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Lietuvos Socialdemokratai ga 
vo 249,400 markiu

Carranza pabėgęs iš 
Meksikos

Pasiėmęs daug valstybės pinigų.

Skerdžia dar= 
bininkus

True translation filed witn the post- 
niaster at Chicago, UI. May 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

JUGOSLAVIJOS ŽMONĖS 
BADAUJA.

True Irunslution filed with the post- master at Chicago, III. May 20, 1920 
hs reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lenkams grūmoja pavojus
Tą sumą gavo jie iš Lietuvos Laisvės Fondo, į kurį A 

merikiečiai draugai aukojo Lietuvos laisvės 
kovotojams remti

Vakar Naujienos gavo iš 
Kauno nuo Lietuvos Social
demokratų Partijos šitokią 
radiogramą:

True translation filed \vilh the post- 
master at Chicago, III. May 20, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
ANGLIJOS DARBO PARTIJA

REIKALAUJA TAIKOS SU 
RUSIJA.

KAUNAS, May 19—20 
NAUJIENOS, Chicago:

One hundred forty thou- 
sand, Twenty nine thousand, 
and Eighty thousand marks 
received.

Heartily thanks from the 
Party to American com- 
rades. Kairys.

Lietuviškai:
Šimtą keturiasdešimt tūk

stančių, dvidešimt devynis 
tūkstančius, ir Aštuoniasde
šimt tūkstančių markių ga
vome.

Nuoširdų ačiū nuo Parti
jos draugams amerikiečiams 
— Kairys.

Tai pinigai, kuriuos drau
gai čia Amerikoj aukojo Lie
tuvos Laisvės Fondan, kad 
rėmus Lietuvos darbininkų 
kovą už geresnę savo ateitį.
Lietuvos Laisvės Fondas ( atsiųstų savo atstovų ir Rusijos 
tuos pinigus siuntė Lietuvos valdžia.
Socialdemokratų Partijai 
per tris kartus, šiaip:
Sausio 21 d..... 29,411 markių
Kovo 3 d/.... 140,000 markių
Balandžio 6 d. 80,000 markių

Taigi viso 249,411 markių. 
Pirmą kartą Lietuvos Lais- 
svės Fondas pasiuntė (29,- 
411 markių) draftu per Ber- 
lino Deutsche Bank; o kovo

LONDONAS, geg. 1 (suvėlin
ta) Sekamai metinei Angli
jos Darbo Partijos konvencijai, 
kuri įvyks pabaigoj birželio mė-

jteikla sumanymas pareikalauti 
Anglijos ir josios talkininkų, 
idant jos darytų taiką su sovie
tų Rusijos valdžia. Nepriklau
somoji Darbo Partija, kuri yra 
dalis federuotosios Darbo Par
tijos, jau pasiūlė sumanymą ši
to klausinio (išrišimui, kurį kon 
vencįja turėtų pribūti. Ji siūlo 
netik r(‘ikallavimą pripažinti 
Rusijos sovietų valdžią, bet kar
tu ir tai. kad butų išsiųsta bro
liškų sveikinimų socialistinei 
Rusijos respublikai. Dar kitas 
pasiūlymas yra toks, kad rei
kalinga sušaukti internacionali
nę darbininkų organizacijų kon
ferenciją ir reikalauti, kad joje

EL PASO, geg. 19. — šią nak- 
I tį čia gauta patikėtinų žinių, kad 
Meksikos prezidentas Carranza 
ir jo žentas, generolas Aguila, 
pagalios pabėgę < š Meksikos. Pa 
bėgę kariniu laivu Progreso. 
Kur niekas nežinąs. Žinia tik 
tiek, kad su savim Carranza pa
siėmęs “dideles 'sumas valsty
bės pinigų” ir kad jfs žada išmo
kėti reikiamas algas visiems 
tiems valdininkams, kurie buvo 
ir bus ištikint jo valdžiai.

Tai reiškia ,kad Carranza ne 
nemano parduoti sukilėliams, 
nors ir verčiamas bėgti iš savo 
šalies.

C’arranzą nuvertė Anglijos 
auksas?

WASHINGTON. geg. 19. — 
Tūlas Charles E. Jonės, kuris 
sakosi'buvęs savanoris justici
jos departamento agentas, spe
cialiai senato komisijai Meksi
kos padėčiai tyrinėti šandie pa
reiškė, kad dabartinis maištas 
Meksikoj buvo finansuojamas

Kompanijos pasamdyti žudeikos 
užpuolė darbininkus; vienuoli 

ka žmonių užmušta.

CIIARLESTON. W. Va. 
19. Nedideliame West 
ginijos miestelyj, Mateasvan, pra 
eitą naktį įvyko kruvinas susi
rėmimas tarp angliakasių ir bū
rio Sotne Motininiu Coal kom
panijos pasamdytų žudeikų 
privatinių detektyvų. Pasekmė
je to vienuolika žmonių tapo už
mušta. Kiek sužeista, dar ne

V ir

šitą biaurią skerdynę pradėjo 
patįs detektyvai. Ji įvyko prie 
sekamų apystovų. Sotne Molin
iam Coal kompanija atstatė bū
rį angliakasių, jeurie drįso įstoti 
United Mine Workers unijom 
Darbninkai nuėję atsiimti 
jiems priklausomų įrankių. Ka
da darbininkai suėję kompani-

kari-Du Jungtinių 
ninkai, D r. C. 
joras Philip Corroll, tik-ką su- 
grįžusieji iš vakarinės JugĮo- 
Slavijos, sako, kad ekonominė ir 
politinė padėtis ten yra labai 
rusti. Jie npvaižinėję Kroatiją, 
Bosniją, Hercegoviną, pietą Dal 
matiją ir Spalata apskritį. Kroa
tijoj maisto padė| s esanti gan 
gera, išskirant pajūrį. BeJ Bos-

cogovinoj. Mostare jie užtiko 
kuopilniausį badavimą. Delei to 
kįla visatinis žmonių nepasiten- 
kinmas ir dargi nerimavimas. 
Žmonės mato, kad visa tai deda
si ne dėl stokos maisto reikme
nų, bet daugiausiai dėl nesutvar
kytų transporto įmonių ir pel- 
nagaudų siautimo.

True translation filed wi»h ttu* pnsf- 
master at Chicago, III. May 20, 1920i.........X... į master at Chicago, iii. May zu, iuzu

jos tr obesiu, detektyvai be nie- »s reųuircd ny Ine oct of Oct. 6,1917
NITTI PASKELBS NAUJĄ

MINISTERIJĄ.
kur nieko užsimanė juos išvyti. 
Darbininkams iškarto nenusi
lenkus, detektyvai puolę juos

ta rengti jau 1917 metačs.
1

Brusilovas valdo Rusiją?
LENKAMS GRŪMOJA 

PAVOJUS.
BRUSILOVAS VALDO 

RUSIJĄ?

Bolševikai atsiima prarastas te* 
ri tori jas; gal neteks Kievo.

Buvęs caro armijų komanduo- 
tojas pasiėęms į savo rankas vir

šiausią militarinę valdžią.

Honvpstcado Darbo Partija 
| jau pareiškė, jogei ji reikalau
janti, kati Darbo Partija atsi
mestų nuo antrojo Internacio- 

i nalo.

True tręnslatlon med \vith the post- 
master at Chicago, III. May 20, 1920 
as reųuired by Uie act of Oct. 6.1917
SMERKIA LENKŲ PUOLIMĄ 

ANT RUSIJOS.
IHIU UVUU>tnu uann , nv w

3 ir bal. 6 d. pasiųsta, per tą .. LONDONAS, geg. 19. — Bu- 
patį banką, kabeliu. Norėta, rys darbininkų vadų, įskaitant 
kad pinigai kuogreičiau pa- darbied’us parlamento narius, 
siektu Lietuvos socialdemo- John Robert Clynes, William 

Bruce ir William Crooks, išlei
do manifestą, kuriame smerkia
ma lenkų puolimas ant bolše- 
vistinės Rusijos Ir Anglijos ben
dradarbiavimas šitame puolime. 

Manifestas pažymi, kad Len
kijos puolimas ant sovietinės 
Rusijos reišk’a prailginimą karo 
ir netvarkos — pergalę slapto 
saos diplomatijos ir sumušimą 
tautų lygos. Anglijos valdžia, 
siųsdama amuniciją Lenkijon, 
sulaužė kadaise duotus pažadė- 

nuis. Delei to prokliamacijoj 
sakoma:

“Žiaurioji blokada prieš Rusi
ją tikrenybėj vis dar palaiko
ma, nors legaliniu žvilgsniu ji 
nebeveikia. Tuo t<arpu plač'a 
vaga plaukia Lenkijon visokie 
pabuklai”.

Užbaigoj sakoma: 
“Nepasitenkin'mas visame 

darbininkui judėjime spardai kį 
la, ir darbininkai turės pasiru- 
pfriti, kad puolimas ant Rusi
jos pasiliautų.
Sustabdo gabenimą amunicijos. 

Trimetinė prieplaukų darbi
ninkų unijos konvencija, kuri 
dabar laikoma Plymouth mies
te, kaip vienu balsu priėmė re
zoliuciją, 
laivuosna by 
kuri taikoma 
Rusiją.

Darbininkų 
sako, kad darb’ninkų rateliuose 
jau svarstoma klausimas dėl pa
skelbimo nacionalinio streiko

siektų Lietuvos socialdemo
kratus, idant jie turėtų fon
dų stipriai rinkimų į Stei
giamąjį Seimą kampanijai 
vesti. Atsakymą, kad pinigai 
priimta, gauname tik dabar, 
radiogramų. Taigi neaišku, 
ar pinigai ten buvo priimti 
laiku, kaip jie buvo siųsti, ar 
tik dabar, rinkimams pasibai 
gus ir Steigiamajam Seimui 
susirinkus. Ar nebus tik re
akcinė Lietuvos valdžia, sa
vo kailį dabodama, pasirūpi
nus sulaikyti išmokėjimą pi
nigų socialdemokratų parti
jai, iki po rinkimų? Apie tai 
mes turėsime greitu laiku 
patirti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk May 20, 1920 
as re<juired by the act of Oct. 6,1917

VENGRIJA PASIRAŠYS 
TAIKOS SUTARTĮ.

Grovas Apponyi pasitraukė.
BUDAPEST, geg. 17. — (su

vėlinta) — šiandie visa čia ro
do, kad Vengrija pasirašys tai-

kininkai. Grovas Albert Appo- 
nyi, kbris griežtai priešinosi jos 
priėmimui, įteikė rezignaciją iš 
taikos delegacijos.

draudžiančią krauti 
kokią amuniciją, 

panaudoti prieš
GRAŽINO JUNGTINIŲ VALS

TIJŲ SVIESTĄ.

NEW YORK, geg. 19. — Šian
die čia sugrįžo Jungtinių Vals
tijų pirklybinis laivas South 
Pole. Sugrįžo iš Rotterdamo, 
Olandijos, ir atsivežė 208 tonus 
Jungtinių Valstijų sviesto. Svies 
tą buvo pasiuntusi Armour sker
dyklų komparfja — Vokietijon. 
Jisai atisakyta priimti — “delei 
nesvietiškai augštų kainų”.

ant Rusijos.

organas Herald

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 20, 1920 
as requirc<t by ine act of liet. 6. 1917

MASKVA PASVEIKINO AN
GLIJOS DELEGACIJĄ.

MASKVA, geg. 19. — Labai 
I įspūdinga demonstracija pasiti
kta Anglijos profesinių sąjungų 
delegacija, kuri čia atvyko šian
die po pietų. Delegac-joj, už
tvenkusio j Nikolajevsko stotį, 
atstovauta visos vielinės darbi
ninkų sąjungos. Įvaiitų skyrių 
nariai nešė vėliavas ir Ibuvo pri
slėgę raudonų kaspinų bei ženk
lelių. Didžiuma delegatų buvo 
dirbtuvių ir geležinkelio darbi
ninkai.

Po to, kada Maskvos sovieto 
pirmininkas^ir Rusijos profesi
nių sąjungų federacijos pirmi
ninkas pasakė pasitikimo pra
kalbas, anglų delegatai rusų dar 
bininkų atstovams pareiškė, jo
gei Anglijos darbininkai yra 
griežtai nusistatę prieš Rusijos 
blokadą, intervend ją ir lenkų 
agresijas. Be to, jie pareiškė, 
kad sugrįžę Anglijon jie sten
gsis panaudoti organizuotųjų 
darbininkų spaudimą, idant tuo 
privertus savo valdžią a įsteigt i 
susisiekimų su Rusija.

GAL SUSITAIKINS.

WASIN(rT()N, geg. 19. - 
Kietųjų anglių kasėjų uni jos ir 
samdytojų atstovai, tur būt, su
sitaikins. Samdytojai jau sutin
ka padidinti darbininkams al
gas, tik ispiral’si dėl tūlų kitų rei
kalavimų: sutrumpinimo valan
dų, pagerinimo sąlygų darbo ir 
t.t.

PATAISĖ VETUOTĄĮ BILIŲ.

WASHINGTON, geg. 19.
Atstovų butas kaip vienu halsu 
vakar vakare ir vėl priėmė pre
zidento vetuotąjį legislatyvį, ek- 
zekutyvį ir teisminį bilių. Pri
ėmė pridėjęs kurių nekuriu pa
taisų. Kilius jau atiduota se
natui.

.Numažino kainas, daro dar 
geresnį biznį.

OMAHA, geg. 19. — Kaip tik 
vietos d/žiosdos krautuvės pa
skelbė numažinančios kainas 
prekėms, žmones būriais ėmė 
rinklios į jas, kad pasinaudo-

Sučiupo 17 degtinės vagilių.
CHICAGO. — Policijai pavy

ko sučiupti septyniolika įtaria- jus “geru bargenu”. Krautuves 
mų degtinės vagilių. Pas juos dabar darančios dar geresnį 
rasta daug pavogtos degtinės. Į biznį nei kad pirma. t

mušti ir vėliau šaudyti. Čia r Turėjo pasikalbėjimą su kara
lium.

ROMA, geg. 19. — Manoma, 
kad naujojo ministerių kabine
to sąstatą premjeras Nitti pa
skelbi? ketverge. Taipjau ma- 

i noma, kad užsienio reikalu mi- 
nisterio portfelis teks V Bario

prasidėjo skerdynė.
Žinia sako, kad iš vienuolikos j 

t e 11 ■ i 11 emiHriii ncu i tol nlz 1 V-* užmuštųjų septyni esą detekty
vai. Vis dėlto, tata< dar nepa
tikrinta. Pilnų žinių bus ga-

liait pasirodys Misai kitaip.
Susirėmime buk pašautas ir 

pats Matea\von miestelio majo
ras. regimai taip jau dalyvavęs 
tame užpuolime. Gi detektyvų 
agentijos vedėjas, Samuel Foltz, 
esąs nušautas. '

Atatinkamos įstaigos paliepė 
mobilizuoti valstijos miliciją ir 
kuogreičiaii'dai siųsti atsitikimo 
vieton.

United Mine VVorkers unija 
ten geroka valanda varius kam 
paniją, kad suorganizavus an- 
glfkasius, kurie biauriai išnau
dojami samdytojų. Matydami, 
kad unijos agitacija duoda ge
rų vaisių samdytojai ėmė sam- 
dyties detektyvų. Dabar jie sa
vo darbą atliko. Skardinė su
rengta ir už ją, suprantama bus 
kaltinama ne tie, kur ją pradė
jo, o tie, kuit’e buvo užpulti.

ilgoką konferenciją su karalium 
Viktoru Emanueliu.

PASKELBĖ KARO PADĖTĮ.

Nepajiegia numalšinti badau- 
jančiųųjų.

MADRIDAS, geg. 19. — Vi
daus reikalų m misteris šiandie 
pranešė, kad Orense mieste, ne
toli Partugalijos rube#aus tapo 
paskelbta karo padėtis. Tai 
dėlto, kad civilinė valdžia nebe- 
pajiegusi numalšinti badaujan
čių j ų kriauši ninku.

SAKO, KAINOS DRAPANOMS 
NEPULSIANČIOS.

Čia
laiko savo metinę konvencijų 
Jmgtinų Valstijų drapanų išdir
bių asociacija. Josios preziden
tas Stanley Sweet vakar be ki
ta pareiškė, kad neužilgo kainos 
drapanoms turėsiančios nupulti.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 19 d., užsienio pinigu 

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

Anglijos 1 svaras ........... $ 3.82
Austrijos 100 kronų ............... 0.54
Belgijos, už $1 ...........frankų 12.95
Danijos 100 kronų ............... $16.05
Finų 100 markių ............... $ 5.35
Francijos, už $1 ....... frankų 13.27
Italijos, už $1 ............... lyrų 18.95
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 2.30

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

Lenkų 100 markių ............... $ 0.65
Norvegų 100 kronų...............$18.65
Olandų 100 guldenų ........... $36.50
švedų 100 kronų ............... $21.00
šveicarų, už $1 ........... frankų 5.62
Vokiečių 100 markių ........... $ 2.30;

CHICAGO. — Kiek laiko at
gal Chicagoj sustreikavo tele
gramų išnešiotojai-vaikai. Rei
kalauja pripažinti uniją ir padi
dinti algas. VVestern Union ir 
Postai Tek'gnaiph konupanijos 
tečiaus vakar paskelbė, kad .jos 
visiškai nežinančios apie kokį 
nors telegramų išenšiotojų strei
ką, negi jos gavusios išnešioto
jų reikalavfmus. Vis dėlto, vai
kai, kur dabar nešioja telegra
mas, savo uniformų nevilki. Ko
dėl? Tai esą dėl atsargumo... 
Tasai “atsargumas” yra toks: 
kompanijos pasisamdė streik
laužių ir jie dabar bijo apsivilk
ti uniformomis.

CHICAGO. — Majoro Dal- 
rymple agentui užvakar naktį 
surengė naują “reidą” — šį kar
tą Sberman viešlbutyj. Chicago 
Press kliubas ten buvo suren
gęs bankietą. Dalrymple agen
tai laimėję dvylika bonkų “įta
riamo gėrimo”. ,

True translation filprt with the pnst 
master at Chicago, III. May 20, 1920 
•k reguired by ibe act of Oct. 6,1917 
Tautų lyga turėtu pasiteirauti 

dėl lenkų karo.
LONDONAS, geg. 17. — Lor

das Robert Cesil varde tautų ly
gos parašė laišką Anglijos už
sienio reikalų ministerini Cur- 
zonuį. Rašo dėl lenkų veržimo
si Rusijon ir reikalauja sušaukti! 
tautų lygos tarybos posėdį tiks- į 
lu pasitarti apie tai ir kartu reiš • 
kia pasigailėjimo, kad 11 :r 17, 
tautų lygos konstitucijos skyriai 
vis dar nepravedami gyvenimam '

Savo atsakyme Curzon pa- ( 
žymi, jogei valdžios gautdsios 
žinios toli gražu nepatvirtina lor 
do Cecil’o pažiūros, būtent, kad 
Lenkija jau senai rengėsi pulti 
Rusfją” ir kad dabartinis lenkų 
veržimąsi nereiškia naują karą, 
o tik tolimesnį tęsimą tos kovos, 
kuri jau geroka valanda kaip 
eina.

Curzon tęsia: “Aš nesuprantu, 
kaip mes galėtume reikalau
ti, kad tautų lyga įsimaišytų ir 
sustabdytų lenkų ofensivą, ku- ( 
ris yra pasekmė jų konflikto su 
bolševikais”. 11

LONDONAS, geg. 19. — Ofi
cialia sovietą valdžios praneši
mas, išskystas iš Maskvos šian
die, sako, kad bolševikai laimė
ję ytin žymią pergalę ant Lenkų 

pereidami Dauguvos upę ne
toli Polocko, Vitebsko gyberni- 
joj. Lenkai buvo priversti trauk 
lis, pažymi pranešimas, ir 
gyventojai bolševikų kariuome
nę pasitikę dideliu entuzjasitin- 
gumu.

Bolševikų kariuomenė, kuri 
praeitą panedėlį pradėjo kontr- 
ofensivą prieš lenkus .'r ukrai
nus, atsiekė laimėjimų abiejuo
se galuose fronto, prasidedan
čio šiaurvakariuose nuo Mohi- 
levo ir besitęsiančio į pietus nuo 
Kievo. Apie tai kalba kiek afigš- 
čiau gautas pranešimas. Jo teks
tas yra sekamas:

“Oršo srytj (į šiaurę nuo Mo- 
hilevo), musų kariuomenė, Flo
tiles padedama, užėmė Konev 
m ostelį. Kiekį toliau į pietry
čius mes užėinėm Zorič kai
mą.

“TaraČov srityj (apie šešias
dešimts mylių į pietus nuo Kie
vo) mles užėmėme Vinogard 
kaimą, esantį šiaurvakarius nuo 
Sren gorod. J pietvakarius nuo 
Vaparoika mušis tebesitęsia, bet 
mes imame viršų”.

Lenkai prisipažįsta.
.-.VARSAVA, geg. 18. — Pasak 
oficialio pranešimo, bolševikai 
vis dar koncentruoja savo karino 
menę fronte, einačiame pro 
rytJnius Kievo priemiesčus. 
Pranešimas sako:

“Į pietus nuo Dauguvos, po 
ilgos kovos ir priešo spaudžia
mi, mes pasitraukėme į naują 
apsigynimui liniją”.

Odesą laikosi bolševikai.
KONSTANTINOPOLIS, geg. 

19. — Rusijos (bolševikai sako
si tebesilaiką Odesą, ir gandai 
buk miestą paėmus: ukrainų ka
riuomenė iki šiol dar nepasi
tvirtino. Čia esantįs talkininkų 
komisdonieriai neturi jokių ofi- 
cialinių informacijų, kadangi 
tarp miesto ir pietų Rusijos tie 
sloginąs susisiekimas nutraukta.

[Apie paėmimą Odesos buvo 
pranešta gegužės 11 dieną ir 
apie tai ant rytojaus buvo gau
ta neva oficialinių patvirtinimų 
Paryžiuje Ir Londone. Gegu
žės 14 dieną Anglijos karo ofi
sas tečiaus išleido pareiškimą, 
kad pranešimai buk užminu 
kariuomenė užėmusi Odesą, dar 
nesą tikri.]

LNDONAS, geg. 19. — Vie
tos laikraštis, Daily Telegraph, 
šį rytą išspausi no pranešimą, 
kad buvęs vyriausia caro val
džios armijų komanduotojas, A. 
A. Brusilovas, la kinai pasiėmęs 
į savo rankas viršiausią valdžią, 
kurios iki šiol sovietų valstybė
je teturėjo tik N. Leninas ir ki
ti liaudies komisarai.

Tatai lyg ir patvirtina nesenai 
paskelbtą Associated Press agen
tuos žinią, būtent, kad militari- 
nė valdžia besirengianti paimti į 
savo rankas galę, kurios p rnia 
turėjo ei v linini bolševistinio re
žimo valdininkai Maskvoje.

Keletą dienų ėjo gaudai, buk 
Rusijos sotinėje įvyko milita- 
rinis perversmas.

pondentas, Isaac Don Lev ne, 
delei to rašo: Pranešimas, kad 
generolas Brusilovas pasiėmė į 
savo rankas galę, kurios turėjo 
Leninas, neprivalomas rimtos 
atidžios. Yra dagi pamato tikė
ti, kad kalbamasai Brusilovas 
v sai nėra buvusis vyriausias Bu 
sijos armijų komanduotojas, bet 
tik jd brolėnas. Jis gal ir yra 
paskirtas vyriausiu raudono
sios armijos komanduotoju. Tai 
butų loginė pasekmė nesenai pa
skelbtos deklaracijos delei karo 
padėties sovietinėj Rusijoj.

Nereikalinga priduoti per
daug didelės reikšmės šitiems 
įvykiams. J e tiktai rodo, kad 
lenkų veržimąsi Rusijon iš
blaškė sovietų vadų pasitikėji
mą, būtent, kad talkininkai no
ri ta kos su Maskva ir privertė 
sovietus atsisakyti taikos laiko 
patvarkymų įskaitant ir mirties 
baismės panaikinimą, kati tuo 
budu grįžus prie to (karo) sto
vio, kuris buvo praeitais metais.

Praeitą rudenį, kada aš dar 
buvau sovietinėj Rusijoj, v sa 
šalis buvo karo padėtyj. Tatai 
buvo atšaukta po to kai sutriuš
kinta Kolčakas, Judeničas ir De 
nikinas. Dabar visa tai ir vėl 
sugrąžinta.

Kad Leninas ir Trockis viešai 
paskyrė vyriausiuoju armijų 
kjomanduotoju Brusilovą, tai 
gali turėt didelės reikšmės kai- 

bolševikų atsišaukimas į ru
sų nacionalistus — vienytis prieš 
lenkus ir ukrainus. Reikalinga 
prisiminti, kad dagi ir buvusieji 
Denikno ir Kolčako sekėjai yra 
nepermialduojami šių dienu Len
kijos priešai.]

Pinigų Siuntimas 
. Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Sventuju žaizdų stebuklas
FRANKO HARRIS PASAKOJIMAS.

VERTĖ A. LALIS.

į šalį, tartum nenorėdama jo matyti; ir kad jis 
* vis dar artinosi į jų ištiestom rankom, ji, Jie žo- 
džio netarus, apsisuko ir nubėgo algai į ^Imono 
namus. Dar valandėlę pastovėjęs Jošva<akis že
myn nuleidęs, pamažėl parėjo namo. Juodu nė 
vienas nežinojo, kad tai buvo paskutinių jųdviejų 
pasimatymas šiame pasauly.

ųRKsesaBmesuMBBSKnvRsen

L1ETUV0S KONSTITUCIJOS 
PROJEKTO RUOŠIMAS.

[Tęsimas]

Jošva nuleido
Galiam tarė:

—Aš žinau Jo
bėjo toliau:—Bet visa tai tik žodžiai, Judyte 
ne? Ištikro, — ir jo balsas drebėjo
po tiek laimės metų tu manęs juk neapleisi dėl to 
tik, kų koks pašalietis pasakęs?

Kų Povilas šilko, tai visados šventa liesa,— 
atkirto ji šaltai.

Jošva ištiesė į jų maldaujančias be vilties ran-

mokinimus. — Ir skubotai kal- 
, ar 

— ištikro,

Ak, Judyte, kam daryti to skausmo? Kam 
dar didinti tų žmonių ašarų rūkų, kuris ir be to 
jau visų pasaulio grožę dengia?

Bet Judyte iškilmingai atsakė:
Povilas sako, kad amžinos laimės ineJTal-

Daugeliui dienų praslinkus Povilas, pakeliui į 
Jeruzolimų, atvyko vėl į Gezą rėjų. Ir vėl visi 
Cezarėjos žmonės, minių miniomis, skubinosi pa
sitiktų jį ir pasiklausytų jo pamokslų, nes dabar 
visi žiurėjo į jį kaipo į visų-didžiausį apaštalų.

Kaip pirmiau, taip dabar Tabita, ir Judyte 
uoliai lankė susirinkimus; o Povilas buvo dagi 
ypatingai jautrus ir švelnus su Judyte, kaipo 
su moteriške, kuri daug kentėjusi dėl tikėjimo.

Vienų rytmetį Simonas, įėjęs, ėmė raginti mo
teris, kad jos eitų ir pasižiūrėtų, ar kas neatsi
tikę su Jošva. Jau dvi dieni kaip jis durių ne
pravėręs, niekur nesirodęs; bene susirgęs'?

Moterjs nuėjo skersai kelių, įėjo vidun ir rado 
Jošvų ant žemės gulintį. Jis buvo susmukęs ša
lę savo varstoto, ir jau negyvas. Jiedvi negalėjo 
pakelti jį nuo žemės, tat raudodamos parbėgo na
mo pas Simonų. Simonas buvo piktas ant jų-

sieksime tik apleidę žemesnį kelių dėl augštes- dviejų, ir rūsčiai subaudė Judylę:

Ketvergas, Geg. 20 d., 1920
■MlPg.W....................   . ■■Ii- ■ ■ ■ "PJ - f *

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

niojo; nė joki žeinės saitai neturi pančioti mus, 
kurie esame pašaukti dieviškumui Ponui taniau- j pametei, 
ti. Naujame gyvenime aš rasai kiltesnio pusi-: JiI(|vte,” 
tenkinimo. » v t
-Jai kalbant, Jošvos veidas kažin-kaip susitrau- jjg sugebėtų būt geras krikščionis; bet šį kar- 

----- --------------- . Nusigandus, ji ėmė klausinėti: |;1 jj kantriai nutylėjo jo priekaištus, nes gerai 
žinojo, kad reikalinga jo pagalbos. Simonas nu
ėjo su jomdviem, padėjo ])akelti nuo žemės Još- 

Bel jis atsisėdo ir rankom užsidengė ve:dų. P<>[Vą ir paguldyti į lovų. Po to, palikęs lavonų mo
terų globai, parėjo namo.

Tabita su Judyte, pasiėmusios švarių drobulių, 
: ėmė prausti kūnų. Staigu Tabita sušuko:

—pjudyto, žiūrėk! Tu matai, kokie čia ženklai 
ant jo rankų?

Ir ji parode Judytei dešinės jo rankos delnų. 
Visas delnas buvo kažkaip susitraukęs, o vidury 
delno buvo didelis baltas randas, kaip kad nuo 
užgijosios baisios žaizdos.

Tai nieko, — atsakė Judyte: — Dar Jeruzo- 
lime būdamas j s vienų kartų kažin-kaip nety
čioms susižeidė.

- Netyčiomis susižeidė? — pakartojo Tabita. 
Nuostabus dalykas!
Bet po valandėlės ji vėl sušuko:
—Judyte, žiūrėk! Ve, toki pat ženklai ir jo 

kojose!
Judytė sužiuro, nustebus.
— Ir kojose? Niekados to nežinojau. Man re

gis, kad jų niekados ten nebuvo; tikrai, nebuvo 
...O gal, — sušuko^ji, atsiminus, — gal aš pir
miau to nepastebėjau dėlto, kad tas vietas visados 
dengė autinių raiščiai? Jis, žinai, niekados ne
galėdavo toli vaikščioti.

Ir kai ji taip stebėdamos ir nesusivokdama kal
bėjo, Tabita nutraukė drobulę nuo kūno ir, ro
dydama pirštu, tarė:

—Žiūrėk! Tas pats ir jo šone!
Ir šventos baimės apimta ji pašvabždoms tarė: 

Judyte, tai žaizdų ženklai... šventųjų Kri
staus žaizdų ženklai!

Judytės lupos virpėjo. Ji norėjo taipjau tą patį 
sakyti, bet negalėjo ištarti. Pagalios, kiek atsi-

Jošva buvo tau perdaug geras, ir dėlto tu jį 
Pasakė tik Povilas: “Ištikimoji musų 

ir jau to tau pakako. Et, sakysiu!... 
Judyte mane Simonų perdaug turtingų esant.

kė ir labai išbalo. ]
Kas tau, Jošva? Tau bloga? Gal sergi? 

—Ne, — atsake jis: — aš nesergu.

valandėlės ji, priėjus, pajudino jį. Jis pakėlė gal
vų; jo akyse buvo neapsakoma,s liūdėjimas.

Kaip aš galiu tau kų sakyti... kaip galėčiau
Juk aštau ruguti ? — ir jis giliai atsiduso.

pats taipjau palikau savo motiną ir savo brolius, 
klausydamas, kaip man rodės, aiigštesnio šau
kimo... Bet, ak, Judyte, jeigut man reikėtų įs
nauja gyventi, aš manau, kad n-ebcdaryČiau taip, 
kaip esmu daręs. Aš, tikrai, padariau skausmo 
motinai, ir dabar man regis, kad augėlesnioji 
meilė turi apimti ir žemesniųjų, o ne išskirti jų. 
Aš bučiau.. ..

Bet Judytė ir vėl pertarė:
Povilas sako, kad vien sviravimas yra jau 

blogas daiktas. Bet aš visai nemaniau, kad tu 
taip daug jaustum, ar kad taip labai mane my
lėtum.

Jos balsas buvo daug švelnesnis, ir Jošva 
rydamas pastangų linksmai nusišypsoti jai

d a

Mano gyvenimas niekados nebuvo taip ra
mus ir laimingas, kaip kad gyvenant čia su tavim, 
Judyte.

Judytė atsiliepė:
Tu visados tyli, nieko nesakai, dėlto man sun

ku suprasti, kad tu taip daug jaustum.
Galų gale kalba pasibaigė susiartinimu ir jau

trumais, ir kai-kurį laiką dabar buvo tarp jųdvie
jų sandara.

Neužilgo po to Pov’las laikė paskutinį susirin
kimų. Prieš sėsiant laivan, juros antkrantėj, po

suprantamas dalykas, buvo šalę jo. Jis kalbėjo 
su dideliu gailesiu ir nuliūdimu, kad reiktų skir
tis, bet ir džiaugsmu ir pasigėrėjimu tais savo 
broliu s ir seserimis, kurie, jis žinąs, pasiliksiu 
ištikimi, iki vėl Kristui ateisiant.

Jo žodžiai sugraudino žmones iki ašarų, ir jie 
davė tvirtų žadėjimų pasilikti ištikimais; bet 
jiems skaudu buvo skirt s su juo, nes jie bijojo, 
kad gal daugiau jau niekados jo nebematysiu...

gavus, tarė:
Ak, Tabita! Bėgkiva ir pasakykiva Povilui!

Ir jiedvi nubėgo į namus, kame gyveno Povi-

Ant rytojaus Jošva atsikėlęs pasigedo J ūdy
tos. Ėmė j ieškoti po namus, šaukti jų, bet ji ne
atsiliepė. Jos, matyt, nebuvo namie. Nuėjo 
skersai kelių pas Tabitą pasiteirautų, ir atsižiuo- 
jo, kad Judyte nusitarus nebegyventi daugiau su 
juo, ir kad ji išvažiavus kuriam laikui atgal į 
Joppų.

Jošva sugrįžo atgal į savo tuščius namelius; ir 
vos tik uždarė paskui save duris, jis staiga pasi
juto baisiai vienų vienas, visų amžinai apleistas; 
ir toks begalinis skausmas surėmė jo sielų, jogei 
jis rankas ištiesęs, beveik alpdamas, sušuko:

O, Viešpatie, kam dar šitos taurės? kam?...

Praslinko keli mėnesiai.

pas
re-

mono graudenimų, ji grieštai atsisakė eiti 
Jošvų, bent aplankyti jį. O kad Jošva irgi 
ta teišeidavo iš namų, tai ilgai jiems nepasitai
kė kad ir netyčinius susitikti.

V’ieną rytmetį tečiaus, Jošvai grįžtant namo iš 
rinkos, Judytė išbėgo iš Simono namų, skubin
damos į susirinkimą. Ir čia juodu netyčiomis 
susitiko. Abudu valandikei sustojo. Galinus 
Jošva, dievišku pasigailėjimu ir švelnumu vislab 
j;> atleisdamas, žengė prie jos, rankas ištiesęs. 
Bet Judytė rankom užsidengė veidų ir nusisuko

likęs. Ir Povilas, ir visi, kurie su juo buvo, tuo
jau išsiruošė į Jošvos namus.

Ir kai jie atvyko ir įėjo vidun, ir išvydo ženk
lus Jošvos rankose ir kojose ir šone, Povilas grei
tai atsisuko į tuos, kurie su juo atėjo ir, rankas 
augštyn pakėlęs, garsiu balsu prabilo:

Veizėkite, š tai, koks didis stebuklas stojos 
Izraeliu jo!

Ir visi, kurie su juo buvo, sušuko:
Stebuklas! Stebuklas!

Ir Povilas pradėjo pamokslų. Ir kai jis kal
bėjo, apie namus susirinko daugybė Cezarejos 
žydų, ir jie įsitikino, kad čia stojosi didis stebuk
las jų tikėjimui sustiprinti. Bet Povilas kalbėjo 
toliau, kaip dvasios pagautas, išdidžiu, pergalin
gu balsu. Ir bematant žinia pasklido po visų 
miestų ir pasiekė prieplaukų. Ir štai atėjo lini- 
k’ečių žvejai ir romiečių kareiviai, ir regėjo ste
buklų; ir visi klausės Povilo žodžiu ir atvirto ti
kėjimai!. Nesang kiekvienas žinojo, kad šisai 
Jošva, nors ir žydas, nenorėjo iš|>ažint naujojo 
mokslo: j 'S buvo, kaip Povilas kad sekė jį buvus, 
paskutinis netikėlis Cezarcjoj. Ir dėlto, kad jis 
netikėjęs, tai sakė Povilas, kaipo -perspėji
mų visam pasauliui, ant jo padėta Jėzaus Nukry
žiuotojo šventųjų žaizdų ženklai. Ir išt esu, tie 
ženklai čia buvo; aiškiai kiekvienas juos regėjo: 
ir raukosi', ir kojose, ir šone. Ir įtikėjo ir atvir
to Kr-stauspi visi Cezarejos gyven.tojai, ir dauge
lis iš apygardos atvykusiųjų, kurie tik girdėjo 
Povilo pamokslų ir regėjo šventųjų j^zdų ste
buklų sutvertų ant kūno paskutiniojo netikėlio. 
Cczarejoje.

[GALAS]

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiem* 

reikalams

J. SALAKAS
1411 So. 49th Court 

Cicero, III.
Fel. Cicero 2316

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

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n e.

A BARTKUS Pren
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Gruodžio m. 5 d. ministerių 
kabinetas sudarė komisijų iš 9 
narių Lietuvos konstitucijos pro 
jokiui paruošti.

Komisija nustatė šitokius 
konstitucijos projekto pamati
nius dėsnius.

1. Lietuvos parlamentas — 
Seimias turėtų būti vienų rūmų, 
renkamas 3 metams, nepalei
džiamas.

2. Prezidentų renka Seimas.
Tas pats žmogus gali būti ren 

kainas prezidentu paeiliui ne
daugiau, kaip du kartu. Prezi
dentu gali būti renkamas tik 
Lietuvos pilietis, turintis nema
žiau kaip 35 metus amžiaus.

3. Prezidentas skiria nrinis- 
terius ir vyriausiąjį kariuome
nės vadų ministerių kabineto 
pasiūlymu.

4. Prezidentas turi pasigailė
jimo ir bausmės sumažinimo 
teisę.

5. Nepaprastai svarbiais atsi
tikimais (ginkluoto sukilimo, 
priešininko įsiveržimo) prezi
dentas turi teisės griebtis reika
lingų nepaprastų priemonių ir 
per 3 dienas turi sušaukti par
lamentų ir patiekti jam tas prie 
m.ones patvirtinti.

6. Parlamentui priguli am
nestijos tesės, įstatymų suma
nymo ir leidimo teise.

7. Parlamentas 
nnui m inis torius 
nusikaltimus.

8. Parlamento

telegramų:
“Pranešdama gavusi jūsų at

sakymų j musų (taikos sąlygas, 
Lietuvos Vyriausybė prašo jūsų 
atsakyti aiškiau neabejojamu 
budu, ar jus pr'pažystale Lietu
vai Vilniaus ir Gardino mies
tus? Lietuvių tauta niekuomet 
nesutiks, kad jos nepriklausomy 
bę sudarytų viena1 sutarties są
lygų. Nepriklausomybė privalo 
būti priipaži’nta iš anksto. Ji 
yra tautos pagrindinė teisė, ir 
neprivalo būti diskusijų objek-

mes galėsim pradėti derybas. 
Laikų ir vietų reikia nustatyti 
bendru sutarimu”. [D-ibas],

PAŠTO-TELEGRAFO-TELE-
FONO TVARKYMAS.

atiduoda tei- 
už tarnybos

Icidžiamieji 
įstatymai visiems piliečiams 
lygus, jokių normų ad hoc, pri 
vilėgijų ar kokių nors grupių 
teisių aprėžimų neturi būti.

9. Parlamentui priguli kon
trolės taisės, interpeliacijų, kon- 
sttilocijoje numatytų sutarčių 
ratifikavimas.

10. Parlamentas svarsto ir 
tvirtina valstybės biudžetą.

11. Klausimus, kurie turi ben 
droš valstybinės reikšmės, mi- 
nislerių kabinetas riša balsų 
dauguma.

Paštų Telegrafą ir Telefonų 
Valdyba sutvarkė Kražių-Kcl- 
mės telefono linijų) ir pastatė 
visai naujų Tauragės -Šilalės 
telefono linijų; taip pat sutvar
kė telefono susisiekimų Akmenė 
je. Artimiausiomis dienomis 
mano atidaryti naujų pašto į- 
s taigą Dusetose.

Nuo lialandžio pirmos dienos 
visose Lietuvos geležinkelio sto
tyse priimamos privatinės tele
gramos.

Netrukus bus atidarytos viso
se geležinkelių stotyse ir pašto 
operacijos, būtent, pašto ženklų 
pardavinėjimas ir paprastds bei 
apdraustos korespondencijos pri 
ėmimus ir išdavimas.

Taip pat uniu laiku manoma 
įsteigti visuose valsčiuose, kur 
nėra pašto įstaigų, tam tikras 
pašto agentūras.

Nuo balandžio 1 d. visose paš
to įstaigose yra priimami siun
tinėti siuntiniai lig 5 kilogramų 
svarumo.

Siu Amerika padaryta laikina 
sutartimi, jau yra atsiųsti į Lie
tuvą, pirmieji įsiutinai iš Ame
rikos š. m kovo 31 d.

mos derybos Lietuvių-Latvių 
pašto sutarčiai padaryti.

sius įstatymų projektus teikia
parlamentui ministerių įkabino- AUŠRININKŲ SUVAŽIAVIMAS, 
tas.

13. Ministeriai? svarstant įsta 
tymų projektus, pasilikusieji 
mažumoje, turi teisės savo nuo
monę ginti parlamente.

14. Ministeris, kuriam parla
mentas išreiškia nepasit ilkeji- 
nio, atsistatydina vienas, ne vi
sas kabinetas.

15. Teisinas nepriklausomus, 
teisėjai atsako disciplinariai 
Įirieš teismų; skiriamieji teisė
jai nemainomi.

DEL TAIKOS.

Balandžio 2 d. Tarybų 
užsienio reikalų liaudies komisą 
ras čičerinas prisiuntė per Lie
tuvos Pasiutinybę Rygoje Lie
tuvos Užsienių Reikalų Minisle- 
riui šių radio-telegramų:

i te prasidėjo aušrininkų suvažia
vimas. Dalyvauja 23-jų aušri
ninkų organizacijų atstovai ir 
svečių. J prezediumų išrinkta: 
I. Baltrušaitis, Binkis, Mickis, I. 
Plečkevičius ir P. Kiši imas. Po 
pranešimų iš vietų ėjo diskusi
jos apie pasaulėžvalgą. Diskusi
jos ėjo apie klausinių ar jį at
mesti kaipo atgyvenusį. Nutar
ta klausimų palikti atviru. To- 

I liau nutarta organizuoti darbo 
klasės jaunimų į socialistinę jau 
ninio sąjungą. Išnešta rezoliu- 

Rusų ei ja dėl mokyklų valdžios šali
nimo, kuris apsireiškia pataika
vimu atetininkanis ir persekio
jimu aušrininkų.

Suvažiavime esama dviejų 
fra'kcijų: “grynųjų aušrininkų”, 
kurie save vadina dar socialis-

kur.i visuomet buvo ištikima pri j tais individualistais, ir “marksi- 
pažindama gyventojų apsispren; ninku”, kur e “socialistų indi- 
dimo teisę, niekuomet nedarė ir j vidualistų” vadinami socialis- 
nedaro išimties Lietuvių tautai, i tais liaudininkais demokratais, 
ir ji pri ma, jūsų pasiūlymų pra-Į arba įsulrumpintu {terminu — 
dėti derybas išdirbti ir padary-I d'c mok raiti s. Kaijp paprastai, 
Ii sutarčiai, kuri turės nustaly-j esama ir “m 
ti patvarius laikos santik’ais tarp----------------
Rusijos ir Lietuvos. Lietuvos L _ _ 
nepriklausomybės pripažinimas.
turi sudaryti vienų sutarties sų- Laiškai iš Lietuvos.

Pp. Bernolaičiams, Chicagoj, 
rašo vienas kų tik sugrįžęs Lie
tuvon čikagielis:

Visai nekokius laikus Lietu
voj turiu. Nuo gclžkelio eiti

Arklių nė- 
ir negalima įpirkti, nes la

bai brangus į pavasarį. Vidu
tinis arklys iki 15 tuksiančių 
markių. Delio kur

Bušų tarybų Vyr’ausybė su
tinka su etnologiniu principu 
kaipo pagrindu Lietuvos Valsty
bės teritorijai aprėžti. To klau
simo detales dėl vieno ar kito ' 
miesto priskyrimo turi būti pa-( namo 21 verstas, 
liktos nuspręsti pačiai sumany- ra i ’* 
tai konferencijai tarp dviejų vy
riausybių. Deryboms vielų ir 
joms pradėti laiką pasiūlo Mask-v v. ..v.,,, ....................... .
vų (balandž:o 15 d. Pagaliau tenka keliaut savo autais (taip 
prašoma pranešti Rusų Tarybų čia vadin automobilius). Na, ir 
Vyriausybei Lietuvos laikos de- Dievui nerugosiu už keliones: 
rvbų delegacijos sąstatų ir narių jau ketvirtas pūsles ant padų 
skaičių”. baigiu gydyti. Mat j ieškau ūkės

f tų čičertno atsakymų Lietu- pasipirkti. Ir turiu s!kuL>int, 
vos Užsienių Reikalų Ministeris nes pradeda važiuot lietuviai iš 
taip ai per Lietuvos Pasiuntiny- Amerikos ir jau smarkiai gau-

I bę Rygoje IV/3 pasiuntė šių do žemes.

_ ___________________ __

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepaa • 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbinias pilvalio nuslali
nėj imas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius alsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir j G mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėk a vo ja jo Geradėjystci.

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

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influcnzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokie pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kaina: 1 bonka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. <$5.25; 6 b. .$7.50; 12 bonkų $14.00.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų %avo antrašą ir adre

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

616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

SIPAIGHT
IO MELBA 1O* 

STRAIGHT

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

I.LEWI5CIGARMFG.C0.NEwkJ1.J.
Largest Independent Citfar Factory inthe World

Ekspertas Akių, Ausų 
ir Gerklės.

■ ■■»■■■■■■■■■■■■■■!
MULKIŲ 

APAŠTALAS
Ar turite galvos skaudėjimų?

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

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

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

Vieno Veiksmo Komedija 
Parašė Dilgys 
Kaina tik 15c

Puslapių 19.
Asmens:
1. Pirmininkas.
2. Račkulis, kalbėtojas.
3. Pirmas Balsas.
4. Antras Balsas.
5. Trečias Balsas.
Publika.
Ši knygelė netik lošimui, bet 

ir šiaip pasiskaityti žingeidi.
Pinigus galima siųsti krasos 

ženkleliais.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Norint kokių -pramonę dabar 
pradėti, lai yra didžiausių pro-

Dabar čia didžiausias sukru-

nigai bažnyčiose iš kailio ne
riasi beagituodamj. Net dešimts 
partijų dalyvauja rinkimuose. 
Bet rinkimai žmonėms labai 
nepatogus: kandidatus stalo par 
tijos, ir žmonės didžiumos jų' 
visai nežino, nes surinkti dau
giausia iš miestų. Kunigų kaipo 
kandidatų labai maža, bet už
tat jie savo vieloj -stalo savo 
klapčius, avies kailiu juos ap- 
vilkę. Rinkimais laukiama vis
ko. Gegužes 15 dienų bus Slė
nio sus:rinkiinas.

Čia, kur neini, lai lenkų ir ru
sų kalba vartojama; daugely vie 
tų lietuviškai negalima susišne
kėti.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Aki* egsaminooja ui dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir jiegalėji- 

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’t ofise aat 1 labą 
3149 So. Morgan SL 

b-.......... . ...... .................... ....

VELTUI
DUSULIO SERGANTIEMS

Naujas Namie pasidaromas būdas, 
kurį kiekvienas gali panaudoti be jo
kio Nepatogumo ar laiko stokos.

Turime būdą, kuris suvaldo Dusu
lį ir norime, jus tai išmėgintumėte 
musų lėšomis Nesvarbu ar liga nuo 
senai užvilkta, ar tik prasidėjusi vy- 

; styties, ar laikinas ar chroniškas Du
sulys. Nesvarbu kokiame klimate gy
venate arba koks amžis arba už.siė-

visur lenkai uzponavoję, mimas, jeigu esate kankinami Dusu- 
visur geresnes vietas jie lur už- liu> gis bu(las Jums tu°i palengvins.

- - - Ypatingai mes norėtume pasiųsti
’ tiems, kurių liga beviltė, kame viso- 

di'inokl’alv- Idose formose kvepalui nieko ncgel- 
į bėjo. Norime parodyti kiekvienam

Ypatingai mes norėtume pasiųsti 
tiems, kurių liga beviltė, kame viso-Na, o jau didybe lai vi-

Tos garsios “i
niekur nei matyt nei gir

dėt. ! Lenkų raugaio prisigėrę visokį sunkumą dūsavimo, kvėpavimo, 
ir visi garsus “tautiečiai”: tarp '
savęs ir valdiškose įstaigose kai 
ba lenkiškai. Ar šiaip ar taip

sur.
bes’

reikiant, šnekėt, socialistai kad ir inter
nacionalistai, jie didesni pa
triotai: kada jie buvo valdžioj, 
lai dar ir lenkus šiek tiek val
dė, o daJ>ar jie labai įsigalėję... 
Čia daug visokių kalbų, visokių 
pranašavimų. Ko sulauksime,1 
nežinia. Apie šalį turėčiau daug 
ko rašyt, bet nenoriu duot per- ' 
daug darbo cenzoriui.......

Norime parodyti kiekvienam 
savo lėšomis, jog šis būdas panaikina

Šis pasiūlymas yra labai svarbus, 
. Rašyk dabar ir

pradeki gydyties tuojau.
Nesiųsk jokių pinigų. Vien šį ku

poną pasiųsk mums. Padaryk tai 
šiandien.

VELTUI MĖGINIMO KUPONAS 
FRONTIER ASTMA CO., 
Room 135 K., Niagara and 

Hudson Street, Buffalo, N. Y.
Pasiuskit veltui išmėginimui jūsų 
metodo man:
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Amnestijos reikalu.

Sočiaiistų delegacija pas pro
kurorę Palmerį.

[Federuotosios Presos koresp.] 
PAUL HANNA

[Specialė Naujienų koresp.]

WASHINGTON. — Per va
landą ir dvidešimt minučių ge 
norulis prokuroras Palmer 
klausėsi Socialistų parlijos ko
miteto reikalavimo paliuosuoti 
visus politinius kalinius, įskai
tant į Eugene V. Dobs, parlijos 
kandidatę j Jungt. Valstijų pre
zidentus.

Palmeris buvo užsiinteresa
vęs ir pas atsilankusius pasiliko 
įspūdis, kad \Vilsono admini
stracija noriai paliuosuotų vi
sus tuos, kuriuos ji apkalino už 
mažesnius nusidėjimus, jei tas 
butų galima padaryti bc« admi
nistracijos prisipažinimlo prie 

kaltės. Prokuroras išrodė labai
susirupinusiu už teismus ir sa
kė, kad tas gali atsiliepti i teis-
Phone Boulevard 4i#l

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,

4537 S. Ashland j 
Chicago. III.

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

miau ir rado ji logišku ir nema
loniu. Prieangyj slankiojo gru
pė krutamųjų paveikslų foto
grafų, kurie maldavo leisti įeiti

savo pardono advokatą, kada
Stedmanas tai pasakė. Išrodė.

mus, jei prezidentas paliuosuo- 
tų tuos, kuriuos teismai nutei
sė kalėj i man.

Seymour Siedinau, socialistų 
kandidatas į vice-prezidentus, 
George E. Hoewer iš Bostono, 
Eihvard Henry iš Indiana, Dr. 
Madge P. Slevens iš Dėbso mie
sto Terre Hitui te ir p-lė Freda 
Hogan iš Oklaltoma, sudarė am
nestijos komitetą. Roower buvo 
pirmininku ir garsiai perskaitė 
Socialistų partijos memorandu
mą, reikalaujantį paliuosuoti 
visus vyrus ir moteris, apkalin- 
tus už išreiškimą savo nuomo
nės.

Po jo sekė Stedmanas, kuris
kritikavo kiekvieną galimą le-
galį, socialį ir politinį faktorių 
valdžios nussprenilime laikyti 
kalėjimuose politinius protes
tantus, kada visos dalyvavusios 
karėje valdžios jau paleido savo 
kritikus. Kalbėdamas apie Deb- 
są, Stedmanas pareiškė, jog net 
ir ne socialistai mano, kad tas
didelis ir mylimas darbininkų 
čempionas gaus daugiau balsų 
laisvę mylinčių amerikiečių, jei 
bus laikomas kalėjimo, negu 
kad butų paliuosuoias.

Palmcris neramiai pasijudi-

įsigyk Nuosavą 
Namą 

4*

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

$795
Pilnai inrengtą. Mes suteiksime jums narna, kokį 

norėsite.

MOKYKLOS — BAŽNYČIOS

PARKAI — APSUPIA APIELINKU

$8.00 j mėnes|.

Mes prigelbėsime jums įsigyti nuosavą namą.

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

PASIŲSK ŠĮ KUPONĄ DELEI INFORMACIJŲ
Vardas ....................................................................... -..............
Adresas........................................................................... ............ .

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis tnja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

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

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

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

PR. DICKSON
1645 VVest 47th Street.

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

ir nuimti sceną, bet neleista, 
turbūt nujaučiant, kad dar daug 
tokių incidentų gali atsilikti.

Palmerio klausinėjimus ko
miteto kiekvienamd sakinyje pa 
rodė administracijos pageidavi
mą atsiprašymų, kaipo pamato 
puritonams. Kada komitetas 
pripažino, ked špionažo įstaty
mų aukos buvo tinkamai tei
siamos, Palmcris paklausė Sted 
mano kodėl pelicionieriai, ku
rie. tiki į legalius procesus, ne
daro sekamo regnliario žings
nio ir nepadaro foriųalio pra
šymo pardono, kaip nužymi 
įstatymai.

Atsakydamas Stedmanas vėl 
išaiškino skirtumą tarp amnes
tijos ir pardono. Jis nurodė, jog 
amnestija yra formalia valdžios 
pripažinimas kad jau praėjo 
krizis, laike kurio manyta ne
sant saugu piliečiams vartoti 
savo teises kritikos, ir yra for
ma sugrąžinimo laisvės visiems 
tiems, kurie buvo suvaržyti 
esant didžiam reikalui. Iš kitos 
pusės’, su pardonu yra surištas 
paikas kalinių pareiškimas, kad 
jie ]>n<1arv klaidą, kada jie lai- 
kčsi vien sąžines diktavimų.

Komiteto nariams išrodė, kad 
Palmcris dar turbūt pirmą sykį 
pagalvojo tame klausime. Jis 
atsakė, kad hili esančių kalėji
muose už peržengimą špionažo 
įstatymo, papildė tokių didelių 
nusidėjimų, kad jie turi būti pa
šalinti iš Stedmano apibudini
mo politinių kalinių. Jis bijosi, 
kad jeigu butų išleista genera- 
lės amnestijos proklamacija, tie 
ne politiniai kaliniai gali užves
ti “babeas corpus” bylas, kad 
ir jie butų paliuosuoti. Tas esą 
privestų prie atnaujinimo visų 
panašių bylų nagrinėjimo. Išro
do, kad sulig jo, geriau tegul 
visi ndkalti kenkia, negu kad 
vienas kaltas ištruktų.

Buvo užsiminta, kad Debsas 
gali būti paliuosuoias ir be jo 
asmeninio atsišaukimo j prezi
dento mielaširdystę. Jei šis ko
mitetas, ar kokia kita grupė 
Dėbso draugų atsišauktų, pra
šydama pasigailėjimo federa- 
liam kaliniui No. 2253, admini
stracija galėtų paliuosuoti. jį, be 
prisipažinimo, kad ji padarė 
piktą jį apkalindama. į kiek
vieną tokią insinuaciją komite
tas atsakė, kad Debsas ir Socia
listų partija reikalauja tik tei
singumo, o ne pasigailėjimo už 
niekad nepapildytas nuodėmės.

Kate Ricbards O’Hare dalyku 
komitetas įteikė Pahneriui nau
jus parodymui®, kad ji tapo nu
teista delei vietinių politinių 
kivirčių, už išsireiškimus, kurių 
ji niekad nepasakė. Prokuroras 
rodė didelį įdomavimą tais pa
rodymais, ir galima tikėtis grei 
to pardono dėl O’Hare.

Pasikalbėjimas užsibaigė da
vimu suprasti, kad Palmer ap
svarstys peticiją, bet nemainyis 
administracijos politikos svar
styti apie kiekvieną kalinį at
skirai ir skaityti juos visus pa
prastais kriminalistais.

Bet yra aišku, kad tokiii poli
tika yra ant .paskutiniųjų kojų. 
Reporteriams iš visų presos aso
ciacijų reikalaujant kopijų am
nestijos memorialo, kad patele
fonavus savo ofisams, Palmcris 
matė, kad jis turi reikalą ne su 
paprastais kriminalistais. Ir net 
jo biurokratiškiausioj i pagelbi- 
ninkai negalėjo paslėpti to fak
to, kad teismas ar prezidentas 
vistiek neužilgio turės nustaty
ti rybas tarp kriminalistų ir 
politinių prasikaltėlių.

Kova subatoj tapo perkelta į 
baltąjį namą, o panedėlyj į ka
rės departamentą, o subatoj ir 
nedėlioj atžymėta masiniais su 
sirin’kimais.

Partijos Žinios.
Socialistų partijos konvencija.

Morris Hillipiit laikant 1920 
m. įžanginę ir pamatinę kalbą, 
kuri sujudino tūkstantį tos kai 
bos klausiusių socialistų, 1920 
m. Socialistų partijos konven
cija lapo atidaryta geg. 8 d. fi
nų socialistų svetainėj, New 
Yorke.

Tai buvo aštunta konvencija 
Socialistų partijos, nuo jos da
bartinio susiorganizavimo ir 
pirma nominacinė konvencija 
po 1912 m. Ji taipgi yra pirma 
konvencija suvienytosios parti
jos po nesmagių 1919 m. nuo ti
kiu ir iš delegatų ir svečių en
tuziazmo matyt, kad ji pažymės 
didelį žingsnį socialistų progre
se.

Svarbiausia ypatybe pirmo
sios dienos buvo istorinė kalba 
Morris Ilillųnit ir didelis entu
ziazmas nudengiant Eugene V. 
Dėbso paveikslą.

Prakalbas taipgi pasakė Eil- 
vvard Thcodorc, socialistas pre- 
inieras Qucenslund, Australijoj 
ir William Z. Foster, vadovavęs 
plieno darbininkų streiku. Kon
vencijos posėdžiai atsidarė mu
zika puikios socialistų orkes- 
tros.

Kad socializmas daugiau ne
bėra politine sekta, iš kurios 
priešas gali tyčioties ar niekin
ti, parodo ir didelis indomavi- 
mas konvencija ne socialistinės 
spaudos. Kapitalistinių laikraš
čių reporteriai ir redaktoriai 
tiesiog gaudė viską, ką sociali
nių organizacija jiems davė. 
Hillųuilo kalba buvo kuo ne iš
tisai išspausdinta didžiumo. 
New Yorko laikraščių.

Taipjau matėsi ir justicijos 
departamento agentų, bet paki
li delegatų dvasia buvo taip rai
ški, kąd ji privertė net polici
jos viršininkus atsistoti dainuo
jant Internacionalą ir nuden
giant Dėbso paveikslą.

Išrinkus komitetus konvenci
ja užsidarė dviem dienom, kai 
leidus delegatams pavėsėti pas 
New Yorko dratigus, o komite
tams leidus atlikti savo darbus.

Partijos platforma (ji bus iš
spausdinta Naujienose) tapo 
priimta ir iššaukė didžiausį en
tuziazmą.

Komitetas, susidedantis iš 
Morris Hillųuit, Victor L. Ber- 
ger, Josepli E. Cohen, James 
Oncal ir Gustave A. Hochn per 
du mėnesiu rašė platformą, ku
ri išreikštų socialistų poziciją 
tikroje socialistų judėjimo dva
sioje. Visi skaito, kad tai yra 
geriausia platforma, kokią So
cialistų partija kada nors turė
to.

______ J?_L_ !_L-U='-!_____________ 5______ ----------------------tUJ---------I----------------

Ai ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Al labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispef 

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprfit, gerai dirbt, 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai»dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokj skirtumų lt 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. Baltrūnas, Prof.

1707 8o. Halsted SU Telephone Cinai 0417. Chlcage, UI.
—" . ""  ------ '«---- -===

Dėbso nominavimas.
Geg. 13 d. su išreiškimu di- 

Ižiausio entuziazmo, kokio dar 
liekai! nebuvo socialistų kon- 

✓encijon, Eugene V. Debs tapo 
nominuotas kandidatu į Jungt. 
Valstijų prezidentus ir Seymour 
Stedman kandidatu į vice-pre- 
zidentus.

Kada artimas Dėbso draugas 
Vyllliam II. Henry užbaigė sa
vo puikią nominacinę prakal
bą, 170 delegatų, šimtai svečių 
ir net ne socialistai laikraštinin
kai padarė demonstraciją, kuri 
nuolat augo ir didėjo, aptildavo 
kiek ir vėl išnaujo atgimdavo. 
Entuziazmui nebuvo rybų. Su
sirinkimas šaukė pasveikini
mus, vaigščiojo apie salę, dai
navo Internacionalą, Maršelietę 
ir Raudonąją Vėliavą. Aptildavo 
valandėlei, bet vėl pasigirsdavo 
šauksmai, dainos ir vėl viskas 
atsinaujindavo.

Kiek aptilus už pusvalandžio, 
Joseph D. Cannon, žilais plau
kais, bet jaunas dvasia plieno 
darbi ninku vadovas, parėmė no
minaciją pilna ugnies ir paki
lios dvasios kalba. Irwin St. 
Jobu Tucker pasakė kalbą, ku
ri buvo greičiau poema, o ne 
prakalba ir vėl sukėlė susirin
kime entuziazmą. Tada Victor 
Berger, kuris 1894 m. padarė 
Debsę socialistu, parėmė nomi
naciją. James Oneal pasakė 
prakalbą apie reikšmę Dėbso 
nominacijos 1920 m., palyginda 
mas su Lincolno nominacija
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Važiuokite į Lietuvą
PER

Bepusite State Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

$6,000,000.00 dolerių banka

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

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

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

L- "■ • —■  ■' ......   ------------- - ----------- . ..

Į- - - - -DRAUGIJOS- - - - -
- IR ORGANIZMŲ - 
- - - - - EVOLIUCIJA- - - - -

Parašė Arthur M. Lewis 
Vėtė A. J. Karalius

TURINYS
1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamark.
3. Darvvino “Gamtiškas Parinkimas”.
4. Weismann’o Paveldėjimo teorija.
5. I)e Vries’o “Atmaina”.
6. Kropotkino “Savitarpinė Pagelba.”

S 7. Atsakymas Haeckeliui.
8. Spencer’io “Socijalis Organizmas.”
9. Spencer’o Individualizmas.
10. Civilizacija — Ward ir Dietzgen.

Puslapių 187 
Kaina 50c.

Kiekvienas darbininkas privalėtų perskaityti 
šią knygelę ir įgyti daug pamokinančių ir žingei
džių žinių. Rašykit tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS ' 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

1800 m. Tada prabilo ką-tlk pa
sveikęs iš ilgos ligos Morris 
Hillipiit, kuris taippat širdingai 
buvo priimtas, kaip ir Dėbso 
vardas. Jis iškalbingoj, karštoj 
ir pakilioj kalboj užbaigė parė
mimą nominacijos. Ir nebuvo 
mažiausios abejonės už ką par
tija stovės.

Tada pirmininkas Jacoh Pan
keli paklausei “Ar dar yra dau
giau nominacijų?” Lena Mor- 
row Lewis nominavo Seymour 
Stedman į vice-prezidentus ir 
vėl kįlo nauja entuziazmo de
monstracija. Nominaciją parė
mė Algernon Lee, Robcrt H. 
Howe ir Oscar Ameringer. Ir ta
da jie abu lapo nominuoti vien
balsiai.

Pasibaigus nominacijai tuoj 
apie tai telegrafu tapo pranešta 
pačiam Eugene V. Debs, jo 
žmonai ir sunui, Seymour Sied
inamu ir Kate Ricbards O’Hare, 
kuriai kartu išreikšta ir užuo
jautą. Telegrama Debsui sake:

“Socialistų partijos nacionalė 
konvencija vienbalsiai ir di
džiausiu entuziazmu išrinko 
jus musų Vėliavos Nešėju šioj 
prezidentinėj kampanijoj, su 
Seymour Stedmanu, kaipo kan
didatu į vice-prczidentus. Komi
tetas aplankys jus kaip greit 
bus galima, kad asmeniškai iš
reiškus musų pasitikėjimą ir 
meilę, prašant jus atstovauti kil 
tuosius idealus musų partijos. 
Mes prižadame padaryti tokią 
campaniją, kuri sužadins ir pa
budins visą šalį.” •

Delegatai jau keletą dienų 
kaip svarstė įvairius klausimus. 
Gindami savo nuoširdžius įsi- 
ikrinimus jie ne kartą buvo 

užsikarščiavę. Bet po nomina- 
vimui Dėbso ir Stedmano gimė 
nauja dvasia vienybesĮ ir didelio 
įasirįžimo. *

Dr. A. R. Blumenthal

Dykai
Gyvenimai m 

tuičias, kada pra 
nyksta regėjimai

Mes vartojam 
pagerinta Opk-< 
thahnometer. T* 
patinga loma at 
kreipiama I

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną
4649 S. Aahland av. kamp.47 eta 

Telephone Yards 4112 
Boulevard 6417

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

(torai lietuviam! linomaa p«r 22 
ttj kaipo patyria sydytojaa, ahirursM 
ir akutoria.

Gydo aitrias Ir ehronilkaa litraa, vy- 
m, motoru ir vaikų, pagal naujausia* 
metodaa X-Ray ir kitokius alaktroa prto. 
taisua.

Ofisas ir Labaratorijat IMI V. IStk 
Bt. netoli Flsk St.

VALANDOS: Nuo 10—1J pl*tq, tr 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis j Ganai
8110 arba 867

Nalctimia Dr«i.l
_____  060 - Drover 4180

GYVENIMAS: MII B. Halstod Straat 
VALANDOS t 8—1 ryto, tiktai.

Taiophonall

Dr. Charles Segal
Persikėle Į savo naują bfisg 
pa. 4729 Sa. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir val
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare ; 7 v. v. iki 8:30 v. v. Ne
dėliomis 10 v. r. iki 1 v. d.
Specialistas džiovos ir moterų 
ligų. Tel. Drexel 2880.

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

3149 S. Morgan st., kerti 32 at. 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų, 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 — 3 po pietų ir nuo 

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

Telephone Yards 687.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone CanaI 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

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.
Sutaisė A. J. Karalius

Kaina tik 10c 
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymą.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Telefonas Pallman DM, 
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dantistas 
1D6S7 Michigan Ave^ Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telephone Yards 1012

Dr. M. Stupnicki
SI 07 S. Morgan st. Chicaso

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rjtą 
ir nuo i iki I vakare.

LOKIS j
Paraše P. Merine
Vertė L. Juras

Puslapių 79.
Lietuvių legenda.

Labai įdomus pasiskaity- 5 
mas.

Siųskite pinigus krasos 
ženkleliais.

Kaina 20 centų

KNYGYNAS ■
NAUJIENŲ

1739 So. Halsted St. ■
Chicago, III. =

iHiniiiiiiiiiniiimiiiiiiH^

DR. M. T. STRIKOLIS 
L 1 e t ■ v i a 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

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

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Rosęlande: 10900 8. Michigan Ava, 
Telefonai, Pullman 342 ir 3189 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvertų vakarais nuo 5:28 
-7. TeL. Yards 721.

Telephone Boulevard 2168 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

VALANDOS; 1-12 rytų 
2—9 vakaro

8811 8. Marga* St Chicago, III.

11 1,1
Fel. CanaI 6222.

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 W. 22nd & So. Leavltt 8U. 
CHICAGO.

Valandos J 1:30 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po pietą iki I vakare. 

V..—----- - ...
Pullman 652

APTIEKA
August Yonaitis 

LIETUVYS APTIEKORIUS 
10646 So. Michigan Avė., 

Chicago-Roseland, Iii.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJH St kampJMarshfleld av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I Iki 

4 ir nuo 7 iki • vakare, 
TeL Prospeet 1111

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago/
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NAUJIENOS
&ME LITHUANIAN SA1LY NEW8

Published Daily azeapt Sunday by 
the Lithuaniaa Nowb Pah. Co, Ine.
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CHICAGO, ILLINOIS. 
Talophoau Canal 15M

Subecrfption 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 Clas* Matter 

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

Bulletin”, ir visa eilė kitų 
dienraščių ir savaitraščių.

“Naujienos” prisidėjo prie 
šitos organizacijos ne tiktai 
tuo tikslu, kad galėjus tei- 
singiaus informuoti savo 
skaitytojus, o ir kad parė
mus jų. Pasiliuosuoti nuo 
kapitalistinių agentūrų ma
lonės žinių teikimo srityje 
darbininkiška spauda gali, 
tiktai sujungdama j daiktą 
savo jiegas.

Socialistai neda
rys taikos su 
komunistais.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago. 
Ui. —. Telefonas: Canal 1106.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoja —. paita;

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

Chieagoje — par nešiotojus:
Viena kopija ........................
Savaitei ..............................
Mėnesiui ................ ..............

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu;

Metams ...............  • $5.00
Pusei metų.............................«
Trims mėnesiams ........ .
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui ..............

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50
1.85
1.45
.75

3.00
1.65
1.25 

.65

kon-

“Naujienų 
žinios.

galėjoMusų skaitytojai 
pastebėti, kad jau keletas 
mėnesių, kaip mes kiekvie
name dienraščio numeryje 
talpiname po špaltą, po dvi 
ir po daugiaus žinių, kurias 
suteikia Federuotoji Presą. 
Kiti lietuvių laikraščiai tų 
žinių neturi.

Ta žinių agentūra yra vi
sai naujas dalykas Ameri
kos gyvenime. Ji tapo į- 
steigta tiktai sausio mėne
syje šiais metais. Ji yra su
organizuota kooperacijos 
pamatais, ir susideda vien 
iš darbininkiškų laikraščių 
redaktorių ir šiaip žmonių, 
surištų su darbininkiška 
spauda. Kapitalistiškų lai
kraščių atstovai negali būti 
Federuotosios Presos na
riai.

Federuotosios Presos tik
slas yra rinkti žinias iš dar
bininkų judėjimo šioje šaly
je ir kitose šalyse ir šelpti 
jomis darbininkišką spaudą, 
kad pastaroji tuo budu ga
lėtų pasiliuosuoti nuo kapi
talistinių agentūrų, kurios 
dažnai paduoda žinias, visai 
iškreiptas arba prasimany 
tas.

Pilnai atsiekti šito tikslo 
ta naujoji organizacija, ži
noma, greit negalės, nes ka
pitalistinės agentūros yra 
be galo įsigalėjusios ir turi 
šimtus milionų dolerių ka
pitalo. Federuotoji Presą 
šioje valandoje da neįsten
gia parūpinti laikraščiams 
tokios gausybės žinių, kaip 
tos agentūros, bet ji jau at
lieka nemažą patarnavimą 
darbininkiškai spaudai.

Prie jos jau yra prisidėję 
58 laikraščiai. “Naujie
nos” buvo vienos iš pirmuti
nių, įstojusių į tą organiza
ciją; kolkas iš lietuvių laik
raščių jos yra vienintelės. 
Prie Federuotosios Presos 
priklauso taip-pat ir “Mil- 
waukee Leader”, “New 
York Call”, rubsiuvių Amai 
gamėitų unijos organas 
“Advance”, “Butte Daily

Socialistų Partijos 
vencijoje vienas delegatas 
iš Pennsylvanijos, Joseph 
Cohen, padavė įnešimą pa

kviest Komunistų ir Komu
nistų Darbo partijas atgal 
į Socialistų Partiją. Tas į- 
nešimas tapo atmestas.

Konvencija pareiškė, kad 
tie darbininkai, kurftos bu
vo suklaidinę komunistai, 
galės grįžti į Partiją, jeigu 
jie pasirašys po Socialistų 
Partijos principais ir pasi
žadės pildyti jos nutarimus. 
Per tą laiką, kada jie klam
pojo po komunistiškas pel
kes, jie, suprantama, skai
tėsi pasitraukusiais iš Par
tijos, ir todėl dabar jie turi 
išpildyt visas sąlygas, ku
rias išpildo naujai stojantįs 
į Partiją nariai.
Tatai bus gera žinoti ir mu 

sų draugams sąjungiečiams. 
Tarpe jų atsiranda vienas- 
kitas geraširdis, kuris norė
tų “taikos” su komunistais; 
mat, komunistai daugelyje < 
vietų jau ėmė šnekėt, kad 
jų komitetai ketiną suseiti 
su socialistų komitetais ir 
susitaikyt.

Bet tai butų nesąmonė. 
Komunistai yra priešinga 
socialistams srovė, o sociali
stai į jokias derybas su prie 
šingomis srovėmis arba par 
tijomis neina.

Kitas dalykas atskiri as
mens komunistų tarpe. Dau
gelis jų, be abejonės, nudar
dėjo pas komunistus, ne iš 
persitikrinimo arba blogos 
valios, o tiktai dėlto, kad jie 
buvo apgauti komunistų a- 
gitatorių. Tų suklaidintų 
žmonių smerkti nereikia. 
Kada jie patirs tiesą ir ims 
pro tau t, tai jie galės būt 
pageidaujami nariai Socia
listų Partijoje.

Priimant tečiaus buvusiuo 
sius komunistus į organiza
cija, reikia apsižiurėt, kad 
vėl neįsiskverbtų į ją neti
kusių gaivalų. Prie to rei
kia da atsiminti ir tai, kad 
jų “partija” yra labai susigi 
miniavusi su provokato
riais.

bo dieną, pastatė darbinin
kus po kariška disciplina, 
uždraudė streikus, panaiki
no spaudos laisvę, ir t. t.

-----o-----
Ketvirtoje (paskutinėje) 

Rusijos Durnoje tarpe 442 
atstovų buvo tiktai 14 soci
aldemokratų, vienok jokia 
socialistų srovė nesakė, kad 
tę>je Durnoje nereikia daly
vauti. O Lietuvos Seime 
tarpe 112 atstovų yra 13 so-1 
cialdemokratų, čia, vadina
si, socialdemokratai turi 
bent keturis kartus dau- 
giaus progos kovoti už dar
bininkų reikalus. Bet ko
munistiški kūdikiai šaukia, 
kad socialdemokratų daly
vavimas Seime esąs “darbi-1 
ninku išdavimas”!

——o-----
True trnnsJation HJed with the post- 
mastąr at Chicago, UI. May 20, 1920 
is rcąuired by the act of Oct. 6,1917

Pereitą savaitę per ketu
rias dienas nebuvo gauta už 
sieniuose nė vieno praneši
mo iš Rusijos bevielio tele- 
gafo stočių. Per pustrečių 
metų jos veikė be paliovos 
dieną ir naktį, o čia staigu 
ėmė ir nutilo. Prieš tai bu
vo pasklidęs gandas, kad 
Maskvoje kilęs maištas, bet 
bolševikai jį numalšinę. Da
bar vienas Londono laikraš
tis praneša, kad buvusis ca
ro generolas Brusilovas (ku 
rį bolševikai priėmė į savo 
tarnystę) jau paėmęs val
džią į savo rankas.

šita žinia gal yra netei
singa, bet tenai, matoma, 
visviena verda kokia tai ko- 
šeliena.

------0------
“Sandarą” ėmė redaguot 

V. J. Šliakys, buvusis “Dar
bininkų Vilties” leidėjas. 
Mums truputį gaila, kad ji
sai nuėjo prie “Sandaros”, 
bet vis dėlto malonu yra, 
kad to laikraščio vedimas 
bus rimto ir simpatingo 
žmogaus rankose.

----- o-----
Klausimas: — Ar Lietu

vos socialistai liaudininkai 
eis į koaliciją su klerikalais, 
ar ne? Kitaip sakant: Ar 
jie pasirodys vyrais, ar lep
šėmis?

----- o-----
Čecho-Slovakijoje balan

džio 18 d. buvo parlamento 
rinkimai. Rezultatai tokie: 
cechų ir slovakų socialde
mokratų 77 atstovai, cechų 
ir slovakų žemės partijos 
45 atstovai, cechų ir slova
kų klerikalų 36, tautinių ir 
progresyvių socialistų 26, 
tautinių demokratų 20, į- 
vairių grupių 12, vokiečių 
socialdemokratų 32, kitų vo
kiečių partijų kartu 36, ru
sinu 9, vengrų 7. Viso 300.

Apžvalga
PLUNKSNOS BANDITAI.

“Keleivis” rašo:
Anarcho-komunistų orga

nas “Laisvė” nuolatos skel
bė, buk “Keleivis” (remiąs 
Scheidemanną ir Noskę, sto
jus už Kolčaką ir palaikąs 
Smetonos valdžią. Negana 
to, ji prasimanė, buk “Kelei
vio” redaktoriai perką tos 
valdžiom paskolos bonus.

Nenorėdami! su tokiu laik
raščiu, kaip “Laisvė,” argu
mentuoti, bet norėdami visuo
menei parodyti, kaip begė
diškai komunistų organas 
meluoja, mes viešai pa darė
me ir paskelbėme 14-tam 
“Keleivio” numeryje šitokį 
“Laisvei” pasiūlymą:

“1. Tegul ‘Laisvė* faktais 
prirodo, kad ‘Keleivio’ redak
toriai yra pirkę dabartinės 
Lietuvos valdžios bonų;

“2. Tegul ji prirodo, kada 
‘Keleivis’ yra stojęs už Vokie- 
tijo» Scheidemanną ir Noskę;

“3. Tegul ji prirodo, kada 
‘Keleivis* yra rėmęs Kolčaką;

“4. Tegul ji prirodo, kada 
‘Keleivis’ yra rėmęs Smetonos 
valdžią ir jos politiką.

“Jeigu ‘Laisvė’ šilus daly
kus prirūdys ir parems tikrais 
dokumentais, ‘Keleivio’ redak 
•ei j a užmokės jai $1,000.00. 
Tai yra auksinė proga gauti 
dykai krūvą pinigų ir prie to 
da pakelti >savo vardą, paro
dyti svietui, kad ji nemeluo
ja!

“Bet jeigu ‘Laisvė’ negalės 
to prirodyti, tai ji turės vie
šai prisipažinti, kad ' ji yra 
laikraštinė paleistuve, kad ty
čia skelbiama melagingais 
žinias jii apgaudinėja savo 
skaitytojus ir šmeižia nekal
tus žmones.

“Taigi ‘Laisvė’ dabar stovi 
prieš visuomenės teismą ir tu
ri pasirinkti vieną iš dviejų: 
Arba $1,000.00 dovaną ir gar
bę, arba laikraštinių bandytų 
vardą ir gėdą.

“Laiko duodam jai iki 23 
balandžio, 1920.”

Praėjo 
praėjo 
viršaus, 
siena! - 

Ką gi 
Tai reiškia, kad ji priro

dymų neturi! Tai reiškia, 
joig anarcho-konfunistų or
ganas prisipažįsta, kad jis 
melavo ir apgaudinėjo savo 
skaitytojus, tyčia skelbda
mas tokius dalykus, kurių 
niekad pasaulyje nebuvo ir 
nėra.

Vadinasi, “Laisve” prakišo 
netiktai $1,000, bet prisiėmė 
da melagės ir šmeižikes var-

paskirtas laikas, 
da keliūtas sąvaičių 
o “Laisvė” tyli kaip

tai reiškia?

už išreikštas tame skyriuje nuo
mones. Tada redaktorius pa
stebėjo, kad to komunistėlio 
pasielgimas yra žulikiškas.

Šitokių žu Ii kyščių mokina 
savo pasekėjus “Laisvė.”

bus nominuoti Darbo Partijos 
kandidatai į gubernattoriaus ir 
kitų valdininkų vietas.

Darbo Laukas

Kazimieras Gugis

“Socializmas gali stai
giai ATEITI.”

Taip sako rimčiausias bur- 
žuaz iškas laikraštis Amerikoje, 
“The Christian Science Moni- 
tor” (geg. 8 d.).

Kalbėdamas apie gyvenimo 
reikmenų brangėjinią šiame 
krašte ir visam pasaulyje, tasai 
laikraštis nurodo, kad sąlygos 
tolyn darosi vis labinus nepa
kenčiamos žmonių minioms, 
kurios yra priverstos mokėt pa
sibaisėtinai augštas kainas už 
maistą, rubus ir kitokius neap
sieinamus daiktus, idant susi
jungusieji į dideles kompanijas 
pirkliai galėtų krauti sau lobius. 
Sako:

vAišku, kad šitokiose sąly
gose vien tiktai valdžia gali 
įsikišti; bet valdžios, turėda
mos patyrimo, kaip jautrios 
yra pramonės ir prekyba, na
tūraliu budu nesiskubina kiš- 
ties, fcad dalykai nepradėtų 
eiti da blogiau. Vienok išro
do, kad atėjo valanda, kada 
dalykai jau nebegali būt la
bai daug pablogintų, ir jeigu 
valdžios nepaisys vis augan
čio nepasitenkinimo ir nera
mumo, ir nemėgins išrišti 
klausimą, tai socialistų aušra 
gali staigiai išaušti,—ne dėl
to, kad pasaulis apskritai tu
rėtų ypatingos meilės prie so
cializmo, o dėlto, kad jisai 
manys, jogei prie socializmo 
dalykai negali eiti t blogiau, 
negu dabar.
Reikia pasakyt, kad tas bur

žuazinis laikraštis pataikė uždėt 
«rirštą ant pačios skaudamiau- 
sios kapitalizmo žaizdos. Gyvc- 
rinio brangumas, ištiesų, daro 

nebepakenčiama dabartinę vi
suomenės sistemą. Ir socializ
mas todėl darosi jau ne vien

visuomenės klesoms, o šios die
nos reikalu vi*sai visuomenei. 
Jo atėjimas yra nebcsulaiko- 
mas.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

VOKIETIJA.
Profesinių sąjungų augumas.

[Federuotosios Presos žinia]
Nuo musių paliaubos, lapkr. 

11, 1918 m., iki šiol Vokietijos 
“laisvosios” profesinės sąjun
gos, tai yra reguliarinčs kovo
jančios darbininkų organizaci
jos stipriai paaugo. Sulig pas- 
kutinuoju Vokiečių profesinių 
sąjungų susivienijimo pildomo
jo komiteto raportu, narių skai
čius siekia išviso 7,500,000.

[Federuotosios Presos žinia]
Milwaukee, Wis. — Sustrei

kavo apie 40 unijos mašinistų, 
dirbančių penkiose vietos bra
voruose: Schlilzo, Jungo, Paba
lo, Blatzo ir Millcrio. Streikuo
tojai reikalu ja algos 1 dol. va
landai. Iki šiol, sulig kontrak
tu su samdytojais, jie gaudavo 
75 centus valandai, bet kontrak
tas pasibaigė geg. 10 dieną.

Minneapolis, Min. — Organi
zuotieji automobilių taisytojai 
metė darbą, reikalaudami 90 
centų valandai. Daugelis ga
ražų savininkų jau taikosi su 
streikininkais.

Cinsinnati, O. — Organizuotų • 
mašinistų streikas tebesitęsia.! 
Reikalauja 48 valandų darbo sa- ’ 
vaitoję ir maksimam 75 centų! 
valandai. Kai kurie samdytojai 
sutiko išpildyti tuos reikalavi
mus ir apie 400 daėbininkų su
grįžo dirbti. Bet kiti samdyto
jai spiriasi, o todėl apie 10 tūks
tančių streikuoja. Mašininstų 
organizacija per paskutiniuosius 
18 mėnesių stiprai užaugo; pus
antrų metų atgal ji turėjo vos 
600 narių, o dabar turi 15,000. 
Dėlto streikininkai laikosi tvir
tai.

New Bedford, Mass. — Strei
kuoja apie 20,000 verpyklų ir 
audyklų darbininkų.

----------- ------------------------ ----------------- --------------- ■■ ------------ ------ ------------------

L.S. Sąjungoje
.   , -         .       ...r,

Kuopų veikimas.

Pakvietimas į debatus.

Detroit, Mieli. — L. S. S. 116- 
tos kuopos susirinkime gegužės 
9 d. I. A. S. svetainėje, be kita 
<o nu-taiHtt rengti debatus klau
siniu: “Ar reikia remti viduti
nius darbininkų reikalavimus?” 
[Klausimas visai neaiškus. Kas 
tie “vidutiniai” darbininkų 
reikalavimai? Red.]. Nes kaip 
žinia, darbininkų buvio pageri
nimui reformų keliu labai prie
šingi buvę musų draugai, kurie 
vėliaus pasivadino kairiaspar- 
niais, o dar paskiau komunis
tais.

Kadangi nežinia, ar1 jie dar 
aiiko savo susirinkimus ir kur, 
tai nutarta per laikraštį pakvies- 
i juos. Duodame vieną mėnesį 
atiko nuo pasirodymo žinios šio 
lakvielimo spaudoj. Sutikdami 
stoti į debatus savo pusei ginti 
jraneškite apie tai L.S.S. 116- 
os kuopos sekretoriui žemiau 
laduolu adresu.

VWa vieoklue reikalui, kaip krlmlnallikuote 
taip ir civiliikuote ieUmuote. Daro 

vleokiue dokumentui irpopieraei

Namų Ofisu:

11211. Halsted lt
Ant trečių lubų

Tai. Drorsr 1310

MiMtO OfiMti

127 N. Beartam lt 
1111-13 Onity SIU.

Tri. Central 4411

REAL ĮSTATE- IhįBŲRAr 

European American Bu 
Siunčia Pinijua P^r<uo4a Laivi 

NOTĄ MI J* ’6
3249 So Hils'ed Street. f™*0'* 

> 611

DR. A. M0NTV1D
CHICAGO

Uetavis Gydytoja* Ir Chlrarns 
M E. WMhiB|to* SL 
Marahall Field Anau 

18th fl. Ruimu 1827 
Phoaa Central IMS 

▼alandoa: nuo 19 iki 11 rytu

2121 North Western Avė. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

Y-Spinduliai. Phone Araiitaga 261$ 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052^

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki I vai raka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo, 
1261 So. Halsted St Chicago, HL

OR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

— J

Phone Garfield 7830
DR. D. G. BERENS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KALBA LIETUVIŠKAI

Res: 3726 Grenshaw SL

Tele Yards 6492

AKUšERKA 
A.SHUSHO

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

ĮRENGTU 
AFETY& 
ERVICE

3!
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Vadinamųjų komunistų 

spauda skelbia smarkius 
Lietuvos komunistų pro
testus prieš despotizmą 
ir darbininkų persekio
jimus Lietuvoje. Prieš tai, 
žinoma, reikia protestuo
ti, bet protestai neturi jo
kios reikšmės, kada jie išei
na iš komunistų. Nes ko
munistai karštai pritaria 
Rusijos bolševikų valdžiai, 
o ta valdžia yra daug despo- 
tiškesnė už didžiausius Lie
tuvos arba kitos kurios ša
lies despotus. Ji sušaudė 
tūkstančius žmonių, atėmė 
teises iš didžiumos žmonių, 
įvedė dvylikos valandų dar-

KLAIDŲ PATAISYMAS
Vakarykščiame Redakcijos 

straipsnyje “Ko reikia Lietuvos 
darbo žmonėmis?” įsibriovė po
ra nemalonių klaidų.

2 skiltyj, 3 eilutėj nuo viršaus 
išspausdinta “...ir darbininkai 
su kunigais dabar jau negali 
versti ūkininkus dirbti jiems už 
dyką.” Turi būti “ir dvarinin
kai su kunigais,’’ etc.

Žemiau, antro skirsnio pa
baigoj išspausdinta: “...kada 

ji visiškai nusikratys ir dvasiš
ko ponų jungo.” Prieš “dvasiš
ko”, praleista—“svietiško ir dva 
siško ponų1 jungo.”

SIOUX CITY, geg. 19. -Mar
tin viešbučio savininkai nutarė 
atstatyti eleva torio operatorę, 
p-lę Lillian Buchanan, kaipo 
“ncproduktyv darbininkę”. Mer
gelė iššoko per langų ir užsiimi- v ■» se.

Ji stovi dabar prieš visuo
menės akis prismeigta prie 
žemės kaipo laikraštinė pa
leistuvė, kurios žodžiui nie
kas negali tikėti!
Tas Brooklyno melagių or

ganas panašiai yra apšmeižęs 
daug kartų ir “Naujienas.” Per 
keletą savaičių jisai, pavyzdžiui, 
kartojo ir kartojo, kad “Naujie
nos”- pasakiusios, jogei tas esąs 
išgama, kuris neremia Smeto
ninės valdžios. Mes užprotes
tavome prieš tokį melą; paskui 
užprotestavome da kartą; pas
kui pareikalavome, kad “Lais
vė” prirodytų, kada “Naujie
nos” rašė tokius dalykus apie 
Smetoninę vąldžią. Bet “Lais
vė” niekuomet to neprirodė ir 
savo melo neatšaukė.

Pagalios, apie dvejetas savai
čių atgal, kada “Naujienų” re
daktorius laikė prakalbą Kcno- 
shoje, Wis., tai vienais komu
nistėlis uždavė jam klausimą, 
kodėl “Naujienos” vadino išga
momis tiuis žmĮones, kurie ne
remia Lietuvos valdžios. Redak
torius paklausė jo, kada ir ko
kiam straipsnyje buvo taip pa-

komunistėlis prisipažino, kad to 
kį sakinį jisai užtikęs straipsne
lyje, tilpusiam Skaitytojų Bal
suose, ant kurių yra uždėta pa
staba, kad Redakcija neatsako

DANIJA.
Kopenhagenas. — Danijos so

cialdemokratų partijos pildomo
jo komiteto pranešimu, per pra
eitus metus partija užaugo na
rius nuo 91,791 iki 115,900. Par
tijos skyrių paaugo nuo 677 iki 
859. Moterų partijai priklauso 
30,297. Danija turi viso apie 3 
milijonus gyventojų. Žemesnia
jame parlamento bute iš 140 at
stovų socialdemokratai turi 42 
vieti .

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Michigano Darbo Partijos 
konvencija.

Bay City, Mieli, — čia įvyko 
antroji Mlichigano valstijos Dar
bo Partijos konvencija. Posė
džiai tęsėsi dvi dični. Delega
tų buvo suvažiavę viso 35. Pri
imta keletas rezoliucijų, kurio
mis reikalaujama paliuosavimo 
iš kalėjimo Eugcniaus V. Dėbso, 
Tarno Mooney, Kate Richardą 
0*1 kire ir kitų politinių kalinių; 
nesikišimo svetimų valstybių į 
Rusijos dalykus; nepriklauso
mybes Airijai ir kitoms paverg
tosioms tautoms.

Sekama valstijos partijos kon 
vencija įvyks Detroite rugpjū
čio ar rugsėjo mėnesiais, kur

Tame pačiame susirinkime 
talbėta apie reikalingumą dides
nes agitacijos Sąjungoj. Rei- 

eėtų, kad Pildomasis Komite
tas pasirūpintų susižinoti su ko
du nors kalbėtoju, kurs butų 
maždaug [?! Red] susipažinęs 
su socializmu, ir surengtų jam 
maršrutą. [Perspėjame nuo 
tokių “maždaug” agitatorių, j 
Kaip miaždaug susipažinęs su' 
vartojimu adatos negali tinka
mo rūbo pasiūti, taip maždaug 
susipažinęs su socializmu nega
li būt tinkamas socializmo agi
tatorius. Agitatoriais kviesti 
reikia tik tokius žmones, kurie 
ne “maždaug”, bet gerai susi
pažinę su socializmo mokslu, 
kad jie ne tuščias pasakas sek
tų, bet mokėtų teisingai daly
kus klausytoj ams (išaiškinti. 
Red.]. Tas, be abejo, atneštų 
gerų pasekmių. Nes taip vadi
nami komunistai, pasišalindami 
iš L.S.S-gos, laikinai susilpnino 
kuopas kaip nariais, taip finan
sais, ir dėl to joms sunku savo 
lėšoms parsikviesti iš toliau ge
resnių kalbėtojų, o ir kalbėtojui 
nepatogu toli važinėti dėl vie
nos prakalbos. Pildomasai 

Komilelas turėtų kaip nors tuo 
reikalu pasirūpinti, nes laikas ir 
reikalas svarbus.
L.S.S. 116 k p. sekr. J. J. Bimbo. 
33 Ilendrie Avė., Detroit, Mich.

Saugumas
Patarnavimas

Kada jus deposituo- 
> jate savo pinigus šia- 
) me tvirtame banke, 

jus žinote, jog tai yra 
visiškai saugus, nes y- 
ra dabojamas gerai 
patyrusių, atsakančių 
direktorių ir taip-gi 
per valstijos saugos 
ofiso viršininkus. ?'

Ir atminkite štai ką, 
j jog mes siunčiame pi- 
) nigus į visas svetimas 

šalis. /
Ateikite ir matyki- ; 

te mus, leiskite mums 
papasakoti jums, kaip | 
mes galime jums pa
gelbėti.

The ( 
STOCK YARDS

SAVINGS BANK
4162 So. Halsted SL, 

Chicago^
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Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Lietuvių Koperatyvinei Valgyk
lai besiorganizuojant.

Kelctaš dienų atgal nekurie 
valgyklų lankytojai per “Nau
jienas” nurodė, kaip privatiš- 
kos valgyklos išnaudoja valgyk
lų lankytojus ir kokių naudų tu
rėtume įsteigę kooperatyvinę 
valgyklų. Pasirodžius tiems ra
šinėliams, visi valgyklų lanky
tojai labai užsininteresavo tuo 
sumanymu ir dabar jie tik ir 
kalba apie kooperatyvinę val
gyklų ir kiekvienas pritaria jai. 
Sumanytojai matydami pritari
mų, pelnyčio], gegužės 14 d., 
Aušros svet., sušaukė viešų susi
rinkimų tikslu apkalbėti koope- 
ratyvinės valgyklos steigimų. 
Susirinkus skaitlingam burini 
minėtu klausiniu užinteresuotų 
žmonių, venas iš sumanytojų 
(J. šimbelis) paaiškinęs kam 

^Jųuktas susirinkimas ir pla
čiai nurodęs kiek daug naudos

Te). Boulevard 8329 

DarboZmoniy 
Knygynas 

3238 So. Halsted SU Chicago
Užlaikome knygų kmutnvę, par

duodame įvairaus turiniu knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją 
sociologiją, politiką, gamtos 1r ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatram* knygas. Taiogi 
priimame paskelbimus, uiraėcme la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas’*, “Keleivi” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių

turėtume įsteigę kooperatyvinę 
valgyklų, atidarė susirinkimų. 
Visųpirma svarstoma, ar reika
linga steigti kooperatyvinę val
gyklų Bridgeportjo apielinkėj. 
Visi, kurie tik kalbėjo, išreiškė 
nepasitenkinimų privatinėmis 
valgyklomis ir karštai stojo už 
steigimų kooperatyvinės valgyk
los. Po ilgo ir visapusiško ap
kalbėjimo vienbalsiai nutarta 
steigti kooperatyvinę valgyklų.

I Minimų valgyklų nutarta užvar- 
’ ciyti Bridgeporto Lietuvių Ko- 
! operatyvinė Valgykla (Bridge- 
iport Lithuanian Co-operative 
Bestaurant). Po to renkama vai 
dyba. Į valdybą išrinkti pir
mininku Jonas šimbelis, sekre
torium Juozas J. Čeponis, iždi
ninku Petras Matejunas.

Kadangi organizuojant koope
racijų reikia laikylies įstatymų, 
tai susirinkimas davė instrukci
jas valdybai, kad ji patirusi vi
sus valdžios patvarkymus, kurie 
paliečia koojieracijų veikimų, 
kaip galima greičiau sušauktų 
Bridgeporto Lietuvių Koopera
tyvinės Valgyklos susirinkimų.

Gyvenimas yra geriausia nu
mykia. Dar keletas metų atg^ 
niekas nė negalvojo apie ko-? 
operatyvinę valgyklų, nes tuo
met, gaspadinės laikydąyo'p0 
kekių “biu'(t;jUĮftięręiT\ iįjįaį^c 
gamindavo jiciųs I^nar 
gi vedusieji, kft^*į)&Vff¥įus pragj 
veninių. | > ri veės t i vyras ir pati 
e’ti į dirbtuvę. O moteris pci| 
diena dirbdama fabrike jau ne| 
gali, kadir norėtų, “burdingicj 
riams” gaminti valgį namici 
Tokiu būdu, valgyklų lankytojų 
skaičius kas kart vis didėja ir 
didėja, o valgyklų pataranvimas 
kas kart blogėja ir blogėja.

Tas blogėjimas patarnavimo 
ir maisto privatinėse valgyklose 
taip įkirėjo, kad jų lankytojai

nebegalėdami to pakęsti, subrųz 
do organizuoti kooperatyvinę 
valgyklų. Ir reikia pasakyti, 
kad pradžia labai sėkminga, nes 
bėgyje tik dviejų dienų prisira
šė jau virš 40 žmonių. Jeigu 
ir toliau taip gerai seksis, tai 
trumpoj ateityj Lietuvių Koope- 
ratyvinė Valgykla turės ne 40, 
bet 400 narių.

Visi, kurie suprantate svarbų 
kooperaojos, o ypatingai valgyk 
lų lankytojai, be jokio atidėlio
jimo patapkite Bridgeporto Lie
tuvių KooperatyVfne® Valgyklos 
dalininkais.

Sek r. J. J. Čeponis.

Didelis masinis susirinkimas.

Chicagos socialistai rengia di
delį masinį susirinkimų d. Dėb
so kandidatūros į prezidentus 
ratifikavimui. Susirinkimas Į 
bus pelnyčio jo, ge. 21 d., 8 v. 
vak., Ashland (galvekarių dar-j 
bininkų) Auditoriume, kampas 
Ashland Blvd. ir Vau Buren gat
vių. Kalbės New Yorko paša
lintasis socialistas atstovų buto 
narys Augusi GIaesscns, socia
listų kandidatas į vice-preziden- 
tus Seymour Siedinau.- Taip
jau J. Lotus Engdahl ir Otto 
Branstctter padarys pranešimų 
apie Socialistų partijos konven
cijų. Visi darbininkai kviečia
mi būti tame sub rinkime.

Nori pavaryti laikrodžius.

JOHN KUCHINSKAS

TIK šis LAIKRODIS YRA TIKRAS LAIKRODIS
šis universalia laikrodis yra tikrai naudingas 

kiekvienam, nes yra taip sudarytas, jog rodo lai
ką ne vien jūsų vietos, bet ir laiką didžiausių 
Amerikos ir viso pasaulio miestų.

Tokių budu prie pagalbos šio universalio lai
krodžio jus žinosite skirtumą laiko tarp New Yor- 
ko, Chicagos, VVashingtono ir San Francisco, tai
pogi Pietinės Amerikos, Azijos, Afrikos, Austra
lijos ir kiekvienos pasaulio dalies, šis laikrodis 
yra vidutinio dydžio Amerikos išdirbystės, labai 
tvirtas ir sunkus nikeliuotas kevalas, su nesu
daužomu ciferblatu, kurTs^netruks numetus ant 
žemės arba net koja užmynus.

Tai esti geriausis laiko rodyk lis ir kainuoja 
tik $5.00. Visiems, kurie pirks jj dabar, mes 
duosime veltui dovaną, būtent gražų retežėli ir 
kišeninį peiliuką, kurie bikurioj sankrovoj kainuo
ja $1.50.

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

EUROPEAN VVATCH CO.,
316 E. 53rd St. Dcpt. 17. New York, N. Y.

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILVVAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Woot BU.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta
is verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—U 
Utarninkais, Ketvergei*

J. 8HUSH0, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Yards 6492. 
SUTAISAU VISOKIOS RŪŠIES 
KALBAMAS y

MAŠINAS »
Vacuum Cleaners ir Percolators; j 
Kasinius ir Elektrikinius Prosus ir t.r.

Nepavykus viena sykį tai pa
daryti, vėl bandoma pravesti 
miesto tarybos patvarkymų pa-1 
varyti laikrodžius 1 valandų 

priekyn vasaros metu. Miesto 
tarybos teisių komitetas vėl re
komendavo tokį patvarkymų 
miesto tarybai. Siūloma pava
ryti laikrodžius priekyn nuo 
antro nedėldienio suibatoj^ iki 
pirmo nedėldienio spalių m. 
Bet tokis pavarymas laikrodžių , 
nebus verstinas: kas norės, ga
lės tai pasivaryti laikrodžius, o 
kas nenorės — galės dirbti se
nuoju laiku. Tada išeis tikrai 
mišrius.

Kartu yra rekomenduota ru
denyj padaryti referendumų
tpie pavarymų laikrodžių seka
mais metais.

Už pavarimą laikrodžių la
biausiai stoja fabrikantai ir šiam 
bieji biznieriai. Tam priešinasi 
daugiausia organizuoti darbi
ninkai.

Pašovė.
Ilerman Devermann, 3912 N. 

Marshficld Avė. tapo pašautas 
trimis šūviais savo namuose. Jis

Severos Gyduoles užlaiko *4 
šeimynos sveikata. ‘

Skaudėjimas 
strėnose

labai dažnai paeina nuo kokio nors 
inkstų suirimo. Tokis apsireiškimas 
dažnai būva pirmutiniu atkreipimu 
domos į tai, kad inkstai ir pūslė ne
veikia kaip reikiant. Atsidėk tam 
tuojaus. Vartok

Severa’s 
Kidney and Liver 
Remedy

(Severos Inkstų ir Kepenų Vaistą) 
kuris yra patariamas visur, kur 
inkstai ar pūslė reikalauja toniko. 
Vartok jį nuo pūslės ir inkstų užde
gimo, šlapimo susilaikymo, Šlapimo 
sutirštėjimo, skausmingo šlapinimo
si, sutinusių kojų ir skausmo strė
nose, paeinančio nuo inkstinių kliū
čių. Kainos: 75c ir $ 1.25, su B ar 
6 centais mokesčių visose aptiekose.

W. F, SEVERĄ C O.
CEDAR RAPIDS, IOWA

LAIVAKORTES
EUROPON

Jau Yra Parduodamos
NAUJIENŲ OFISE
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE 

Trečios klesos laivakorčių kainos yra sekamos:

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

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

f

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

Laivakorčių reikale galite 
kreipties į NAUJIENAS.

sako, kad jį pašovė, kada jis 
susirėmė su plėšiku. Bet jokio 
pėdsako vagio nerandamai. Pa
šautasis veikiausia mirs.

Trūksta anglių.
Consumers Co. vice-prezideu- 

tas Leland tvirtina, kad CbĮsa
gai gręsia didelis anglių badas. 
Pati kompanija veik kaip iri ne
turinti anglių, tas pats ir su kito 
mis anglių kompanijomis; fab
rikai irgi neturį daug anglių. 
Viso anglių esu tik penkioms 
dienoms ir jeigu tuojau® nebus 
pristatyta daugiau anglių, dirb
tuvės už kelių dienų turės užsi
daryti.

Jis kaltina geležinkelių kom
panijas, kurios neduoda užtek
tinų vagonų ir gabena anglis 
Ijįitur. Geležinkeliai gi kaltina 
svičmenų streikų, kad tai jis vi
sų transportacijų suardęs.

PRANEŠIMAS
Mokinausi akušerijos pas Dr. 

Ch. Boddiger, 1805 Ashland 
Avė. Dabar jam susirgus, aš mo- 
kinuosi pas Dr. D. G. Berens, 
1805 Ashland Avė. Phone Canal 
330. Todėl mano pažįstami ma
lonės atsilankyti pas mane da
bar toj pačioj vietoj: nuo 9 iki 
12 dienų, nuo 1 iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 vakare.

Malvina Dolobovvskaite.

LITT L E J U LIŪS S N E E Z E R

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusi pikti.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulcvv.ski, 3121 Lime St.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė.

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW
Halsted ir Jackson, NVV
Halsted ir Van Bifren, SW
Halsted ir 12th, NE 
12th ir Jcfferson, NE
Halsted ir MaxwcJl, SE ir NE
Halsted ir 14th, NE
Halsted ir 18th. SW
Halsted ir Archer, NW
Halsted ir 31st. NW
Halsted ir 35th. NW
Halsted ir 42nd SW
Halsted ir 47th, SW ir NE
Halsted ir 51st, SE
VVentvvorth ir 35th. SE 
Wcntwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenvvich St.
J. Stropus, 1656 VVabansia Avc.

Gatvių kampai:
Milwaukeo ir Paulina, NW 
Milwaukcc ir Lincoln, SE , 
Milwaukce ir Hoby. NE ir NW 
Milvvaukee ir Western, SE

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st.
J. Kaulakis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI 
Bhie Island ir Westcrn, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Horoan Avė.

dabar

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, III. 

Phone: Humboldt 4589

18tos GATVSĖS APIELINKfc 
Agentūros

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

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė.
PaseviČia, 4111 S. Richmond Avė. 
Gurauskas, 4053 S. Maple\vood Av. 
J. Zalinas, 4063 S. Maplevvood Av. 
A. Belcnskas. 2617 W. 40th PI.

^Žukauskas, 4358 S. California Av.
Gatvių kampai

Western ir 47th gatvės '
T0WN OF LAKE 

Agentūros
A. J. Bcrtasli, 4601 Hermitage Avė.

Gatvių kampai
Ashland ir 47th, NE. Gross Avė.
Halsted ir 47th, SW ir NE

CICERO, ILL. 
Agentūros

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

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 80. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Ttlephone Central 8684

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Subatomisi 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminaoju Abstraktu 

perkant.
arba parduodant namų, lotų ar
ba farmų ir padirbu visokius 
I^egališkus Dokumentu. Sutei

kiu patarimu* ir skolinu pinigu* 
ant Pirmų Mortgeėių ant lengvų 
■ąiyira.
West Side ęfisas atdaru vaka

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

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewich
AKUŠERKA

Baigusi Akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsilva- r 
nijo* hospitalė-» 
*e, Pasekmin
gai patarnauja 
prie gimdymo. 
Duoda rodą vi
sokiose ligose 

moterims Ir 
merginoms.

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau. 
Ine.

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

NUSTATAU STYGAS, Taisau Pi
tonus, Player-Pijanus ir Vargonus. 
Darbą gvarantuoju.

M. F. MILLUCK, 
4943 Grand Blvd. Chicago, III.

Phone: Kenwood 2481.

Lietuvių Ūkininkų Kolonija

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

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

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiie- 

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

derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.60 
iki $60.00.

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

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

Atidaryta kiekvieną dienų IH 9 
vai. vakare. Subatomi* iki 10 vai. 
vakaro. Nedėliomis iki 6 v. vakaro, 

S. GORDON,
1415 So. Halsted SU Chlcaro. HL
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Ketvergas, Geg. 20 d., 1920

Pranešimai
Harvey, III. — LSS 228 kp. rengia 

prakalbas Subatoj, geg. 22 d. 1920, 
7:30 vai. vakare, J. Dudek svet., 15639 
Halsted St. Kalbės Valparaiso Univer
siteto studentas P. J. Keršis, kuris 
daug ką pasakys. Kviečia Komitetas.

West Sidės Lietuvių Viešo Knygyno 
delegatų susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
geg. 21 d., 7:30 vai. vakare M. Melda- 
žio svet. 2244 W. 23rd Place. Yra 
daug svarbių reikalų apie knygyną, 
neatidėtinai apsvarstyti. Visi delega
tai bukite laiku. —K. Možeikis rašt.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus pus
metinis susirinkimas bus .pėtnyčioj, ge
gužės 21 d., 7:80 vai. vakare. Unijos 
salėje, 1564 N. Robey St. Draugai ir 
draugės, malonėkite būti šiame susi
rinkime. Sekr. Frank Juozapavičia

A.M.C. and B. W. of N. A. Lietu
vių skyriaus 257 laikys labai svarbų 
susirinkimą ketverge, geg. 20 d., 8 v. 
vak. p. J. J. Ežerskio svet., 4600 So. 
Paulina St. Bus svarstoma apie rei
kalavimą vieną doleri dienoje daugiau 
užmekesnio. Visi dirbanti gyvulių 
skerdyklose privalote dalyvauti šiame 
susirinkime ir išreikšti savo nuomonę.

— J. P. Parkauskąs.

Didelis gegužinis piknikas Lietuvių 
Janitorių Vyrų ir Moterų Paš Kliubo 
įvyks nedėlioję, geg. 23 d. G. M. 
Chemausko darže, Lyons, III. Meldžia
me Lietuvių ir lietuvaičių skaitlingai 
atsilankyti. Kvieča Rengėjai.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJ1MA1
PAJIEŠKAU savo seserų Julijonos 

šlamas ir Marijonos Valečukas ir pus
seserės Agotos Maikas; jos visos gy
vena Montreal, Canada. Meldžiu jų at
siliepti arba žinančių apie jas praneš
ti adresu:

KAZIMIERAS KUCINAS,
315 W. 3rd St., Dųluth, Minn.

JUOZAS JUODIKIS, Panevėžio pa
rapijos, Rėklių sodžiaus, jieškau Ame
rikoj savo g riminių ir pažįstamų. Mel
džiu atsiliepti šiuo adresu: J. Juodikis, 
Poste Restante, Charbin, China.

PAJIEŠKAU Domininko Mielinio, 
Vizbarų sodžiaus, Šimonių valsčiaus. 
Malonės atsišaukti.

K. KRUČAS, 
1916 W. Division Street, Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio J. Rakčiuko 
ri draugo Jurgio Kazlausko iš Troškū
nų miestelio, Panevėžio apskr.

KAZYS JOZAKAS,
43 Goldner St., Detroit, Micn.

MELDŽIU mano buvusio vyro Jur
gio Mičiulskio (Miichel), atsišaukti 
kad susitarus dėl likimo musų kud'kių 
ir jerskyrų.

ONA MIČIULSK.ENĖ., 
2929 Emerald Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo vyro Antano Ve- 
lio. Del nekuriu priežasčių aš buvau 
nuo jo prasišalinusi. Kiek laiko atgal 
būdama Chicagoj patėmyjau “Naujie
nose” kad jis mane paieškojo ir rei
kalavo kokio ten atlyginimo. Aš su
grįžau namo dėl atsilyginimo, bet jo 
neradau namie; jis išvažiavęs nežinau 
kur. Taigi, drauge, sugrįšk atgal taip 
greitai, kaip gali, o aš tai jau tikrai 
atsilygisiu su jums.

MARĖ VELIENĖ,
P. O. Box 951 Virden, III.

PAJIEŠKAU savo pusseserės Bar
boros Verpecickaitės iš Tauragės ap
skričio, Kaltinėnų vals., Antininku so
dos. Pirmiau gyveno Chicago, III. o 
dabar nežinau kur ji randas. Norėčiau 
susižinoti. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
kitas žinąs ją pranešti adresu: 

DOMICĖLĖ URBONIENĖ,
222 N. Adams St., Westville, III.

PAJIEŠKAU Antano Klimaičio ir 
Mato Ivarausko. Iš Lietuvos: Jurbar
ko valsčiaus. Gyvena Chicagoje. Mel
džiu atsišaukti arba kitų, žinančių 
juos man pranešti. Busiu labai dėkin
gas.

JONAS ATKOČIŪNAS, 
298 Park St. Lawrance, Mass.

PAJIEŠKAU apsivedimui našlės ar
ba merginos amžiaus nuo 35 metų iki 
40; be skirtumo tikėjimo. Esmu našlys 
40 metu amžiaus; turiu savo nuosavy
bę vertės apie $3.000. Atsišaukite

A. J. N.
Johnsan City, IH.Bcx 383

Tieško kambarių
REIKIA kambario vienam vyrui 

Brighton Park apielinkėje; geistina 
su valgiu. Pranešti 

.V. STINE, 
1749 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon kambarys 

vaikinui 18-tos gatvės apielinkėje. 
Matyti galima vakarais. 6—8 vai. 

1724 Ruble Street.
, ■ . ■ 'g

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Kreipties:
SPOEHR’S

179 N. Michigan Avė.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲMOTERŲ

REIKIA
COIL WINDERIŲ

REIKIA
LEIBERIŲ

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ
Vidaus darbui dirbykloje.
Gera mokestis ir bonus.
Nuolat darbas.

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI RAKANDAI NAMAI-ŽEMB
VYRŲ

REIKIA

Sausage makerią, stufferių ir 
twisterių ir leiberių.

AGAR PROVISION CO.,
310 N. Green St.

PARDAVIMUI automobilius Reo 
1918, 7 pasažierlų; puikiame stovyje; 
labai pigiai.

A. PRASZKY,
2856 Emerald Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bekernė (kepykla), 

olselis ir dalimis pardavimas. Pardavi
mo priežascjis — mirtis. Biznis neša 
$1800 į savatę. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite į Naujienas pažymint 
numerį 93.

kurios susikalba angliškai ir yra 
nesenesnės 30 m. amžiaus. Dar
bas lengvas ir švarus. Sąlygos 
geriausios šiame mieste. Laike 
mokinimosi bus mokama 39c j 
valandą; uždirbdamos pirmą są- 
vaitę $19.47. Kiekviena apreitor- 
ka abelnai uždirba $25 j savaitę.

Patyrusios apreitorkos pada-
$30 iki $40 į savaitę.

Samdos ofisas atdaras
visą dieną.

HEPPERS — NELSON 
ROOFINCj CO., 

4500 Fillmorc St.

REIKIA
Vieno dienai, kito nakčiai peč- 
kuros su Engineer License.

Kreipties:
MID-STATES GUMMED 

PAPER CO.,
25 th ir South Robey.

PARDAVIMUI kriaučių fiapa, su vi
somis maišnomis ir prosais. Viskas 
varoma elektrikos pajiega. Biznis iš
dirbtas per 9 metus. Kas nori pirkti 
gali padirbti kokį laiką, pamatys kaip 
biznis eina. Atsišaukit į Naujienas 
pažymint num. 94.
’ PARSIDUODA~RESTAURANAS. 

Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos.

ALEX BUTAKES, 
954 W. Van Buren St.

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime sa’o pardavi
mo skyriui 12 puikiausių Ir molarniš- 
kirusių tr ’ų Šmotų parlovo rakandų

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

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

Gyarantuojame dešimčiai metų
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

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

2102 West 35th St.
Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniai nuo 10 ryto iki 4 po pietų.
e”’....1!1!-?!1," . ... .......... ■! -I______

N AM AI-ŽEMĖ

EXTRA. Kas nori mainyti ant ru
siškų pinigų namą arba mažą farmą; 
gera proga važiuojančiam į Lietuvą ir 
norinčiam mainyti namą arba mažą 
farmą netoli Chicagos. Atsišaukite 
tuojaus. ,

PETER GERLIKAS,
942 W. 34 St., Chicago, UI.

PASKOLOS.
PINIGAI SKOLINIMUI 

Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS, 
1924 W. Chicago Avenue 

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

MOKYKLOS

ro

Kreipties:

Westem
Electric

o

48th Avė. ir W. 22nd St.

REIKIA moterų sortavimui naujų 
regsų. Gera alga.
WESTERN LEATHER DRAPERY 

COMPANY,
618 So. Canal St., Phone West 2118.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

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

Kreipties:
1107 West Congress St.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

Abelnam darbui kepykloje.
Patyrimo nereikia.
Gera mokestis.
Naktimis darbas.
MOODY & WATERS
1107 VV. Congress St.

REIKIA 
MERGAIČIŲ

Vyniojimui sviesto.
Gera mokestis pradžiai.
Pakilimas. Kreiptis.

BLUE VALLEY CREAMERY
COMPANY,

700 So. Clinton St.

REIKIA

Mergaičių ir Moterų

Abelnam darbui kepykloje.
Patyrimo nereikia. Gera mokes
tis. Dienos darbas.

Kreipties:
MOODY & WATERS

1107 W. Congress St.

REIKIA — moteriškų pardavėjų, 
patyrisių prie apsiaustų ir siutų. Aug- 
ščiausi mokestis ir nuošimtis mokama.

1235 So. Halsted St. ,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

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

h

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St. 
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA
Tvirtų vyrų prie darbo cold 

Storage.
UNITED STATES COLD 

STORAGE CO., 
2101 W. 39th St.

REIKIA

Vyrų ir vaikinų mašinų dirbyk- 
klai. Patyrimo nereikia, bet turi 
būti pastovus. Gera mokestis pa
stoviam ir sąžiningam darbinin
kui.

REX MACHINE CO., 
3201 Shields Avė.

REIKIA
Darbininkų prie Punch Presso.
Darbas uždavu’ir bonus.

Geros darbo sąlygos.

D. C. HUGHES & CO.
4642 Ravenswood Avė.

REIKIA
LEIBERIŲ 

dirbyklos darbui. 
Nuolat darbas.

LINK BELT CO.
39th ir Stewart

REIKIA
DISHWASHERIU

IR YARDMENŲ
310 E. 43rd Street.

REIKIA vyro abelnam darbui po
pierinių atmatų dirbykloje. Taipgi 
vežikas prie vežimo ir pagelbininkas. 
Gera mokestis mokama.

REPUBLIC WASTE PAPER CO., 
626 W. Taylor St., cor. Desplaines St.

REIKIA Leiberių, 8 vai. diena, 
7 dienos i savaitę; 58c i valandą. Nuo
lat darbas. Kreipties:

5844 So. Throop St.

REIKIA

100 karų carpenterių, 
Patyrusių ant Freightų.

Kreipties:
ROCK ISLAND LINES

124th St. Shops
124th St. ir Ashland Avė.

Blue Island.

REIKIA
Vyrų darbui scrap Iron Yarde. 

ALTON IRON & METAL CO., 
2122 So. Loomis St.

REIKIA 
LEIBERIŲ

JAS. B. CLOW & SONS, 
534 Franklin St.

PARSIDUODA geras pečius, gazu 
ir anglimis kurianamas “Combina 
tion”. Parduodama pigiai. Klausti; 
Janitoriaus — antros lubos.

729 W. 18th St.------------------- į---------
PARSIDUODA bučemė ir groser- 

nė lietuvių apgyventoj vietoj
1315 So. 49th Court, Cicero, III.

PARSIDUODA groserių ir saldainių 
krautuvė. Biznis išdirbtas per^ ilgus 
metus; prie pat mokyklos ir bažnyčios. 
Pardavimo priežastis patirsite ant vie
tos.

B. DIRMEIKIS, 
3222 Aubum Avė., Chicago, III.

REIKIA pečkurio $85, kambaris ir 
valgis. Klausti Chief Engineer.

CHICAGO BEACH HOTEL, 
51st and Comell Avės.

VISAI PIGIAI PARSIDUODA 
krautuvė muzikos mokyklos reikmenų, 
žaislų vaikams ir kitų reikmenų. Ge
ra vieta arti mokyklos. Priežastis — 
savininkas išvažiuoja Lietuvon.
10808 Michigan Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas, bar- 
nė, ir 2 akrų žemės. Labai gera vie
ta bučernei ir grosernei.

M. DARGIS
173 Leitrupt Avė.,

E. Hazel Cryst, 111.

ATIDAI VISŲ!
PARSIDUODA vištų farma Chica

gos priemiestyj labai pigiai; nauja 
stuba, barnė, 4 karvės, 2 arkliai; viš
tų, ančių ir kitų gyvulių ir paukščių 
galite pirkti atskirai nuo farmos.

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

PARDAVIMUI: 
3152 Emerald Avenue 
7-nių kambarių namelis 
Šiltas vanduo, šildoma daržinė

BACON & THAYER, 
700 West 69th St. 
Phone — Wentworth 2422.

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musy sistema ir ^okymo 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.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kaanicka, Vedėjas’ 

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

REIKIA 
LEIBERIŲ 

Nuolat darbas. 
Gera mokestis. 
Kreipties tuoj 

FULTON SAW WORKS, 
52nd Avė. ir 22nd St. 
Cicero, III.

KŪDIKIO vežimukas parsiduoda pi
giai; kainavo $57.00 10 mėnesių at
gal. Atrodo visiškai lyg naujas.

Mrs. M. AUGUSTINAS, 
4513 So. Paudina St.,

CIGARŲ ir CIGARETŲ, cukerkų ir 
žaislu sankrova pardavimui.

1044 W. 51st Street.

REIKIA
Vyrų darbui scrap iron yarde.
$35 į savaitę. Taipgi vežiko 

rie vežimo. >.
711 W. 15th Place.

. _____  i_____

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

JIEŠKAU NAMO PIRKTI.
Aš pardaviau savo ūkę ir užbaigęs 

reikalą važiuoju į Chicagą ir jieškau 
dabar apsipirkti sau namo, mieste 
Chicagos, arba kur šalę, mūrinis arba 
medinis bet geras, ale geriau butų mū
rinis. Noriu pirkti iš savininko, bo 
noriu pirkti už teisingą kainą. Pri- 
siųsk savo adresą ir kainą namo ap
rašydamas viską, bo aš busiu Chicago 
neužilgio ir ateisiu pas tamsta, ap
žiūrėjimui namo. Adresuok. Chas. 
Godleski, P. O. Box 268 Egle River 
Wis.

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
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- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus nibus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

pi

REIKIA

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

’ųrime labai gražių 
sųlyg 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

PARSIDUODA nedidelis namelis, 
gerame stovyje, geroj vietoj. Sutik
čiau mainyti į farmą. Atsišaukite 
grCitai: J. JUŠKA,
1648 N. Wood St.,’ Chicago, III. 

2-ros lubos iš užpakalio.

BARGENAS
PARSIDUODA mūrinis namas ant 

2 pragyvenimų.
F. LUKMINAS,

2957 W. 39 Street.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCIįOOL 

of Garment Designing
Suite 323 74 W. Washington Street 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

VYRŲ PRIE TAISYMO 
KARŲ; PAGELBININKŲ 
IR DARBININKŲ PRIE 
TAISYMO EREIGHT 
KARŲ. NUOLAT DARBAS 
GERA MOKESTIS. 
GEROS DARBO 
SANLYGOS.

KREIPTIES: 
STREETS COMPANY,

W. 48th ST. ir S. MORGAN

STORAGE
2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedeliomis nuo 10 iki 4 po piet

REIKIA
Vyrų indams mazgoti.

$20 į savaitę. Nedėliomis nedirbama.
17 N. State St., 8th floor

REIKIA ant ūkės darbui du geri 
vyrai, šiek tiek patyrę ūkės darbe. 
Pradžiai $75 į mėnesį kambaris ir 
valgis.

Rašyti:
JAMES GODITUR 

Aureliu, Iowa.R. D. 1

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar* 
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
caurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi- 
e priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 

$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada- 
a. Laisvės bondai priimama. Ne- 
iraleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

REIKIA Furniture finišerių, rubbe- 
rių ir sprayerių. Nuolat darbas ir 
gera mokestis.

1051 W. 16th Street.
3 blokai į vakarus nuo Halsted Street

REIKIA vikrių vaikiukų 16 metų 
amžiaus ir senesniu ---- siuntinėjimui

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted St.

•REIKIA vyrų dirbti dirbyklos dar
bams. Kreipties:

FELSENTHAL SLEPH CO.,
755 W. Taylor St.

REIKIA Cabinet meikerių prie 
Cedrinių spintų, Nuolat darbas. Gera 
mokestis.

1051 W. 16th Street.
3 blokai į vakarus nuo Halsted Street

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA trokas 272 tono. Ge

ri tajeriai beveik nauji ir Fordas. Par
davimo priežastis išvažiuoju į Lietuvą.

WM. DOMBRAUSKAS, 
817 W. 34 St

IŠVAŽIUOJU LIETUVON
Tadel esu priverstas paaukauti sa

vo 6 kambarių dar naujus rakandus: 
seklyčios setas, valgomojo kamb. se
tas, didedlis gramofonas, karpetus, lo
vas ir daug kitokių daiktų. Visus ar at 
skirai. Atiduosiu už bile teisingą pa
siūlymą.
714 W. 30th St., kampas Union Avė. 

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

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

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

PARDAVIMUI Fordas, mainomas, 
transferuojamas. Iš to paties Fordo 
galima padaryti troką ir pasažierinj, 
5 žmonėms. x

P. ADOMAITIS,
3829 So. Aubum Avė., Chicago. 

Phone Yards 879.

PARSIDUODA beveik nauji Ra
kandai, 3 savaitės kaip pirkti. Po
draug išnuomuojama ir kambariai, 
’arduosiu už pusę kainos. Matyti va- 
carais po 5 vai.

5018 So. Wentworth Avė.

PARSIDUODA automobilius Paige 
5 sėdynių, 6 cilinderių; patsai prade
da; 5 tajeriai; parsiduoda pigiai.

J. GUDELIS, *
1965 Evergreen Avė., Chicago.

Phone: Armitage 7898.

Iš PRIEŽASTIES išvažiavimo į ki- 
ą miestą, parduoda labai pigiai ra
kandus — (forntiure)) Puikus sekly
čios setas, corpetas, phonograph, ko
modos ir valgomojo kambario setas, 
(am reikalingi rakandai nepraleiskite 

progos. Matyt galima kas dieną iki 
9. vai. vakare, apart Nedėldnenio.

2912 W. 40th PI., 1-mos lubos.

GERAS MŪRINIS NAMAS 
Raudonų plytų, 4 augščių, 7 familijų, 
maudynės ir privatos. Rendos atneša 
$1200 į metus. Namas randasi po No. 
722 W. 18th Street, prieš Lietuvių 
Apveizdos Dievo Parapijos Bažnyčią. 
Kaina $9999. Namas yra vertas daug 
daugiau. Parduosime ant lengvų išly
gų.
Federal Land Agency & Loan Co., 
666 W. 18th Street, Chicago, III.

PUIKIOS FARMOS ILL.

KENOSHA WIS. DRAUGYSTĖS 
BALSAS. 

Valdyba 19 m.
Pirm., Ant. Pakšis, 552 Grand Avė. 
Vice-Pirm., Juozas Mačiulis,

P. O. Box 229
Poli. Rašt., M. Sungaila, 827 Erie St.
Fin. Rašt., Ig. Baubonis,

728 Park Ct. 
Iždo Globėjai:

Juozas Poška, 772 Lindermann Ct. 
Ig. Jaseliunas, 960 Jenne St.

Teisėjas, Ant. Bubelis, 313 Quince St.
PARSIDUODA 80 akrų farma su 

visais puikiais budinkais, 10 akrų sod
nas , puikus žuvų prūdas; arti prie 
mokyklos, prie gero kelio; 3 mailės 
nuo puikaus miestelio, žemė geriau
sia dėl visokių javų. Kaina $6,400.

104 akrų farma, geriausia žemė, bu- 
dinkai sudegę, bet yra daug materio- 
lo ant vietos ir galima greitai ir pi
giai pastatyti kitus budinkus. 
Kaina $4,370.

159 akrai, 7 kambarių namas ir ki
ti visi geriausi budinkai, geriausi že
me ir visa lygi; puiki farma; kaina 
tik $60 už akrą.

40 akrų farma; su gerais budin
kais gera žemė; puikioj vietoj, kaina 
$2,200. \

Platesnių žinių kaslink minėtų far- 
mų kreipties pas:

S. SLONKSNIS, 
3357 So. Halsted St., Chicago,

PARMOS ARTI CHICAGOS
Tiktai ( 0 mylių nuo vidaus Chicagos 

miesto į pietus, savininkas parduoda 
Dvarą-Rancb dėl Lietuvių kolonijos, 
tai yra i 11,000 akerių lygaas lauko, 
juodžemio, prie upės, dvi mylios nuo 
celžlco’i,,. <r>s dalis išdirbtos žemis, li
kusioji ganyklos ir miškai, Čia svar- 
bitiUi tugidni šie: komai, kv-e’iai, Mi
giai, mie*iMi, avižos, bulvės, fiienn: o 
vpatia|>ai daržovės; kopūstai, cibuliai, 
agurkai, tomštos, salotės ir tt a tv- 
ka’.» (iat.ež? į Chicagą per dvi valan
das, ramų dėl 5—6 šeimynų daug.’**?, 
budavonių; visokios mašinos, įrankiai 
ir padarai; 20 arklių, pakinkai, du tra
kai, 5 vežimai, 200 galvijų, 60 kiau
lių; taipogi paukščių, taip kad viena 
diena nuvažiavęs į ten, o ant ryto
jaus gali pradėti ūkininkauti, nes plo
tai jau yra apsėti įvairiais javais. O 
labai pigiai bus parduota ant ilgų, 
lengvų išmokėjimų; farmoms po 40 ir 
80 akrų su javais, budavonėms, auga
lais, galvijais ir padarais. Delei pla
tesnių žinių apie kelionę, kainą, susi
rinkimą ir tt. rašyk, telefonuok į Lie
tuvių Ūkininkų Bendrovę: 
2257 W. 23rd PI. Chicago, III.
Telefonas Canal 1655 nuo 6 iki 10 va
kare. A. W. RADOMSKI.

PARDAVIMUI 7 kambarių meilinis 
namas; labai didelė virykla ir mau
dykla. Skiepas ir 2 augščių daržinė.

5146 So. Homan Avė. $2800. 
WM. E. WITHALL.,

PARDAVIMUI lotas labai geroj vie
toj prie 106-tos ir Michigan Avė. 
tur būti parduotas i 10 dienų. Man lė- 
šavo $1850; parduosiu už $1001). Išva
žiuoju Lietuvon: Kreipties:

N. VAITKUS, 
4618 So. Wells Street, Chicago, 111.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. T()WN 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 trecią seredą 8 vai. vak., A. če- 
snos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.
LIEt7~DARBININKŲ DRAUGIJOS 

AMERIKOJE VALDYBA 
1920 metams.

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

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

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

Frah. Girdvvainis, fin. rašt.
2000 S. Halsted St.

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

O. Shemaitis, Ka siei-iuLS,
1750 So. Union Avė.

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

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

D. Žutautas, Pirm., 1502 N. Wood St. 
Pr. DikŠas, Vice-pirm.,

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

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

1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av. 
Dr. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. Western Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą scre- 

dą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

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

Valdyba 1920 metams:

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

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

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




