labai svarbių nusi- 
tarimų. Iš jų seks trjs svar
biausi dalykai.

Pirma. Kontribucija, kurią 
turės išmokėti Vokietijo, bus 
nustatyta taip greit, kaip tik ga 
Įima, ir ji turės būti išmokama 
kas metais per trisdešimt me
tų, arba kokiu nors kitu bildu, 
kas bus nutarta paskiaus.

Antra. Francija nedvipras- 
mingai pareikš, jogei ji neturi 
tikslo aneksuoti porcinį.

Trečia. Vokietijai bus pra
nešta, jogei ji tuojau privalo 
išpildyti taikos sutarties kltau
zas, kur kalbama apie nusigink
lavimą ir kad talkininkai pasi
lieka su teisės panaudoti visų 
rėkiamų įmonių šito dalyko at
siek imui.

True iranslatton filed with the post- 
master at Chicago, III. April 26, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ITALIJA TARIASI SU
BOLŠEVIKAIS?

f 
Pasiuntusi savo atstovą 

Rusijon.^
LONDONAS, bal. 24. — šian 

die čia gauta iš Maskvos bevie
lis pranešimas, kuris sako, kad 
Novorosyskan. atvykęs Italijos 
kruizeris ir atgabenęs ten Italų 
valdžios atstovą — pradėti ta
rybas su sovietų valdžia.

Pasak radiogramo, tuo atsto
vu esąs kapitonas De Martini. 
Jisai bolševiku valdžią pa i n- 
fomflvęs, būtent, kad premie- 

ras Nitti jį įgaliojęs praduti pri 
rengiamąsias tarybas atnaujini 
mui ryfciy Irp Rusijb’s ir Itali
jos.

Mušasi su japonais ties 
Charbarovsku.

VLADIVOSTOK, bal. 19 (su
vėlinta). -- Japonai praneša, 
kad į šiaurę nuo Spaskoje ran
dasi didelė rusų spėkos ir kad 
ytin atkaklus musys eina ties 
Charbarovsku, kur rusai perė
ję Uisuri upę. Beto, Čitos klo
nyje sovietų kariuomenė muša
si su Veicechovskio būriais.
Amerikiečiai kaltina japonus.
Amerikiečiai geležinkelio vai 

(liniukai, atvykusieji iš Nikols 
ko, praneša, kad japonai, iki to, 
kada jie užėmę tų miestą, pa
pildę daug žiaurumų. Japonai 
kaltinama delei žiauraus apsi
ėjimo su sužeistais rusų karei
viais. Artymiemsiems žino-' 
ličius neleista pasiimti ir palai- 1 
doti užmuštuosius, kurie kelin
tą dienų buvo palikti gatvėje. 
Neleista tol, kol specialų čekų, 
kynv. ir amerikiečių oficierių 
komisija pagrūmojo koman
duojančiam generolui, jogei jie 

savo valdžioms
protestą.

Amerikiečiai sako, kad japo
nų kareiviai įsiveržę rusų ligo
ninėn, kur užmušę daktarą, še 
šias slaugotojas ir vieną lanky
toją. Sužeisti kareiviai be
laisviai ir tūtas skaičius oficie 
rių neužrištomis žaizdomis bu
vo sumesta šaltuotsna barakuos 
na, kur jie versta miegoti sta
čiomis. Maisto porcija dienai 
buvo — vienas abrakas duonos 
dvidešimts penkiems vyrams, 
šeši mirė šiltinėmis.
Gatvėse šaudyta kūdikiai ir plė 

šta gyventojai. Moterims plėšta 
iš ausų auskariai, o jaunos mer
gelės kažinkur nusigabenta.

Geležinkelis suparalyžiutas.
Geležinkelio ir telegrafo ko

munikacija Sžberijoj kone vi
siškai suparaližuota. Japonai 
kontroliuoja geležinkelį nuo 
Vladivostoko iki Spaskoje, o 
bolševikai - nuo Nikolsko iki 
Pogranič.naja. Kelionė, kuri pa
prastai atliekama į dvylika va
landų, dabar reikalinga šešių 
dienų.

REZIGNAVO JUNGT. VALSTI 
JŲ GELEŽINKELIŲ DI

REKTORIUS.

Heine pasitraukia, jo vietą, tur 
būt, užims Thelen.

WASHINGTON, bal. 25.
Jungtinių Valstijų geležinkelių 
(tirektorius, Walker D. Heine, 
vakar įteikė savo rezignaciją 
prezidentui Wilsonui. Rezig- 
nacia priimta. Savo pareigas 
Heine eis iki gegužės 15 d. Bet 
kadangi iki to laiko geležinke
lių reikalas dar nebus pilnai lik 
v įduota, tai jo vietoj prisieis 
paskirti kitą. Juo veikiausia 
Iksiąs Max Thelen.

BUFFALO, N. Y. bl. 25. — 
Ponia Cr*le8 Eriolcsioii sirgo 
miegama liga. Keturis mene- 
sius ji išgulėjo lovoje ir nei vie 
nų kartą nepabudo. Vakar ji 
pasimirė.

True translntion filed vvijh the post* 
mastei* at Chicago, 111. April 26, 1920 
as rc<|uirv(l by the act of Oct. 6, 1917

RIAUŠĖS SILEZIJOJE.

Francuzų kariuomenė mušasi 
su darbininkais.

LONDONAS, bal. 24. — Gan 
tu iš Bėrimo pranešimu Trznyi 
netz’e, Silezijoj, kilo ytin rim
tas susirėmimas tarp francuzų 
kareivių, piliečių sargybos ir 
lenkų žandarų — su darbiu in
kais. Daug žmonių užmušta ir 
sužeista. Francuzų būrio ma
joras Froinmond užmušta.

Susirėmimas kilo po to, kada 
farneuzų komanduotojas, ga
vęs pranešimą apie užslėptus 
ginklų sandėlius, pasiuntė frau 
euzų kaerivius ir piliečių sargy 
ba padaryti kratų. Darbinin
kai pasiųstąjį kratoms daryli 
būrį tečiaus nugalėję.

'talkininkų komisija plebes- 
citui tvarkyti delei to pareišku
si griežto protesto ir pasiuntu
si atstovų tvarkai atsteigti. Pa
galios darbininkai tapo išvaiky 
t i, kada jiems buvo pridaryta 
didelių nuostolių.

Tru® translntion filed with the post- 
master at Chicago, UI. April 26, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6.1917

FIUME BUFERINĖ “VALS
TYBĖ”.

SAN HEMO, bal. 21. — Ita
lijos premieras Nitti ir Jugos
lavijos užsienio reikalų miniis- 
teris Anton Trumbitch pagalios 
sutiko priimti prezidento Wil- 
sono pasiūlymų išrišimui -Adri
jos klausinio — padarant Fiu- 
me buferine valstybe.

STREIKŲ BANGA UŽLIEJA 
ITALIJĄ.

Maisto klausimas opus.

PARYŽIUS, bal. 25. -- Eko
nominė padėtis Italijoj ytin ke
bli. Streikai ten netik nepasi
liauja, bet darosi vis dažnesni 
ir pllatesni. Turine paskelbta 
generalis streikas, čia darbin
inkai nutarė mesti darbą tik tuo 
tikslu, kad padėjus laimėti sa
vo darugains metalo darbinin
kams, kurie jau kelinta savaitė 
kaip streikuoja. Kitose vieto
se tas jiats.

Streikai labai suparalyžavo 
maisto paskirstymui įmones. 
Delei to padėtis darosi ytin ru
sti.

Didesniuose industrijos cent
ruok' steigiama darbininkų ta
rybos. Tuo tarpu jų veikimas 
ribojasi tiktai ekonomine dar
bininkų kova: bendru veikimu 
prieš bendrų samdytojų veiki
mą. Vyriausias jų siekimas yra 
įgyti kiek galint dauginu teisių 
dirbtuvės reikalų tvarkyme.

DOVANA E. V. DEBSUI.

[Federuotosios Presos žinia]

M1LWAUK|EE, bal. 24. — 
Gautomis žydų socialistų laikra 
ščio Forverts žiniomis, organi
zuotieji New Yorko darbinin
kai nusitarę įteikti Socialistų 
Partijos veteranui, d. Eugeni
jui Debsui, nepaprastą dovaną 
— šilkinį garnitorą. Viršiuti- 
nius drabužius ]>adarys Amalga 
mated Clothimg Workers uni
ja, marškinius, nosinius ir vi
sa kita pagamins kitų unijų na
riai.

Toji dovana bus nuvežta į 
kalėjimą ir įteikta d. Debsui.

WALSENBURG, Colo. bal. 
24. —- Paskilbusis vietos dakta
ras K. L. Clock, vakar ant vie. 
tos nusi&ovC. NusišovS, 
paliuosavus nuo “bereikalingo 
jungo” savo jauną deviniolikos 
metų pačiutę. Jis pab taivft 
60 metų amžiaus. I

Geležinkeliečių 
streikas

Jau prisipažįstu, kad blogai, bet 
sako: svičmenai grįžta darban.

GHICAGO. — Vielos dienraš 
čia i paskelbė “nesmagią žinią“: 
jei svičm.mų streikas greitai 
neužsibaigs daugelis dirbtuvių 
turės laikinai užsidaryti. Ma-> 
ža to, jau ir dabar keliolika tuk 
stančių darbininkų nediiba. Ki 
les streikas mat suparalyža
vo reikiamų dirbtuvėms me
džiagų pristatymą ir tūlos dirb 
t u vės norinl-nenorinl turėjo už 
sidaryti. Toliau padėtis busian 
t i dar rūstesnė.

Tai pirmas karias, kad ta 
spauda šitaip prabilo. To ne
veizint, ji ir vkar išspausdino 
ilgų pranešinu apie tai, kad 
streikas jau koke sulaužytas: 
75 nuoę. darbininkų jau sugįžę 
darban.

“Meskite mus kalėjiman!’’
GI.EVELAND, bal. 24. — Fe 

deralio apskritips prokuroras 
pagrūmojimas areštuoti visus 
svičmanų streiko vadus, jeigu 
nebuii atšaukta streikas, matyt, 
streikininkus nei kiek nenugas- 
dino. Penki šimtai streikinin 
kų, susirinkę nuifcnniame susi
rinkime kaip vienu balsu va
kar nutarė vely eiti į kalėjimą 
nei grįžti darban, kol nebus iš
pildyta jų reikalavimai. Ir taip 
padaryta neveizint lo, kad tame 
susirinkime dalyvavo pats justi 
cijos departamento agentas, ku
ris buvo pagrūmojęs streikinin
kams areštu. Kada susirinki
mo vedėjiLs streikininkams pra
nešė apie šilų pagrūmojimą, 
jisai kreipėsi į juos klausimu: 
“Visi, kur nori išvengti arešto 
grįžtant darban, maloniai prašo 
m i apleisti svetainę”. Nė vie
nas neapleido. Pirmininkas ir 
vėl klausia: “Visi tie, kur no
ri pasirinkt kalėjimą vietoj kad 
grįžus darban, tegul atsistoja” 
Streikininkai, kaip vienas vy- 
ęas, sustojo i rsukėlč dideliau- 
sių ovacijų susirinkime vedė
jui. “Meskite mus kalėjimai!, 
bet darban mes negrįši m e’’ 
šaukė streikininkai.

Kokių įmonių dabar stversis 
valdininkai, dar nežinia.

Marsas neatsako.

OMAHA, Nebr. bal. 24. — 
Mokslininkų pastangos gauti 
signalų nuo Marso iki šiol ne
davė geidaujamų . pasekmių. 
Mat šiuo laiku toji planeta yra 
arčiausiai prie musų žemės, ir 
mokslininkai tikėjosi, kad Mar
so gyventojai, kaipo “atigšles- 
nės kultūros žmones”, bandys 
susisiekti su šios planetos gy
ventojais. Bet iki šiol jie, ma
tyt, tai ne]>adarę — ar negalį 
padaryti.

Bajorų privilegijos Prūsijoj bus 
panaikintos.

Bėrimas, bal. 24. — čia gau
tu pranešimu, Prūsijos valdžia 
priėmė įstatymų projektą, ku
riuo bajorų privilegijos Prūsi
joj bus panaikintos.

PINIGŲ KURSAS.
Subatoje, bal. 24 d., užsieniu pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $ 8.89
Austrijos 100 kronų ............ $ 0.60
Belgijos, už $1 ............frankų 15.40
Danjos 100 kronų ............... $17.20
Finų 100 markių...................$ 5.35
Francijos, už $1......... frankų 16.72
Italijos, už $1 ..........  lyrų 22.60
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 1.75

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

Lenkų 100 markių ............. . $ 0.70
Romgų 100 kronų.........  $19.40
Olandų 100 guldenų ........... $86.75
Švedų 100 kronų .......... . $21.70
šveitarų, nž $1 ...... frankų IM2,
Vokiečių 100 markių ........... $ 1.75 

iruc trnns!ntion filed with the post* 
mastei* at Chicago, III. April 26, 1920 

reųuired by the act ot Oct. 0,1917

KALTINA VENGRIJOS 
VALDŽIA..

Persekioja gyventojus žydus.

BUDAPEST, bal. 21. — Žydų 
delegacijos (ailko<s konferenci

joj komisija įteikė taikos kon
ferencijai raštišką pareiškimą, 
kuriame kaltinama Vengrijos 
valdžia buk ji daranti sumoksią 
“rengti visuotinas žydų skerdy
nes“; ir kad žydai gyventojai 
Vengrijoj yra torhiruojami ir 
metami j kalėjimus be jokio 
apkaltinimo ir bylos.

įteiktam pareiškime nurodo
ma, kad “valdžios atstovai, ku
riems dėlei to buvo pasiskųsta, 
pareiškė, jogei jie apie tai nie
ko nežino. Bet valdininkai at
virai ir ne be vyriausybės žinios 
kuria tam tikrų bendrijų tiks
lu išnaikinti žydus’’.

Nurodoma, kad žydų gyven
tojų vaikai neįleidžiama į mo
kyklas ir kad žydų piridyba ga
lutinai suparalyžuota. Bėgiu 
pastarųjų kelių savaičių viena
me tik Budapešte nežinomu bu 
du prapuolė astuoni šimtai žy
du. C

True translntion l witn the post- 
mastor at Chicago, 111. April 26, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

PASKOLINS VOKIETIJAI 45
MILIONUS DOLERIŲ.

BEBLINAS, bal. 23. .. - Tary
bos, kurios delei pareitą mėne
sį kilusios revoliucijos buvo nu
trukusios, dabar tajM) užbaig
tos. Jas vedė Vokietjos impor 
to departamentas su tūla sker 
dyk'lų kompanija Jungtinėse 
Valstijose, kuri sutiko aprūpiu 
t i Vokietija lašiniais, mėsa, 
taukais, pienu ir kitais rieba
lais burgu — viso už keturias- 
dešimls milionų dolerių.

Fruc translntion liled with the post- 
master at Chicago, 111. April 26, 1920 
•s reųuired b> me act of Oct. 6,1917 
TURKAI PADARĖ SUBARTI 

SU BOLŠEVIKAIS.

Kad išvijus Angliją.

BEHLINAS, bal. 25. — Chi- 
cagos Heraild and Examiner ko 
resjMMiden tas, Kari Wiegand, 
rašo:

“Visame musu įmanų pasau
lyje. girdisi vienas šauksmas: 
‘atkeršyti Anglijai Anglų ti- 
ranija rytuose turi pasiliauti’.”

“Susitarimas su Rusijos sovie 
tų valdžia Maskvoje ir Turkų 
sukilėliais, kurių tikslas yra nu 
gniaužti Anglijos imperializmą 
rytuose, jau tapo atsiektas”.

Šitokių pareiškimų man šian 
die suteikė buvtisis Turkijos 
ministeris Dr. Nazim Bey, ku- 
ris, aplinkiniais kelias, man ro
dos, turi labai artymų ryšių su 
dalykų jiadėčia Turkijoj ir vei
kimu visame Mohametų pašau
lyje. 'i’^0

NEW YORKAS NORI ALAUS.

Leis dirbti ir pradavinėti 2.75 
nuoš. alų.

ALBANY, N. Y. bal. 24 — 
Valstijos legislatura 85 balsais 
prieš 57 vakar priėmė naują bi- 
lių, kuriuo bus leidžiama išdir
bti iri>ardav>neti 7.75 nuoš. alų. 
Tokį jau patvarkymą priėmė 
ir sonatas.

’ ANGLIAKASIAI NUSI
LEIDŽIA.

NEW York, bal 24. — Kie
tųjų anpflių lcawž.jų unijos atsto 
vai sutiko nusileist -— ir algų ir 
darbo valandų sutrumpinimo 
klausimu. Bet samdytajai vis 
dar .spiriasi.

{Meksikos sukilėliai 
užėmė 2 miestu

Carranzos valdžia susirupinusi.

WASHINGTON, bal. 25. - 
čia gania otficialių žinių, kad 
Meksikos sukilėliai paėmė dvi 
svarbias prieplaukas Topoly 
barnpo ir Guaymas. Topolo- 
barnpo yra viena prieplaukų, 
kurion tapomi pasiųsta kurinis 
Jungtinių Valstijų laivas.

Sukilėliams vis labjau prade
da sektis ir manoma, kad neuž- 
i'lgio jie užims dar vieną mies
tą, Maža liana, kuriu taip jau y- 
ra pasiųsta Jungtinių Valstijų 
laivas.

Neveizint Carranzos valdžios 
tikrinimų, kad šitas sukilimas 
yra tik lokalia, visa rodo, kad ji 
sai gali likti dideliu gaisru. 
Čia gauta žinių, kad Carranzos 
valdžia delei to yra labai sut
rupinusi.

NEW YORKO REAKCIONIE
RIAI SIUNTA.

Senatas užgyrė socialistams 
tams varžyti biliu.

ALBANY, N. Y. bal. 24.
New Yorko valstijos senatas 36 
balsais prieš 14 vakar natį pri
ėmė Walters’o-Fearon’o bilių, 
kurks yra taikomas socialistų 
teisėms varžyti. 'I'ą patį bilių 
nesenai priėmė valstijos legisla 
turą. Jisai yra toks: Asmuo 
priklausąs politinei organizaci
jai, kuri skelbia tokius daly
kus, kurie, jeigu jie hutų pra
vesti gyvenimai!, reikštų pavo
jų dabar esamąjai valdžiai, De
gli hitti įferdžiamas legislatu- 
ron.

Socialistai, suprantama, vi
suomet stojo ir stoja už tinka
mesnę valdžios formą. Tatai 
Now Yorko reakcininkai da
bar ryžasi atimti socialistų par
tijai teisę statyti savo kandida
tų į atatatinkamas valdžžios 
įstaigas. ''

Orlaivis nupuolė minion.

FORT SM1TH, Ark. bal. 24. 
Skraidęs virš 2000 žmonių mi
nios orlaivis Sallisaw’e, Oklaho 
unois valstijoj, šiandie po pie
tų ūmiai susigadino ir nupuolė 
minion. Vienas vaikas užmušta 
ant virtos, o du žmones pavo
jingai sužeista. Orlaiviu i nkas 
išliko.

True translatlon filed with the pod- 
master at Chicago, III. April 26, 1920 
hs reauired by the ad oi Oct 6,191?
JUNGTINIŲ VAUST1JŲ INŽI
NIERIAI APLEIS SI BĖRU Ą.

VJjbDlVOSTOK, bal. 20. — 
Amerikiečiains geležinkelio irb 
žinieriains tapo įsakyta būti pri 
sirengusiciins apleisti Siberiją 
gegužės 15 dieną.

... .......... . ............. 1 1 ■* " 1 II ■ ..... lUfivijy, ------- -- I , _
r................. . ------------------------ T-l liržuiin II I n .. - -

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 rišiku bei pa
siuntimą, o taipgi Lietuvos bankui už.patarpinikavi- 
mų. Vienutinė vieta kur taip galima išmainyti ir pa
siųsti pinigai Lietuvon yr*».

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

True translution filed with the post- 
muster ,at Chicago, III. April 26, 1920 
as reųuired by the act of.Ocl. 6,1917

Persergsti Europą
Galinti kilti nauja karė su 

Turkija.

SAN HEMO, bal. 23 .— “Jus 
galite susilaukti naujos karės 
mažojoj Azijoj, ir Italija teiv.ii 
nepasiųs nė vieno kareivio negi 
panorės išmokėti kadi r vieną 
lyrą”. Šitaip šiandie pareiškė 
Italijos premieras Nitti pasikal
bėjime su korespondentu, pa
liškė kritingai išanalyzavęs tai 
kos sutartį Turkijai.

“Jus atėmėte turkius jų šven 
tąjį miestą Adrionopolį”, sakė 
jis. “Jų sostinę jus pa vedėto 
svetimai kontrolei; jus atėmėte 
didžiąją dalį jų teritorijos. Ir 
tie penki turkų delegatai, ku
rių jus pasiškirsite, turės pasi
rašyti taiką, kuri neturės prita
rimo nė Turkijos žmonėse ne
gi jų parlamente”.

FRANCIJAI GRŪMOJA NAU
JAS GELEŽINKELIEČIŲ 

STREIKAS.

Neišpildo darbininkų rei
kalavimus.

PARYŽIUS, bal. 24. - Fran
cijos geleži irk ei iečių kongresas 
šiandie kaip vienu balsu nutarė 
paskelbti generalį streiką. Pa
skelbti, jeigu nebus išpildyta se 
kami reikalavimai:

NacianoHzuota geležinkeliai; 
gražinta visi darbininkai, kurie 
tapo atstatyti nuo darbo delei 
vasario mėnesio kilusio geležin
keliečių streiko; panaikinta vi
sos bylos, kurios buvo užves
tos sąryšy j su buvusiu streiku 
ir pripažinta •Maclonalinč gele
žinkeliečių unija.

Tatai padaryta todėl, kad iki 
šiol vestosios su samdytojais ir 
valdžia tarybos nedavė jokių 
pasekmių.

Kongresas, be to, išleido vie
šą pareiškimą į gyventojus, 
kviesdama juos remti geležin
keliečių nusitarima - “visos 
respublikos naudai”.

Trpe tntnslnhon filed w!th the post- 
master at Chicago, 111. April 26, 1920 

reauired by the act of Oct. 6.1917
Priėmė rinkimų įstatymą.

BEHLINAS, bal. 23. Vo
kietijos Steigiamasai Susirinki
mas šiandie priėmė naująjį rin 
kimų įstatymą, .sullig kuriuo bus 
renkama pirmasai respublikos 
parlamentas birželio 6 diena.

True tran&latian filea with tbc post 
master at Chicago, III. April 26, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
Graikai gauna nauja teritoriją.

SAiN HEMO. — Graikija na u 
jų koncesijų gauna artinuo
siuose rytuose. Tai pasekmė 
talkmil&V' premienj nusispren- 
dimo delei Turkijos. Ateity 
Smymą valdys Graikija.
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Toliaus tie darbininkai ga
li matyt, kaip bjauriai ap
gaudinėdavo juos mūsiškiai 
“komunistai.** Jie šaukdavo, 
kad esąs “socializmo išsiža-t'ublishrd Daily Aicept Sunday hy

-h* Lithiianiaa N**, pnb. Co. inc. dėjimas” nurodinėt, jogei to- 
: je arba kitoje šalyje sąlygos 
dar nėra pribrendusios tam, 

i kad darbininkai galėtų at- 
I siekt galutino pasiliuosavi- 
] mo. Tokiais nurodinėjimais, 
i pasak jų, “social-išdavikai” 
tyčia mulkina darbininkus, 
kad sulaikius juos nuo ko
vos prieš kapitalizmo jungą. 
O štai pasirodo, kad apie ne- 
pribrendimą proletariato dik 
taturai kalba ir Vokietijos 

I spartakai — tie, kuriuos 
i mūsiškiai “komunistai” vi
suomet keldavo į padanges!

Ir kame mato spartakai tą 
nepribrendimą? Vokietijoje 
— tenai, kur pramonė jau y- 
ra pasiekusi milžiniško išsi-

Edltor P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO. ILLINOIS.

Telepbone Canal 1506 .

Subscription Ratea:
$6.00 per year i n Chicago.
♦5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.
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Entered rs Sccond Class Matter 
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Užsisakomoji Kaina: 
ChicaRoje — paitu:

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

ChicagoJe — per nešiotojos:
Viena kopija ................................ 02
Savaitei ........................................ 12
Mėnesiui ................................... 50

Suvienytose Valstijos*, ne (hieagoj,
paštu:

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

Lietuvon

86.00
3.50
1.85
1.45
.75

mėnesiui ...............
ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

55.00 
3.00 
1.65 
i.25 
.65

. 37.00
,. 4.00

Metams ..
Pusei metų 
t rims, mėnesiams ............. . 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Vokietijos 
spartakai.

Pradėjus gauti iš Vokieti-

letariatas sudaro didžiumų 
gyventojų, kur jisai yra su
siorganizavęs į galingas po
litines partijas ir unijas. O 
musu “komunistiški” rėks
niai šaukia, kad proletaria
to diktatūrai esanti jau pri
brendus net Lietuva!

Kodėl Vokietijos sparta
kai skaito Vokietiją šiandie 
dar nepribrendusia proleta
riato diktatūrai, nežiūrint 
augšto jos ekonominio ir po
litinio išsiplėtojimo laipsnio? 
Todėl, kad jos proletariatas 
didžiumoje “dar” nepritaria 
tai idėjai. Spartakai tikisi, 
kad laikui bėgant jisai pri
tars jai, bet sako, kad, pir
ma negu darbininkai galės 
padaryt galutiną žingsnį, jie 
turi sustiprinti savo jiegas, 
veikdami tokiose sąlygose, 
kurios nebus varžoma jų lai
svė. Tokias sąlygas, jų nuo
mone, gali suteikti iš socia-

jos laikraščius, išėjusius pokštų partijų sudarytoji vai-
Kapp’o maišto, darosi vis aiš 
kiaus, kad kapitalistų spau
da melavo, skelbdama, buk 
Vokietijos darbininkai, su
triuškinę tą maištą, mėginę 
padaryt “bolševistišką revo
liuciją.” Daug šviesos ant tų 
atsitikimų Vokietijoje meta 
Vokietijos Komunistų Par
tijos rezoliuciją, kurią mes 
spausdiname šio “Naujienų” 
numerio Apžvalgoje.

Iš tos rezoliucijos mato
me, kad apie bolševikišką re 
voliuciją Vokietijoje dabar 
nebesvajoja net Vokietijos 
komunistai. O kad Vokieti
jos socialistų partijos yra 
priešingos tokiai revoliuci
jai, tai jau senai yra žinoma.

Minėtoji rezoliucija sako, 
kad šioje valandoje Vokieti
joje nėra “objektyvio pagrin 
do” proletariato diktatūrai; 
Vokietijos proletariatas esąs 
tam dar nepribrendęs. Pir
ma negu steigti proletariato 
diktatūrą, reikia, girdi, dar 
atsiekti to, kad darbo žmo
nių sąmonė pasidarytų “re
voliucinė.” O to atsiekti esą 
galima, tiktai davus progos 
darbininkų minioms laisvai 
veikti politikos dirvoje, švie 
sties ir organizuoties.

Kad darbininkai tečiaus 
įgytų tokios progos, tai, gir
di, reikia neleisti buržuazi
jai įsteigt savo diktatūrą po 
priedanga demokratijos. Vai 
džia todėl turi būt sudaryta 
vien iš socialistų. Komunistų 
Partija stovėtų opozicijoje 
prieš tokią valdžią, bet jos 
opozicija butų “loyalė.”

Iš šito Vokietijos komuni
stų nusistatymo galėtų daug 
ko pasimokinti tie lietuviai i 
darbininkai, kurie iki šiol ak 
lai tikėdavo mūsiškių “ko
munistų” plepalais. Jie da-> 
bar gali matyt, kad tokiai 
“Laisvė” ir kiti “komunistų” 
organai savo sprendimuose 
apie Vokietiją vadovaudavo- 

kapitalistinės spaudos 
bluff’ais ir neturėjo jokio su 
pratimo apie tikrąsias Vo-I 
kieti jos sąlygas. O vienok tie' 
organai visuomet statosi vie | 
nintėliais “tiesos” skelbė-1

džia. Vienok kada “Naujie
nos” nuordinėdavo, jogei so
cialistai Vokietijoje turi su- 
sivienyt ir paimt valdžią į 
savo rankas, tai mūsiškiai 
“komunistai” rėkdavo ir ko 
liedavosi, kaip iš proto išsi- 
k raustę.

Reikia pastebėti tečiaus, 
kad spartakai tai nėra visi 
Vokietijos komunistai. Vie
na komunistų frakcija tenai 
atskilo nuo spartakų ir susi- 

I organizavo skyrium; jos cen 
j Iras yra Hamburge. Šita fra
kcija visiškai atmeta parla
mentinį veikimą; reiškia, ji 
yra visai nudardėjus į anar
chizmą. Ir mūsiškių “komu
nistų” pažvalgos yra arti
mos jos pažvalgoms, t.y. a- 
narchistiškos.

Apžvalga
VOKIETIJOS KOMUNISTŲ 

POZICIJA.

Vokietijos Komunistų Par
tijos (’.entro organas, “Hole 
Faline”, >knris dabar vėl pradė
jo eiti Nenkoeline (Bcrlino prie

buržuaziškai-socialis-

dilio sekamų tos partijos pareis 
kinių:

L Kariškas Kappo-Lnelt- 
\vilzo sukilimas prieš valdžių 
reiškia buržuaziškai-socialis- 
tiškos koalicijos susmukimų. 
Proletariato kova prieš ka
rišką diktatūrų buvo kova 
prieš
tiškų koalicijų ir turėjo liks
ią išplėsti politinę darbinin
kų galią iki visiško buržua
zijos prašaiin.imo iš valdžios.

2. Proletariato diktatūra 
gali but įsteigia liktai nule- 
miančiųjų proletariato dalių 
diklnluros keliu ir reikalatt-

jaisf

munigtinės partijos, kuri re
miasi revoliucine sąmone 
darbo žmonių, atvirai išpažį
stančių proletariota diktatū
ros idėją.

3.Dabartinis kovos tarpas, 
kuomet proletariatas dar ne 
turi savo rankose pakanka
mos kariškos jiegos, kuomet 
didžiuiniečių socialistų patik

so daugiau kaip 60 tūkstančių 
mokytojų.

yra

ja dar daro stiprios dvasinės 
įtakos į valdininkus, tarnau
tojus ir tam tikrus darbinin
kų sluogsnius, kuomet didžiu
ma miestų darbininkų stoja 
už Nepriklausomųjų Sočiai- 
demokradų Partijų
įenklas to, kad šioje valandų 
je proletarinio diktatūrai 
trūksta abjektyvio pagrindo.

4. Kad užkariavus plates
nių proletariato minių ko
munizmui, reikia tokios pa
dėties, kurioje butų galima 
be varžymo na minties politi
ne laisve ir kurioje btiržna-

virsti kapitalo diktatūra; ta
tai turi didžiausios svarbos 
Įlietojimuisi linkui proleta
riato diktatūros.

5. Vokietijos Komunistų 
Partija mano, kad siitveri- 
nuis sočialistiškos valdžios, 
iš kurios butų prašalinta bur 
žuaziškai-kapitalistiškos |xir 
lijo®, atneštų pageidaujamas 
sąlygas proletariato minių 
veikimui ir jų brendimui pro 
letariato diktatūros įvykdini- 
mui. Linkui tokios valdžios 
ji bus loyalėje o|>ozicijoje, ko 
liai valdžia gvarantuos dar
bininkams politinio veikimo 
laisvę, koliai ji kovos visomis 
jos galioje esančiomis prie
monėmis prieš buržuaziškų 
konlr-revdliucijų ir kaliai ji

Šnipai provokatoriai darbi
ninkų judėjime.

[Fcderuotosios Progos žinia]
Mi!waukee, Wis. — James 

Heinderson, vyriausios Interna
cionalinės Mašinistų Asociaci

jos organizatorius, kalbėda
mas čia pasakė, kad didžiausias 
šiandie pavojus darbininkų ju
dėjimui Jungi. Valstijose tai 
privatiniai detektivai ir šnipai- 
provoka toriai, kurių gausiai 
“prisodinta” darbininkų organi 
zacijose. Jų uždavinys dvejo-

l>lemis savo būviui pagerinti, ir 
antra, sukurstyti juos streikuoti 
laiku, kada aplinkybės streikui 
visai netinka, o toddl Jiegali tu
rėt jiasisiekimo. Hcndersonas 
perspėja darbininkus ypatin
gai nuo “darugų”, kurie dedasi 
dideliais revoliucionieriais' ir ui 
tra-radikalais, ir kurie nuolatos 
kalba apie streiką ir tiesioginį 
veikimų, nežiūrint to, kad dar
bininkų organizacija visai tam 
neprisirengus. Jis nurodė, kad 
viena taip vadinamoji “Corpora 
tion auxiliary agency”, turinti 
savo buveinę CJlevelande, kont
roliuoja visų virlynę tariamų 
“darbininkiškų** laikraščių po 

........................ visą Ameriką; tų laikraščių už- 
netrukdys organizacinio dar- i davinys yra — prisidengus 
bininkų stiprėjimo................... .draugiškumu darbininkų judė-

Loyalv oĮM>zicija mes vadi-1 ii,n<ii daryti į darbininkų mi
name: nias kapitalistams pageidauja-

Atsisakymą nuo rengimosi ] n,il llal<{l- 1 “darbininkiški 
prie valdžios nuvertimo spė- ‘ laikraščiai yra kapitalistų pini
kų. paliekant sau laisvę poli-' gaiš laikomi.
tinės Agitacijos už partijos 
tikslus ir obalsius.
Vokietijos Komunistų Parti
jos (Spartako Sąjungos) 

Centras.

linga, kad< plačiosios nunios 
greičiau persiimtų tomis kul
tūros idėjomis ir mintimis ir 
prisidėtų savo jėgomis bend
ram kūrybos darbui. Taigi sVar 
bu, kad tas kaimo kūrybos laik 
rasiti's plačiati panklystų po mu
sų užnikusias ir tamsias grį- 
čias.

Musų kaimo išeiviai, svetur 
supratę didelį kultūros reikš
mę, turėtų ateiti pagalbon, už
sakydami “Sietynų” savo gimi
nėms ir pažįstamiems. Vienu 
savo doleriu jus netik pada
rytumėte saviškiams smagu

mo, bet dar nejučiomis pra- 
skleistumėt kultūros spindu
liams duris į savo tėviškės kai
melį.

Ypačiai reikalingi butų tokio 
sušelpimo laikraščiu žemaičiai, 
kurie kult liros žvilgsniu nesu
lyginamai toliau atsilikę už auk 
štaičius.

Siunčiant “Sietynui” pinigus 
reikalinga sykiu nurodyti ir 
adresas, kam siųsti “Sietynas”.

Už 1 dolerį “Sietynų!* gau
ti galėtų melams 1 ėmėjas; pu
sei metų du ėmėjai; ketvirčiui 

keturi ėmėjai.
Be to “Sietynas” apsiima už 

1 dolerį suteikti Lietuvos išei
viams įvairių žinių apie jų gi
mines ir pažįstamus iš Šiaulių 
apskrities, nesuradus gi jų— 
paskelbti pa įieško jimų savo 
laikraštį; pajieškojimų skelbi
mai priimami ir iš kitų apskri
čių.

Adresas: Šiauliai Dvaro g-ve
N. 24 “Sietynui.”

• / • ’ ? '*7 ■ '<* • i t
Severbfe Ryituęlcs. Užlaiko 

šeimynos sveikata.

Milijonierių vaikai kaipo 
streiklaužiai.

Chicago.—Milionininkas Da-
I vid B. Forgan, (jis yra/National 
City Banko prezidentas) begalo 
didžiuojas savo sūnelio, Russel 

| Forgano, žygiais kaipo -streik- 
■ kiužio. Jaunasis Russel Forga- 
nas yra Princetono universite
to studentas. Išmažens persiė
męs savo milijonais vartojančio 
jo tėvo filosofija, jogei darbas 

Anaconda; tai yra toks daiktas, kurį reikia

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

šaudymas streikuojančių 
darbininkų.

[Fcderuotosios Presos žinia]
Butte, Mont. — ______ „

Mining kompanijos žmogžudos, pirkti juopigesne kaina, neatsi- 
vadovaujanii konųianijos virsi-' žvelgiant į darbininko gyveni- 
ninko Bvano sekretoriaus Kay mo sąlygas, Forganiukas ėmėsi 
Alley’o vienų streikininkų mišo- padėti kitų milijonierių sunamsi 

negyvai, o penkfolikų kitų sulaužyti gdlžkelio darbininkų 
streiką rytuose. Nuėjęs streik- 
laužiauti jis parašė savo tėvui 
laišką: didžiuojasi, gavęs darbo 
kaipo pečkurys ir stropiai me
tąs anglis per astuonias valan
das ištisai kasdien; jau ir pus- 

garon, taigi j juos šaudyta jiems Į lės ant rankų atsiradusios ir dėl 
bėgant. Pirmutinį šovinį palei
dęs pats mušeikų vadas Alley, 
tuo duodamas signalų kitiems 
mušeikoms pralieti skerdynę. 
Kaikurie bėgančiųjų streikinin
kų buvę pasislėpę vienuose šalę 
kelio namuose; mušeikos išva
rė juos iš ten, grūmodami na
mų šeimininkei sušaudyti ir jų 
ir visus kitus. Streikininkai sa
ko, kad Alley dar utarninke 
gruinojęs, jog Butte mieste dar 
reikią ne vienam galas padaryti.

vė 
sunkiai pašovė; iš pašautųjų kai- 
kiiric mirs. Užpuolimas ant ra
miai piik ietuoj a učių streikinin-

matyt buvo išanksto sugalvotas.

Bulgarijos radikalinių par
tijų laimėjimas.

Į Federuotosios PreHos žinia]

Paryžius. — Įvykusiais rinki
mais į parlamentų Bulgarijoj 
laimėjo didžiumoj radikaliuos 
partijos, pirmoj vieloj valstie
čiai. Bulgarijos valstiečių parti
ja nėra tokia reakcinė, kaip kad 
Vokietijoj ir kuriosc-nekuriosc 
kitose šalyse. Kinkinių pasek
mės tokios: valstiečių išrinkta 
113; komunistų 48; parlamento 

reformininkų ir nacionalinių 
socialistų 30; demokratų 24. Į- 
vairios kitos partijos teišrinko 
vos po keletu savo atstovų.

Francijos mokytojų judė
jimas.

[ Fedcruotosios Presos žinia]

Paryžius. — Franci jos moky
tojų sų j tingų fbderacija laiky
to) savo konvencijoj Paryžiuje 
miltine prisidėti prie Generalinės 
Darbo Federacijos, Tuo Franci- 
jos mokytojai pareiškė savo vi
sišką solidarumų su visuotiniu 
darbininkų klesos judėjimu. 
Mokytojų icdcJracijon 'puikiau-

na i peršti, bet lai, sako, niekis. 
— Tų laiškų jo m iii jon minkąs 
tėvelis davė Chicagos Tribūnai, 
“pasaulio didžiausiam [mela
gių] laikraščiui”, kurs tuojau 
jį išspausdino. Ir dabar, žino
ma, pasaulis žinos, kad sūnelis 
darbuojas kaii>o streiklaužys.

Lietuvos kaimo 
išeiviams.

Lietuvos Valstybes kūrimas 
priklauso nuo jio kaimo. Kai
mo gerovė ir jo pažanga—lai 
pamatas, ant kurio iškils jos 
tvirtasis rūmas.

Del to svarbu, kad musų 
kaimas greičiau atbusiu iš sa
vo miego, kad' jo paslėptosios 
jėgos atgytų naujam kūrybos 
darbui, kuris reikalingas šim
tų ir 1 ūksiančių darbuotojų.

Pakelti iš griuvėsių musų 
krašto ūkį kultūringų šalių pa 
vyzdžiu, sutvarkyti jo vidaus 
jėgų vielos savivaldybę ir vi* 
suomenės darbų—štai artimieji 
kaimo kultūros darbo uždavi
niai.

Jų yra pasistatę kaimo pa
žangos darbuotojai. Jiems vyk
dyti gimė Įiųovincijoje (Šiau
liuose) “Sietyną 

nis kooperacijos,
ūkio, kultūros ir profesinio gy

venimo žurnalas (laikraštis). 
Susispietusius aplink jį musų 
proviticiijjos 
tvirtai yra 

vinti musų 
viuų kaimą
tų šviesu, gražu, švaru, sotu ir 
kultūringa.

Tam liksilui pasiekti roika*

dvisavaili- 
savi vai (lybės,

žymios jo s jėgas, 
pasiryžusius algaf- 
apgriuvusj ir pur
tą ip kad jame bu-

Pavasariniai 
išbėrimai

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
Eagimdo užterštas kraujas. Išvalyk 

raują, vartodamas

Severa’s
Blood Purifier

(Severos Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jj. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.26 ir 6c mokesčių.

W. r. SEVERĄ co.
.... CEDĄR ;'/'j

’..... —....... 1 7*ž

Kazimieras Gugis
« ADVOKATAS

Veda visokias reikalas, kaip kriminaliikuose 
taip ir ctvitiikuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popierast
Namų Ofisas: Miesto Ofisas;

<123 S. Halsted lt. 127 N. Beartam lt.
Ant trečių lubų 1111-18 Unlly Bldg.

Tel. Drover 1310 Tel. Central 4411

P

A. PETRATIS S FABIJONAS I

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE - INSURANCE

European American Bureau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

NOTARlJliŠAS
3249 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

TF.l.EPHONE tlOULEVARD 611

z

o

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojai ir Chirurgą* 
25 E. Washingtoa St 
Marahall Field Annez 

18th fl. Ruimas 1827 
Phona Central 8852

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Westera Are. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

^-Spinduliai. Phone Armitage 2018 
Rezidencijos telefonas West 6121 
i....—i, ,,■■■■....  ■■■.—»>/

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo* 
8251 Sor. Halsted St. Chicayo, III.

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų)

Ofisas: 3854 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693

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

BRIGHTON PARKE DIDELĖS PRAKALBOS
Rengia L. S. S. 174 kp.

SEREDOJE, BALANDŽIO 28 D., 1920 
Liuosybes svetainėje, kampas Kedzie Avė. ir 39 PI. 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kalbės Naujienų Redaktorius Drg. P. GRIGAITIS. 

Kviečiame gerbiamąją publiką atsilankyti.
L. S. S. 174 Kp. KOMITETAS...

F------------------------------- !-------- --  ' ' ■L~—'  ------------------J 5

Važiuokite į Lietuvą
PER

Depositors State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

GALIME pripildyti jum aplikacijas dėl pasportų, 
gauti jum pasportus 
parduoti laivakortes, per 
LIEPOJŲ, arba DANZIGĄ.

! ATEIKIT, arba RAŠYKIT j mus, 
o mes jum, patarnausime geriausiai.

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

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

KONTRAKTORIUS
ELEKTRIŠKŲ DARBŲ!

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

P. K. MALELO,
3386 SOUTH HALSTED STHEET, CHICAGO, 1LL.

Telephone Boulevard 1969.

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

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, Dl. I

įi. #

LIBERTY B O N D S 
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- f* A C! H-fl 
Ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 1TD
Atdara kasdien n!ttr ‘ J. G. SACKHEIM & CO. 
Utamiukais, iKctVergaB 1335 MTLWAUKEE AVĖ.

»j b- Suimtomis f g—-8 urp Paulina ir Woo4 Sta.



Panedėlis, Baland. 26, 1920
<■' ■ ’ |

A. a. JONAS SABALIAUSKAS, 
sūnūs Antano ir Julijos Sabaliauskų, 
persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 
1 d., 1919 nietij. Buvo atvykęs Ame
rikon 1908 m. iš Norgeliškių sodos, Be' 
tygalos parap. Kauno gub., i Kensing- 
ton, III. Kame ir pasimirė. Vedė moto
ru. Spalio 18 d. 1918 m. jo žmona Elz
bieta miršta nuo influenzos, palikdama 
jam našlaičiais 4 (lukterės: Teklę 7 
m., Fellą ir Jadzią 6 m., ir Stasę 8 
metų.

Nuo pat atvykimo Amerikon jis 
sunkiai dirbo, taip, kad pačioj jaunys
tėj jo spėkos tapo pakirstos.

Jis buvo mano globėjas — vyriau
sia sūnūs. Mano vyras, Antanas, jau 
14 metai kaip yra miręs. A. a. Jo
nas mirė 38 m. amžiaus nuo inkstų 
peršalimo, šv. Bernardo ligoninėje po 
sunkiai operacijai i trečią dieną. Pa
liko mus visus dideliame nubudime: 
motyną 2 brolius, 3 seseris ir 4 savo 
dukteris.

Tai buvo vyras teisingas ir geros 
širdies. Vengdavo kam nors skriaudą 
ar neteisybę padaryti.

Ilsėkis mano brangus sūneli! lai 
būna tau lengva šios šalies žemelė. O 
mes palikę su tavo mažais kūdikiais, 
raudosime kol gyvi busime.

Julija Sabaliauskiene.

Lietuviu Rateliuose

Genia lis Plaukų 
Vaistas!

Jeigu jūsų plaukai šimpa, darosi 
plonais, turite niežėjimą galvos o- 

dos, turite plaiskanų arba kitoniškų 
symptonų galvoje, nuo kurių puola 
jūsų plaukai, arba žyla, arba maž
daug jau yra išpuolusių. Nepasigai
lėkite laiko, bet prisiųskite už du cen-

__BRIGHTON PARK 
Rengia svarbias prakalbas. 
Sujudinusi visų pimulį rusų 

revoliucija palietė ir vietos lie
tuvius, taipjau ir L. S. S. 171 
k Į). Visokio plauko žmonės, 
kurie pirmiau šoko džikų ant 
gatvių kampų, pradėjo rašyties 
prie kuopos, nors tūli jų visai 
neturėjo nuovokos apie soci
alizmų. Jie paskui išvirto di
deliais “revoliucionieriais” — 
rėksniais, kurie nebeišsiteko 
vietos Socialistų Partijoj ir ap
leidę ja sutvėrė savo komuni
stų kuopų, kuri jau yra miru
si, ir jau patįs nebenori kad 
juos kas .vadintų komunistais.

Bet tie, kurie buvo tikrais 
socialistais, jais ir pasiliko ir su 
pasišventimu dirba naudai dar
bininkų. Pasitraukimas komu
nistų sumažino tik skaičių, bet 
neįstengė sumažinti veikimo, 
kuris tęsiasi su pirmesnių 
smarkumu. Kaip ir visos Chi- 
cagos socialistai, taip ir L. S. 
S. 174 kp. taipjau rengiasi pa
minėti darbininkų šventę — 
Pirmų Gegužinės. Bet kad da
lei stokos kalbėtojų gegužinės 
prakalbos turės įvykti seredo- 
je, balandžio 28 d., Liuosybės 
svetainėj, kampas Kedzie Avė. 
ir 39 PI. Kalbės Naujienų re
daktorius d. P. Grigaitis apie 
Lietuvos padėtį ir kitus svar
bius klausimus. Visi Brighton 
Pa r k lietuviai ir lietuvaitės 
kviečiami atsilankyti į šias 
svarbias prakalbas.

— Brighton parkietis.

———P*"————!—■■!!!■ 
čiama viso pasaulio darbinin
kų, išreiškimui tarpia tiltinio dar 
bininkų soJidarumo ir pareiški
mui vaildonams darbininkų pa- 
sirižimo kovoti už viso pasau
lio darbininkų galutinų pasi- 
1 i nušovimą iš po alginės vergi
jos.

Kuomet kitų šalių darbinin
kai švenčia tų šventę susilaiky
mu nuo darbo ir kėlimu demon 
stracijų, Amerikos darbininkai 
nebūdami tiek stipriai organi
zuoti, negali to padaryti. To
dėl Amerikos darbininkams 
priseina tų šventę paminėti tik 
apvaikščiojimais salėse ir pra
kalbomis.

Chicagos socialistai rengia 
Gegužinės apvaikščiojimų su ha 
toje, gegužės 1 d., didžiuliame 
g dvekarių darbininkų Ashland 
Auditoriuine, kampas Ashland 
bud varo ir Vau. Buren St. A.p- 
vaikščiojimas prasidės 8 vai. 
vak. ir susidės iš prakalbų, dai
nų ir galinus — šokių.

Kadangi apvaikščiojime, bea- 
brjonės, dalyvaus daug žmonių, 
patartina tikietus įsigyti iš kal
no. Tikietai, perkant iškalno, 
nuo socialistų kuopų narių, 
35c., peraknt prie durų — 50c.

Kiekvieno darbininko parei
ga yra būti šiame apvaikščioji
me.

NSFJIENOB, CKteif, IIL
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A« ADOMAS A. KARALIAU8KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
A* labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep 

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnfijiinas. Kraujo, inkstų. Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustoję* viltie*, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutara* vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraują* išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutara*, Bitteria^ ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimai* patariu nuoširdžiai kreiptie* prie Salutara*:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Bdltrėna*, ProL 

1707 So. Halsted St, Telephone Canal 6417. Chicago, Hl.

KOMBINUOTAS IŠPARDAVIMAS
SPECIALIAI TIK DEL 30 DIENŲ

Tai nepaprastas pasiūlymas. Pamislyk, gali žemiau minimus daik
tus įgyti už pusę kainos, tikrosios jų vertės. Ar tai nėra pigumo * vaf- 
tas pasinaudoti šiais laikais, kada kainos visoko augštos ir vis augštin 
uil i apsimokės padaryti palyginimą jų kokybės bei kainos ir ne
vilkinant tuoj pasinaudoti proga — būtent šiandien. Atminki šis pasiu- 
limas tik dėl 30 dienų. Mes teturime tik 5000 setų, kurie užtikrinamo 
išsiparduos nesuėjus nė 30 dienų lyg karšti kepalaičiai. Pirmasis 
ateik — Pirmasis Pasinaudok. Įsigyk tą setą dabar, pirm negu jie visi 
taps išparduoti.

Waukegano
Lietuviai—

Dr, A. R, Blumenthal

Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph« 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i v*i" 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st» 

Telephone Yards 4312 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN

informacijas. Net ir tie, kurie turite 
sveikus plaukus ir jums ncprošalį 
butų turėt žinias. Bus duodami recep
tai pasekmingos - specialės.

Indėkite už 2 centu štempą 
ir rašykite i

ŠVĘSKIME PIRMĄJA
GEGUŽĖS

Pirmoji Gegužės yra tarpiau 
line darbininkų šventė, šven-

J ieško žmogžudžių.
Policija ir valstijos prokuro

res įieško žmogžudžiu, kurie 
ketverge nušovė vežėjų unijos 
vadovų Edward Coleman tos u- 
m‘jos ofise. Daug nužiūrimų 
žmonių areštuota ir jie yra tar 
domi, bet tikrojo žmogžudžio 
dar nesurasta.

Spėjama, kad Coleman norė
jo iškelti gralių tarp augštųjų 
politikierių ir todėl jis ir tapo 
n. išautas.

Nušautasis Coleman palikęs 
apie $50(>.(>0<y turto, kurį jis su
rinkęs bevadoyaudamas unija 
ir vesdamas įvairius biznius. 4

IF Bl

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
ciaus aptieką:

Gerai lietuviams ilnumaa per 22 
tų kaipo pataręs gydytoju, ehinircu 
ir akuierla.

Gydo aMriaa ir chroniškų ligų, vy« 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiu 
metodu X-Ray ir kitokius elektros prio» 
taisos.

Ofisu ir Labaratorija: IMI W. Utb 
St. netoli Flsk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, ir 
nuo 6 ild 8 vai. vakarais.

Dienomis) Canal
8110 arba 857

Naktimis Drezel 
950 - Drover 4186 

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

TeJephonail

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street 
Waukegan, III.

Dr, Charles Segal
Persikeis į savo naujų lofisą 
pn. 4729 So'. Asland Avė. Jif 
gydo ligas vyrų , moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki' 
12 rytmetyj, uuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovė* fcr 
moterų ligų.

Tel. Drexel 2880. 1

PINIGUS SIUNČIA

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

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

matematikų.
5) Braižymo (pi i anų pažinimo).
Mokytojui: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

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

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
nealidėliodami visi sykiu. »
3001 South Halsted Street '

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Btireau, 
I n c.

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

Lietuvių Ūkininkų Kolonija
Ateik į Vilas County Wiscon- 

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

SANBORN COMPANY
51 Sanborn BĮ d g., 
Eagle River, Wis.

Išpildo inžinierių reikalavimus.
Mokyklų taryba sutiko išpil

dyti veik visus streikuojančių 
inžinierių reikalavimus. Alga 
jięinabųs pakol tu* 40 nuos. ir.da 
b ir jie gaus nuo $2,400 iki 
$3,900 į metus. Tikimųsi, kad 
neužilgo vėl atsidarys mokyk
los.

Unijos viršininkai tarybos pa 
siūlymus priėmė, dabar patįs 
darbininkai balsuos apie jų pri 
ominių.

Streikuoja viešbučiu dar
bininkai.

Didžiausio La Salio viešbučio 
100 patarnautojų ir 72 vyrėjai 
susierikavo reikalaudami pake
linio algos. Streikas gali j)er- 
srmesli ant kitų viešbučių dar- 
1) įlinkų ir gegužės 1 d. gali pra 
sidėti visuotinas didžiųjų vieš
bučių darbininkų streikas.

Šitas Sėtos, kaip matoma, susideda:
1) šventadieniniai marškiniai, šilko, labai gražių družėlių, įvai

rių spalvų. Gerai pasiūti. Plaunami ir tvirti. Neblunkantįs. Apykaklės 
dydis nuo 14 iki ?7............. ....................................... Kaina $4.95

2) Dvi pori vilnoni} apatinių. Marškiniai ir 1 pora kelnių. Baltį, 
arba šviesiai pilki. Tvirtai padaryti ir gerai nešiojasi. Puikaus išdirbi- 
mo. Gvarantuojami 4 metams. Dydis 34 iki 42. dvi pori.[į^ij|^ $3.35

3) Darbiniai Marškiniai. Tokie pat, kaip armijos marškiniai. Tvir
ti ir gerai padaryti Gvarantuojami 5 metams. Apykaklės dydis 15 ik
i7................................................................... Kaina $3.15

4) Dvi pori darbinių pirštinių. Padarytos iš geriausios rųšies dro
bulės. Siūlės labai tvirtos, niekad nepasileis. Dvi pori Kaina $1.00

5) Dvi pori storų vilnonių pančekų.Dvilypės papėdės. Tvirtos apa
čios ir kulnės. Nešiosis ilgai. Dvi pori.............. Kaina $1.00

6) Viena pora čebatų. Armijos styliaus. Munseno padarymo. Pa
dirbti iš parinktinės skuros. Liuonos išvaizdos. Lengvi nešioti. Dvily
pi padai. Tvirtai pasiūti. Nepraleidžia vandens; juodi arba rudi. Lai
kys ilgam laikui'. Dydis 6 iki 12. Verti $7.50 Kaina $5.50

14 šmotų, visa už $18.95
Kiti Storai parokuotų už tai $30.00 ir daugiau. Musų specialis pa

siūlymas ir tai trumpam laikui. (Užsisakyk tuoj, kol visi nebus išpar
duoti).

Visa Ttai už — $18.95
Ar gali nepasinaudoti tokiu nepaprastu pasiulymu, didžiausiu 

koks kada yra buvęs. Atminki jog daiktai esti pilnai gvarantuojami. 
Kiekvienas išvydęs juos nelaukiant pasinaudotų proga ir įsigytų.

Jūsų draugai jų norės taipgi. Atsiųsk savo užsakymą tuoj, kad 
jūsų draugai nepasivėlintų juos gauti bėgyje 30 dienų. Jie eis greitai.

Užsisakydamas šiuos daiktus nieko nerizikuoji. Musų gvarantija 
jumis užtikrina. Jus galite laikyti daig-tus per dvi dieni išmėginimui. 
Pinigai tuoj bus sugrąžinti, jeigu kurio daigto butum nepatenkintas.

Nesiųsk Pinigų
Sykiu su užsakymu. Iškirpk šį kuponą. Pasiųsk 45c. stampomis 

arba skembučiais padengimui siuntimo lėšų. Liekį užmokėsi krasinin- 
kui, kaip gausi daiktus. Jeigu nepatenkintas, tuoj grąžink, o pinigus 
mes tuoj prisiusime.

Pinigai su orderiu reikia siųsti iš vietų, kurios randasi už ribų 
Suvienytų Valstijų.

I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
JAU GALIMA VAŽIUOTI 

TIESOG Į LIEPOJŲ.
Važiuojantiems į Lietuvą parū
piname pasportus, pagelbiame 
atsiteisti su taksais, parduoda
me laivakortes ant skirtų linijų.

Siunčiame pinigus pagal die
nos kurso.

Padarome visus legališkus do
kumentus Lietuvos ir Amerikos 
reikaluose.

Taipgi perkame ir parduoda
me namus, lotus ir farmas, ant 
pardavimo turime daugybę na
mų mūrinių, gražiose apygardo
se ir ant lengvų išlygų, taip, kad 
su mažai pinigų galite tapti sa
vininku namo.

Visokiais reikalais kreipkitės 
pas:
John J. Zolp. August M. Barčus

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU.

4547 S. Hermitage Avė. Chicago.
Tel. Yards 145

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet. 
) Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

4>

Telefonas Pullman 854,
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michlgan Ave^ Roseland.

Valandos*. 9 iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

NAUJIENŲ NAMB
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9

vakare Phoae Canal 197
V . — --

Jiems tik šunų lojimas į 
mėnulį.

Porų dienų atgal New Yorko 
federalis teismas* apkaltino Chi- 
cagos mėsos trustų — Armour 
& Co., Svvift & Co. ir WiTson 
& Co. pelnagaudystėje ir Įlipime 
perdaug didelių kainų. ,

Paklausus Armourų kų jis 
mano apie tą ^apkaltinimą, jis 
atsakė, kad tas apkaltinimas 
jJems reiškia, kiek šunų 'loji
mas į mėnulį.

JOHN KUCHINSKAS

KUPONAS
Geras tik dėl 30 dienų.

UNION SALES CO, 2029 W. Chicago Avc.,
Dept. 000. Chicago, III.

Atsiųskite man 14 šmotų drabužių sulyg paskelbimo, čia pri
kergiu 45c padengmui siuntini) iėšų.
Vardas
Adresas

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
įmonių nuo kaspininčs kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai
žmones sergantis taja/ blauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodosi, tartum kas 
i gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutino.

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

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

Mirtingumas.
Bėgyje savaites nuo 10 iki 

17 bal. Chicagoje 060 žmonių, 
jų tarpe buvo 124 vaikai, nesu
laukusieji 1 melų amžiaus nuo 
plaučių uždegimo mirė 72 žmo
nes, nuo džiovos 63 ir nuo šir
dies ligų 104. ,

Socialistaų teatras.
’ Chicagos socialistai atei

nančių scrcdų, bal. <28 d., 8 v. 
v., liuli House, 800 S. Halsted 
S t. stalo scenoje grųžjų 3 veiks 
mų dramų “The Deluge” (Tva
nas). Pelnas eis prezidentinei 
kampanijai.

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684

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

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

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

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

IŠPLAUKĖ LIETUVON.
Bal. 24 d. iš New Yorko iš-

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tarp MiubljJield ir Paulina g«t. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.
Ntdėliomis uuo 10 iki 12 dieną.

Reikalauja lygios mokesties.
30 Chicagos policisčių miesto 

algų arbi tarei jos tarybai reika
lavimų, kad joms butų moka
ma tokia pat alga, kaip ir vy
rams policiniams. t

o iš ten jau į Lietuvą sekami 
chicagicčiai lietuviai.

Silvestaras Bimba,
Kai. Brazauskas, 
Pranas Juodis, 
Kaz* Bepečka, *

JuoiB. Sumpis.

Pullman 652
APTIEKA

August Yonaitis 
LIETUVYS APTIEKORIUS 

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

Fel. Caual 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki S vakare.
J

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiSe- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 60% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotaij su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $80.00. Juodi siu
tui po $45 ir $65. Mėlino Berge 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 dienų/ iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakare. NedėHomis iki 6 v. vakare.

S. GORDON, .. 
1415 So. Halsted St.,. : III.

Gerklės kimus
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
linių gilių (tonsi- 
lų), o kartais nuo 
užsikrėtimo gerk
lės tuštumos. Gal 
turite slogas ir tas 
padaro gerklės 
kliūtį. Nosis yra 

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

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

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
duris i šiaurę nuo Falr sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.

Telephone: Yards 6492

AKUŠERKA
A, SHUSHŪ

Telephone Yard* 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st Chicago

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgą* 
Rogelande: 10900 S. Michiga* Ava, 
Telefonai, Pullman 342 ir 3189 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvertu vakarais nuo 5:38 
—7. Tek Yards 721.

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chlrargaa 

Ofisas: 1757 W. 47 St.
Tel. Boulevard 169.

Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak, 

NedėHomis 9 iki 12 dieni.
Namai: 2914 W. 43 St.

TeL McKinley 20

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

MOS 8. Horgan St. Chicago, IIL

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS x 

1637 WJ>1 St. kampjfanhfleld ar
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Proipect 1191 <

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.

3255 So. Halsted St., Chicago, 111
i M ui
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Pranešimai MOTERŲ
R EIKIA DARBININKŲ
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L. S. S. 158 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks panedėlyj, ba). 26 d., 
kaip 7 vai. vak. po num. 1266 So. 
Albuny Avė. Draugai ir drauges, 
visi privalote atsišaukti, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

— Sekretorius.

Pradžia 7:30
Naujienų” Re- 

Kvie-

Brighton Porke. — L. S. S. 174 kp. 
rengia svarbias prakalbas seredoj, ba
landžio 28 d., Liuosybės svetainėje, 
Kedzie Avė. ir 39 PI. F—7.27 
vai. vakare. Kalbės 
daktorius drg. P. Grigaitis, 
čiame visus atsilankyti.

— Komitetas

Pa j ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Savainio Juozapo 

Vasiliščiaus iš Januvos par., Kauno 
apsto*., 1915 metais jis išvažiavo Chi- 
cagon iŠ Collinsville, 111. Nuo to lai
ko negaunama apie jį jokios žinios. 
Yra laiškai jam iš Lietuvos. Žinan- 
tįs apie jį meldžiami pranešti adresu 

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

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

ŽANIS BOLEW1TCH KERGALIS 
3051 So. Poplar Avė., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo vyro Pranciš
kaus šeštoko, kuris manę paliko 
varge su trimis kūdikiais. Grįžk at
gal, aš dovenoju. Jegu neatsišauk
si, tai busiu priversta kreipties į val
džią pagalbos tada bus blogiau.

2005 Canalport Avė., Chicago, III.

JONUI STARLKAUSKUI, Water 
būry, (ten bent jis prieš karę gyve
nęs), yra Naujienų Redakcijoj laiškas 
nuo jo žmonos iš Lietuvos, šaudinin- 
kų dvaro, Kelmės valsč., Raseinių ap- 
skr. Kas waterburiečių jį žino, malo
nėkite jam apie tai pranešti. Jis tu
rįs čia dar du broliu, Jurgį ir Simo
ną Starlkauskius.

PAJIEŠKAU savo 2 brolių Antano 
ir Petro Savickiu. Paeina iš Kauno 
rėd, Panevėžio miesto, Gatvė Firma. 
Meldžiu atsišaukti.

VLADISLOVAS SAVICKAS 
4502 So. Marshfield Avė. Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo vyro Antano Mi
kulskio; 13 metų kaip jis mane ap
leki©; jeigu esi gyvas tai meldžiu at
sišaukti arba kas žinote prašau pra
nešti. Turiu svarbų reikalą.

ONA ŠIKULSKIENĖ,
.1115 Oak St., De Kalb, III....

PAJIEŠKAU trijų savo parapijom): 
Julijono Šimaičio iš Skoriu kitimo, 

.Julijono Rutkaus iš Malaičių kaimo, 
ir Julijono Gailiuno iš Medginų kai
mo; visi Joniškos valščiaus .

VIKTORIJA VALAITIENĖ, 
llllPleasant’St. DeKalb, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS pusininkas vyras 

arba moters, kuris turi maždaug pa
tyrimą apie restorano biznį Turiu 
du bizniu, nespėju vienas apžiūrėti. 
Atsišaukite tuojau su mažu kapitalu. 
Tapsite savininku.

10742 So. Michigan Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RANDOS fruntinis kambaris 

vienam vaikinui prie mažos šeimynos. 
Su valgiu ar be valgio

MRS DAN1LO
471 W. 31 St. netoli Normai Avė., 

Tel. Yards 311

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

RBIKIA
MOTERIŲ IR MERGAIČIŲ

Kaip jums patiktų dirbti šviesioj, 
sveikoj dirbykloj, kame jus gerbiama 
ir gera mokestis mokama? Mums 
reikia keletos moterų ir mergaičių 
lengvam darbui geriausioj visame 
mieste dirbykloje; darbas nuolatinis. 
BENJAMIN ELECTRIC MFG. CO.

525 So. Green St.

cu-

MERGAIČIŲ IR 
MOTERIŲ

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

BUNJE BROS. 
738 W. Monroe St. 

3rd floor.

* REIKIA
Visokiems plovyklos darbams 

jmtymsių darbininkų
WB8TERN LAUOBY

2139 W. Madison SU

KEIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1405 W. 21 BU Chicago.

REIKALINGA moteris už gaspaji
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. Halšted St.

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

UP TO DATE LAUNDRY 
11023 S. MICHIGAN AVĖ.

REIKIA moterų kriaučių prie mo
teriški) ko u tų ir siutų Gera mokes
tis mokama ir. komišenas

1235 So. Halsted St.

La
REIKIA housekeeperkos j namus 

Grange’je.
Kreipties:

WE--------------------------STERN FELT WKS.
4115 Ogden Avė.

MERGAIČIŲ, 16 metų ir senesnių 
lengviam, maloniam darbui toiletinio 
muilo departamente ir dėžių dirbyklai. 
Mokestis 30c į valahdąjr bonus laike 
mokinimosi. Mergaitės gali uždirbti 
nuo $20 iki $30 į savaitę uždavu. 
Valandos nuo 8 iki 4:30 vai. vak. 
Pusė dienos subatomis.
Ateikite pasirengęs dirbti.
ALLEN B. WRISLEY COMPANY, 

925 So. Wells St.

REIKI A DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

MUMS REIKIA PATYRUSIŲ 
....... OFF PRESSERIŲ ........ 

musų

KELNIŲ SIUVYKLOJ

Second Beisterių.

musų

APSIAUSTŲ SIUVYKLOJ

44 vai. savaitėje.
Geros darbo sąlygos.
Valgykla pačiame budinke.

EDERHEIMER STEIN CO., 
1911 West 12th Street.

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ-IŲ 

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Reikalauja sekamų: 
APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 

Top collar meikerių 
Sleeve sewerių 
Buttonhole meikerių 
Brusherių

Kreipties:
2352 West 22nd Street,

RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ-IŲ

Jūsų pasirinkimui sekamų 
darbų, kame jus galite 
geriausiai pritaikyti savo 
patyrimą:
APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 

Finisherių
Armhole beisterių
Basting Pullerių
Sleeve Operatorių
Canvas beisterių mašina
Off presserių

Kreipties:
THE HOUSE OE

KUPPENHEIMER
Polk St. ir Karlov Avė.

( Arti Cravvford Avė.)

REIKALINGAS geras li- 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus į 
Naujienų ofisą.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $4 50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

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.

VYRŲ REIKIA

iš-Patyrimo nereikia. Mes 
mokjsime artistiško amato. 
Puikus ir švarus darbas. 
Lšdirbystė rėmų pavekslams.

Kreipties
FRED M. LAVVRENCE 

2301 VVabansia Avė.
co.

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 
nageriu, 
1400.

su p. šidlauskiu, Sales Ma
nu© 11 iki 8:30 v. v. Room
220 So. State St.

Chicago, III.

REIKIA-
JABERIŲ

Lumber Yarde.
Nuolatinis darbas.
HERMAN II. HELTLER 

LUMBER CO.
2601 Elston Avė.

Kreipties prie Vintų

REIKIA
Milhvrightų ramstymo 
darbui.
Nuolatinis darbas.

Kreipties
THE BARRETT CO.

2900 Sacramento Blvd.

REIKIA
BAČKIŲ

Bačkų varžymui.
Nuolatinis darbas.

Kreipties.
THE BARRETT CO.

2900 Sacramento Blvd.

REIKIA

Vyrų lengvam, švariam dirbyk- 
los darbui; patyrimo nereikia, 
gera proga pakilti.

THE JOSEPH KLICKA CO., 
20th St. ir Califomia Avė.

VYRŲ REIKIA 
Nuolat darbas.

Gera mokestis.
Kreipties prie Supt. 
GUMBINSKY BROS.

Cor. Union ir Lumber St.

EXTRA BARGENAS
Vienas iš puikiausių Ir geriausių 

automobilių vVINTON SIX septynių 
sėdynių . Visai mažai vartotas. Par
siduoda labai pigiai. Galima matyt.

BRIGEPORT GARAGE, 
3207 So. Halsted St.

t-''..1.Į — .1 į 1 11 "J.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CARI. ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARSIDUODA bučernė ir 
ne geroj vietoj lietuvių ir le 
gyventoj; priežastis pardavimo, 
į kitą biznį.

1836 So. Halsted St.

rošer
ių ap

einu

PARDAVIMUI Duonkepykla su ar 
be namo. Priežastis liga.

Kreipties: V
4106 Archer Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA Vargonai Kimball 
Kompanijos. Taipgi pečius ir ka- 
moda. Viską sykiu ar po vieną. Par
duosiu labai pigiai.

VALERIJONAS LAUCIUS, 
3416 So. Auburn Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA trijų krėslų barber- 
nės įtaisai. Mažai vartoti, parduosiu 
labai pigiai. Atsišaukit pas 

J. JASASKAS,
3521 Deodar st., Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių 
apgyventoj vetoj čia nuo seniai lie
tuviai daro biznį.
Pardavimo priežastis — važiuoju į 
farmą.

Kas pirks, laimes.

A. POCIUS, 
4450 So. Ashland Avė.

Biznis yra iš 
Arba galiu 

Kas norėti!

PARSIDUODA bučernė ir grocemė 
geroj vifĮjoj ant bridgeporto prie pat 
bažnyčios ir mokyklos, 
dirbta per kelius metus 
mainyti ant praperties. 
pasinaudeti nepraleiskit tos progos.

1739 So. Halsted St. po num. 84.

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.

PARDAVIMUI grosemės stakas ir 
fikčeriai dėlto, kad išeinama iš biz
nio. Parduodama pigiai.

4544 So. Califomia Avė.

RAKANDAI
SKŪRA MUŠTAS SETAS sekly

čiai; mėlyno velouro setas gyvena
miems kambariam^, 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.

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

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

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

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 
už $42. Gvarantuotas 
ant 10 metų. Taipgi 
daugel kitų daiktų 
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 prisiunčiame per C. O. D. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE
STORAGE

2810 W. Harrison St., Chicago

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

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
kambario setas, gramafonas, karpetos 
ir daug kitokių dagtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu už pusę kainos, ve- 
selė pagriuvo. Kreipties bile kada.

714 W. 30th St., 2-ros lubos

W. Prusis. Pirm., 1019 Girard St.
F. Mason, Vice-p., 2632 Francis PI.
F. Juozapavičia, Rašt.,

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

Susirinkimai laikomi pirnią ir tre-

TUR BŪT PARDOUTI Rakandai 
su dideliu nuostoliu. Player Piano, 
Vicirola, 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 augStls 
Cicero, III.

NAMAI-žEMfi
PARDAVIMUI — 3 augščių mū

ras, 2 pag. po 6 kamb.; pečiais šil
domas; vienas Storas ir 3 kamb. pa
gyvenimas, garu šildomas; lotas 50x 
125 pėdas. Kaina $9500. Įmokėti 
$3000. Cemento basementas. Drau
ge ir Grocemė, jeigu norima

5700 S. Morgan St.

BARGENAS.
Pardavimui 2 augštų frame namas, 

grosernė ir bučernė, 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. Craivford Avė.,

120 AKRŲ UKfi .
Apie 20 akerių priruoštos arai, apie 
168 yardų pločio prieina prie ežero, 
U mailės iki miestui, mokyklai ir 
gelžkelio stočiai Gražus medinis nu 
mas, geras vanduo ir t. p. Perkant 
tuoj parsiduoda už $3500, Lietuvių 
Kolonija.

CHAS. NEUE,
Oneida Co. \Voodboro, Wis.

PARDAVIMUI muro namas 4 pa
gyvenimų po 5 kambarius arba mai
nome ant mažesnio namo priemiestyj 
Chicagos arba ant farmos; už pini
gus parduosiu nebrangiai.

V. RUMCHAKS,
948 W. 36th St., Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS
Š. 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.

PARDAVIMUI namas dviejų 
gyvenimų po 6 — 7 kambarius. 

Modemiškas.
4539 Emerald Avė.

pa-

STOCK’AI—še ROS
PARSIDUODA Mildos teatro 8 Še

rai. Priežastis pardavimo, išvažiuo
ju Lietuvon.

J. J.,
821 W. 51 PI., Chicago, III.
.   .................... ' ,,R, N —.y,. ■       .

MOKYKLOS

MA5TER 
SYSTEM

Vyry ir Motery 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 siuvinio 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. /

Visuose siuvinio 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 niieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku 
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atniokėjimais. Garantija už $10 1 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 323 74 W. Washington Street. 

Mitinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystCs, dal- 
liarašys »
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo I 

Mokinimo valandos: nuo • ryt* 
iki 10 valandai.
tl0« SO. HALSTED ST.. CHICAGO

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

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

Valdyba 1920 metama:

PanedėJis, Baland. 26, 1920
» ■ *■------------------------------- — ~

DRAUGIJOS DRAUGIJOS
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip

LIET. MOTERŲ D-JOS APSVIETA 
Valdyba 1920 m.

st.

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1915 So. Halstėd 

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

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 
2252 West 22 

Finansų rašt., J. Jazavitiene, 
8114 West 42 

Iždininkė, P. Baleckienė, 
3833 So. Wallace 

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

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

st.

st.
st.
st.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, L Gaudutis,
10855 So. State St., Roseland, 111. 

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avė., Roseland, 111. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington A v, Kensingtonjll. 
Prot. Raštininkas,. P. Grigula,
10449 S. Wėntworth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis,

10520 So. State Si., Roseland, III.

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

Edvardas Čepulis, pirmininkas,
4028 Artesiau Avė. 

Beni Pasaukti, padėjėjas,
1447 So. 50th Avė., Cicero, 111. 

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

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

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

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams

Avė.

St.
st.

Pirmininkas, S. Danilavičia, 
1617 >Vinchester

Nut. rašt., X. Shaikus,
1639 Girard

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

Iždininkas, J. Degutis,
2228 Carver St.

Fin. rašt., V. Briedis,
1Q49 Marshfield Avė.

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

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

LIETUVOS MYLĖTOJU DB-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

St.

St.

St.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3191 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis, 
3327 So. Wullace

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

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

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

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

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

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu..

LIETUVIU JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAAALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.

Napoleonas Vilemaitis,.pirmininkas, 
3154 1)ouglas Blvd.

Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 
8833 W. Van Buren St.

Jonas Barčikas, nutarimų rašt.,
1381 So. Avers Av.

Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 
20 N. Ashland Blvd.

Mykolas Kaziunas, kasierius,
3959 W. 16th St.

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
5 aldyba 1620 m.

Pirmininkas, A. Kvedaras,
3122 So. Union 

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

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

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

Kasierius, J. Mazelauskas,
3259 So. Union

Ave.

Avė.

Avė.
Avė.
Avė.

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

K.
K.

Avė,

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

12248 Emerald
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Union
J. GfimnHs, 722 W. 120 St.
J. Rteptaų I8d» glob., 

12048 Uiion
Ą. Mikalauskas, iždo

Avė.

Avė.
W. 122 St. 
&Sted St.

reea St.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams:

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė. 

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis, 
2026 So. Union Avė. 

Nutarimų rašt. Pranas Ažusienis, 
2005 So. String St. 

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
3612 So. Emerald Avė.

Iždininkas, Jonas šaulys,
2152 W. 24th St. 

Kasos globėjai: 1) Domininkas čepela 
2) Jonas Arlauckas, 

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

Susirinkimai laikomi trečią pėtny
čią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina St. 

Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,
4435 So AVood St.

Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,
3259 So. Union Avė.

Finansų Rašt., S. Slankus,
' 6418 So. Justin St.

Kasierius, A. česna,
4509 So. Paulina St.

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 
DO, MELROSE, PARK. > 
Valdyba 1920 metams. -

Pirmin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrose Paik, III. 

Padėjėjas Bornašius Maziliauskas, 
Box 1079, Melrose Park, III. 

Nut. raštin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avė., Maywood, III. 
Fin. raštin. Franciškus Kazakauskas, 

Box 681, Mchose Park, 111. 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, III.
1. Kasos globėjas Myk. Zankevičia,

Box 842, Melrose Park, UI.
2. Kasos globėjas Petras Aperavičia,

Box 514, Melrose Park, 
Maršalka Stanislovas Poška , 

Box 403, Melrose Park, 
Teisėjas Julijonas Rindžius, 

Box 1116, Melrose Park, 
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame svet.. 171 — 23 
gatve, kampas Lake gatvCs.

III.

III,

III

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 

Valdyba 1920 m.

Juozapas Takažauskas, Prezidentas 
1404 So. 48th Ct., Cicero, III.

Ant. Kiainis, Vice-prezidentas
1526 So 49th Ct., Cicero, 1)1. 

A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.
763 So. Kolmar Avė., Chicago, III. 

Telefonas Van Buren 3005 
Step. J. Tverijonas, Finansų Raštin.

835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 
Marijona Bartkienė, Iždininkė

2001 So. Cicero Avė., Cicero, III.
Susirinkimai laikomi paskutinį 

nedėldienį kiekvieną mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenue.
DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 

AMERIKOJE. 
Valdyba 1920 metama.

Pirm. Ant. Margevičia, 
1923 S. Union Avė. 

Padėj. Juoz. Valantiejus,
619 West 14th Place. 

Prot. rašt. Iz. Jusčius,
1967 Canalport Avė.

Fin. rašt. Iz. Vedeckis,
712 Barter St.

Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber St. 
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai: 
Petras Venckus Ir Petras Vertelis.

Maršalkos:
1. J. Guzauskis; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Stanisl. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
No. 1. T0WN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.

J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas,
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas trečią seredą 8 vai. vak., A. če- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metama.

J. B. Zitrą, pirmininkas,
1919 So. Union Avė.

K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,
1719 N. Harmitage Avė.

L. Asbmanta, nut. raStlninkas,
810 W. 19 St.

Frau. Girdwainis, fin. rašt.
2000 S. Halsted St.

M. Yamilaitis, kontr. rašt.
, 1744 N. Hoyne Avė.

D. Shemaitis, Kasierius,
1750 So. Union Avė.

Susirinkimai būna kas menesį an
trų subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
D. Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

LIETUVIŲ KRIAUŠIU KLIUBO S.P. 
Viršininkų antrašai 1920 m.

D. Žutautas, Pirm.. 1502 N. Wood St. 
Pr. Dikšas, Vice-pirni.,

2053 Bingham St. 
J. Kalnine, Nutar. Rašt.,

1965 Evergreen Avė. 
V. Briedis, Turtų rašt.,

1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, IM., 1604 W. North Av. 
Dr. A. Montvldflš, kvotėjas,

  2121 N. Western ĄvB. 
,............................stslhuph pirmą
dą kiękMieno mėnesio Liuėsybte 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.


