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Latvija reikalauja miliardy 
rublių iš Rusijos

Anglija grąsina Francijai

Francija užėmė dar daugiau 
Vokietijos miestų

Francijos besiveržimas gali suar
dyti tautų lygą

LATVIJA NORI GAUTI Iš RU
SIJOS DU MILIARDU RUBLIŲ

Gandai, kad Lenino valdžia e- 
santi nuversta.

RYGA, bal. 9. (Rašo Chica
go Daily News korespondentas 
Michael Farbman). — šiandie 
visą dieną Rygoje vaigščiojo 
gandai apie pasekmingą kontr- 
revoliuciją Petrograde ir Mas
kvoje. »Užrubežinių reikalų mi
nisterija neturi tiesioginių žinių.

Sulig programo, Latvijos tai
kos delegacija turi išvažiuoti j 
Maskvą nedėlios ryte.
Nariai, taipjau sugrįžę iš Mas
kvos Raudonojo Kryžiaus darbi
ninkai mano, kad jeigu sovietai 
pasilaikys valdžioje, nebus jokio 
vargo apie pripažinimą Latvijos 
nepriklausomybės ar išrišimą 
teritorijos ar rubežiaus barniu. 
Sovietų Rusija pripažįstą Latvi- 
jos reikalavimą Letgalijos.

Daug sunkiau yra išrišti eko- 
niminius klausimus. Tikimasi il
gų ekonominių ir finansinių svar 
stymų. Latvijos delegacija išdir
bo ilgą ir smulkmenišką rapor
tą apie Latvijos gyventojų aplai-1 
kytus laike karės nuostolius. Do-I 
kumentas yra pasekme 10 mėne
sių darbo ir yra paremtas dau-1 
giaus kaip 100,000 Latvijos pi- | 
liečiu reikalavimais. Tie reikalą-! 
vimai buvo suklasifikuoti į 12 
grupių ir kiekviena grupė yra 
padalinta j dvi kategorijas, vie
ną kuri paliečia nuostolius karės , 
tarp Vokietijos ir Rusijos ir an-' 
trą — bolševikų pridarytus nug- j 
stolius.

Visa sąskaita prieš karinėmis; 
kainomis siekia 2,000,000,000 j 
rublių auksu ($1,000,000,000). 
Tečiaus ta milžiniška skaitlinė, 
sudaranti beveik visą prieš kari
nį Rusijos aukso rezervą, gal dar 
padidės kokiais 500,000,000 ru
blių auksu, jei priduos savo rei
kalavimus vis dar Rusijoje tebe- j 
gyvuenantjs 600,000 latvių.

Daugiau to, Latvija reikalau
ja sugrąžinimo visų mašinų, u- 
kio padargų ir archivų, išvežtų 
laike karės. Jei mašinų negali
ma sugrąžinti, dar didesnės su
mos auksu bus parekalauta. Kad 
supratus kiek mašinų išvežta už
teks pasakius, kad jų išvežimui 
reikėjo 30,000 sunkiųjų automo
bilių.

Daugelis Latvijos reikalavi-' 
mų, ypač apie nuostolius prida
rytus caro armijų, yra paremti 
tvirtinimu, kad Latvija, kaip ir 
Belgija, buvo neutralė šalis, kas 
yra didele netiesa. Pavyzdžiui, 
Latvija reikalauja atlyginimo už 
iškirtimą jos miškų, tos šalies 
apgynimui.

Beto Lativija reikalaus pro- 
porcionalės dalies Rusijos aukso 
rezervo, kaip tą padarė Estonija, 
tuo pačiu laiku pripažindama pro 
porcionalę dalį Rusijos skolų.

ORAS.

Lietus ir šalčiau šiandie; gali 
pavirsti vakare į sniegą ir pūgą.

ANGI.IJA GRASINA
FRANCIJAI.

žadanti .pasitraukti iš .pildymo 
taikos sutarties.

LONDONAS, bal. 11. — Sun- 
day Express šiandie išspausdino 
sensacinę žinią, kad Anglijos 
valdžia per Agi i jos ambasadorių 
Francijojc lordą Darby pranešė 
Francijai, kad Anglija pasitra
uks iš pildymo taikos sutarties, 
iki nebus sugražinta pilna har
monija veikime.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. April 12, 1920 
a* reguired by me act of Oct. 6,1917
FRANCIJA UŽĖMĖ DAR DAU
GIAU VOKIETIJOS MIESTŲ

Dar du miestai užimti, kitus du 
ketinama užimti.

LANDONAS, lwd.ll. —- Ber
ibio žinia sako, kad Lokal An- 
zeiger rašo, jog Francijos spė
kos praplečia okupaciją į Main 
apygardą. Stockstadt, Bavarijoj 
ir Badenhausen jau tapo užimti 
ir sprendžiama, kad franciizų 
kareiviai eina linkui Aschaffen- 
burg ir Darmstadt.

True translatlon tiled with the post- 
master at Chicago, III. Ajhil 12, 1920 
as reguired by the act ot Oct. 6,1917
FRANCUZAI SUSIRĖMĖ SU 

VOKIEČIAIS.

Francuzar okupuoja daugiau 
Vokietijos miestų. Suėmė 

šimtus belaisvių.

KĖBLINAS, bal. 10. — Pra
nešama, kad susirėmimas tarp 
Francijos kareivių ir vokiečių 
civilių ištikęs Darmstadte. Skai 
čius kritusiųjų nepaskelbtas.

Iš F rauk forto pranešama, kad 
franeuzai gabenasi daugiau ka
reivių, besirengdami okupuoti 
Heidelberg, Mannheim ir Kar- 
Isruhe. Badenhausen jau tapo 
užimti. Franeuzų generalis šta
bas pienuojąs užimti Aschalien- 
burg tikslu atkirsti susinešimą 
tarp šiaurines ir pietinės Vokie
tijos.

Francijos kavalerija darė žval 
gybas pereitą naktį apiclinkese 
Glessen ir Darmstadt.

Suimta 500 belaisvių.
500 oficierių ir kareivių iš si- 

cherheistwerh yra laikomi kaipo 
kares belaisviai Frankforte, pa- 
ak čia gautų žinių. Krasos dire^“ 
torius Frankforte irgi tapo areš
tuotas, kadangi franeuzai negalė 
jo gauti patenkinančio tolimo 
susinešimo telefonu.

Piliečiai svdrstą paskelbti ge
li erelį streiką, kaipo dalį progra 
mo pasyvio priešinimos Franci
jos įsiveržimui.

Francijos valdžia vedanti ta- 
rybacs Darmsitadte su buvusiu 
Hesse kunigaikščiu tikslu ats
kirti kunigaikštija nuo Vokieti
jos.

True translntlon filed wlth the post 
master at Chicago, UI. April 12, 1920 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

FRANCUOS ĮSIVERŽIMAS 
GRASINA SUARDIMU TAU

TŲ LYGOS.

Manoma, kad Wilsonas bandys 
sutaikinti talkininkus.

VVASHINGTON, bal. 11. — • 
čia permatoma yra pradžia Iri
mo tautų lygos, jei preinierų ta
ryba San Reino šia savaitę neįs
tengs išrišti Ruhr distrikto si
tuacijos klausimo ir jau vien dė
lei to prezidentas Wilsonas gal
būt dramatiškais budais bandys 
sutaikinti kįlusius tarpe taikiniu 
kų nesutikimus.

Valstybes departamentas lau
kia pilnų žinių nuo ten esančių 
Amerikos karininkų apie padė
tį Ruhr klonyje. Tos žinios, bea- 
bejonės, tuoj aus bus pasiųstos 
Baltamjan Naman ir galbūt duos 
pamatą prezidentui veikti.

Jeigu bus aiškiai parodyta, 
kad vokiečių spėkos Ruhr dis- 
triekte nesudaro tikrojo karinio 
pavojaus Francijai, prezidentas 
galbūt'pasinaudos ta žinia paro- 
dimui, kad Francija bereikalo 
susirūpino tuo dalyku.

Ministerių taryba pirmiausiai 
atkreips atida į Vokietijos tvir
tinimą, kad jos kareiviai Ruhr 
distrikte nėra tiek skaitlingi, kad 
galėtų pateisinti Francijos many 
mą, jog tame distrikte yra tve
riama baza prieš Francija.

Taryba taipjau nuspręs ar E- 
beito pasiųstieji kareiviai yra 
dabar respublikoniniais karei
viais, ar vien sudaro branduolį 
naujam von Kappo žygiui. Fran
cija sako, kad ji turi taip tikras 
žinias apie pastarąjį faktą, kad 
ji buvo priversta veikti, davusi 
talkninkams tinkama pranešimą.

Bet jeigu taryba nuspręs kad 
yra bejiegė išrišti tą klausimą, 
visa tautų lygos budavonė iki 
pat pamatų, bus sujudinta ir to
dėl tikimasi kad prezidentas pa
darys kokių-nors žingsnių.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. April 12, 1920 
as reguired hy Ine act ot Oct. 6,1917

VOKIETIJOS KONTR-REVO-
LIUCIONIERIAI PJLENUOJO 

NAUJA SUKILIMĄ.

Sumuštieji inilitaristai nerim
sta ir rengiasi prie naujo nuver 

valdžios.

BERL1NAS, bal. 10. — Nepri 
klausomųjų socialistų laikraštis 
Freiheit rašo, kad maj. gen. Lu- 
ettwitz, kuris lošė žymią rolę Ber 
lino kontr-revoliucijoj, dabar yra 
Franzburg apiclinkese, Pomera 
nijoje. Jis rengiasi prie naujo su 
kilimo Vokietijoje, kuomet vie
nas jo draugų keliaująs po visą 
šalį rengdamas nuvertimą val
džios.

Aix-/la-Chapelle vaikšto gan
dai kad sovietų valdžios tapo pas 
kelbtos Pitt'edfeld ir Magdeburg, 
75 m. nuo Berlino.

Brunsvvike tapo įsteigta Gil
ei ph partija, kad tą kunigaikšti
ją pavertus į autonominę mo- 
narchiją.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. April 12, 1920 
as rcųiiired by the art of Oct. 6,1917
JAPONIJA GELBĖS FRANCI

JAI.

PARYŽIUS, bal. 16 — Journal 
sako, kad Japonija Francijos be- 
siveržimą nuo Reino ir franeu
zų kareivių užėmimą Vovietijos 
neutralio zono.

PARYŽIUS. — Paskilbusi vi
same pasaulyje aktorė Sarah Ber 
hardt, 79 m., ketina ateinantį ru
denį paskutinį sykį aplankyti A- 
meriką ir čia duoti keletą persta-, 
tymų. Jai rašomas specialia vei-! 
kalas. Ji busianti ir Chicagoje. I 

True translatlon filed wtth the post- 
master at Chicago, III. April 12, 1920 
as reguired by the act of Oct. tt, 1917

Rusija ir pirklyba su 
užsieniu

ANGLIJA UŽBAIGUSI PIRK- 
LYRINES TARYBAS SU

- ’ RUSIJA.

Tik imąsi greito atnaujinimo 
pirklybos.

COPENHAGiEN, bal. 10.
Oficialiai paskelbtu, kad Angli
jos delegacija užbaigė savo ta
rybas su Rusijos sovietų atsto
vais apie pirklybinius ryšius.

Yra gerų prospektų, kad da
bar bus padaryta sutartis apie 
greitą įsiteigiami pirklybos su 
Rusija.

True translntlon filed witn the post- 
master M Chicago, III. April 12, 1920 
as reguired by the act oi Oct. 6,1917

KRASINUI NEPAVYKO 
STOCKHOLME.

Į
Ekoniminės ir politinės pasek

mės sovietų pasiuntinio 
nepasek m ingos.

STOCKHOLM, biri. 10 (Rašo 
Chicago Daily News korespon
dentas llal OTTaherly). 
Šiandie atidaryta telegrafinius 
susinėsimus tarp Švedijos ir so
vietų Rusijos, Bet apsirubežioja- 
ma vien perdavimu sovietų ofi
cialių pranešimų Švedijos bevie 
lio telegrafo stočiai. Abelno ap- 
simainymo žiniomis ir telegra
momis nebus svarstoma iki pil
no atnaujinimo diplomatinių 
ir konsulinių ryšių.
Tai yra naujas apliejimas šaltu 
vandeniu daugelio pirklių vil
čių, kurie tikėjosi atsidarymo 
susinėsimų po komisaro Kra- 
sino tarybų

Tie, kurie turėjo susižinojimų 
su sovietų atstovais čia ir Cop- 
enhagene, išreiškia susi vii imą 
pirklybiniais prospektais. Ko-( 
misaro Krasino apsilankymas 
atlieka įspūdį, kad jis mažai 
paiso apie pabūdavo j imą koope 
racijų pirklybos su išlaukiniu 
pasauliu. Vieton to, jis dėjo dau
giau paslengų politiniuose da
lykuose.

Čia net abejojama, ar jo 
partijoj yra nors vienas tikrus 
Rusijos kooperacijų judėjimo 
atstovas. Bet* jeigu jis atsivežė 
nors vieną tikrą bolševiką, ku
ris neapkenčia kapitalizmo, ta- 
sis neparodo neapykantos išlau
kine išvaisda, kadangi pirmiau
siu jų dalyku pasiekus Skandi
navijos šalis buvo apsirūpinimas 
naujais darbužiais.

Tas ypač tiesa apie moteris 
stenografes ir vertėjas, kurios 
išlipo Stockholme prastai pasirė
džiusios. Dabar gi jbs yra pasi
rėdžiusios naujausiais madingais 
rūbais. Jie neparodo abejojimo 
pasinaudoti visais* parankamais, 
kuriuos tik galima suteikti kapi
talistinė valdžia.

Komisaras Krasinas galbūt lai
kosi geriausių koltų kol jis ne
pasieks Anglijos, bet ikišiol jis 
padarė labai menką įspūdį ant 
pirklybinių atstovų, kuomet po
litikoje jis susitiko pilną indife-

PINIGŲ KURSAS.
Subatoj, bal. 10 d., užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.98
Austrijos, 100 kronų ........... 0.55
Belgijos už $1 ...........frankų 15.20
Danijos 100 kronų ........... $18.80
Finų 100 markių ............... $ 5.25
Francijos, už $1 .......  frankų 16.07
Italijos, už $1 ..........   lyrų 24.80
Lietuvos 100 auksinų ........ $ 1.85

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

Lenkų 100 markių ........... $ 0.72
Norvegu 100 guldenų ...... . $20.15
Olandų 100 guldenų $87.85
švedų 100 kronų . ........ «... $22.15'
šveicarų, UŽ $1 ..;...4.v.... frankų 6.50 
Vokiečių 100 markių ....... $ 1.85 

renti.škumą Švedijos valdžios.
Švedijos bankieriai ir ekspor

tuotojai, kurie sekė Rusijos nuo- 
tikius, sako, kad dabartinės so
vietų pastangos polieka situaci
ją nepersimainiusią. Jei sovietai 
nori užvesti reikalus su išlau
kiniu pasauliu, jie turi pirmiau
sia įsigyti kredito sistemą tokio
je valdžioje, kurią galėtų pasi
tikėti pašaliečiai. Kol tas nebus 
padaryta, Krasinas ir kiti sovie
tu atstovai gali prižadėti ką tik 
jie nori, bet negaudami progos 
pradėti pirklyba.

True translntlon filed with the post- 
master at Chicago, 11). April 12, 1920 
d t reguired by the act ot Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI NENORI TALKI
NINKU TYRINĖJIMO KOMI

SIJOS

Pasaulis nori pirklybos su Rusi* 
ja ir ji statys savo reikalavimus

PARYŽIUS, bal. 11. — Niko- 
lai Lenin mano vesti aštrias ta
rybas su talkininkais.

Pėtnyčios dviejuose tautų ly
gos susirinkimuose buvo svars
tyta apie vertumą panaikinti nu
tarimą pasiusti į Maskvą oficia- 

• lę tyrinėjimo komisiją. Nors tau
tų lyga nieko nepaskelbė, bet su
žinota, kad sovietai visai nėra 
palinkę priimti tokią komisiją, 
kurios vyriausia pareiga, rusų 
nuomone, padaryti kelią gražiam 
talkininkų valdžių perkeitimui 
nuomonių “išbaltinant” sovietų 
valdžia.

Leninas, kiek žinoma, pilnai 
supranta Europos šalių troški
mą atnaujinti pirklybinius ry
šius, kad pasipelnius milžiniškais 
Rusijos turtais ir, matomai, ren
giasi reikalauti pilno pripažini
mo jo valdžios pirm negu jis pra
dės projektuojamas tarybas.

Rusijos valdžios galva, sako
ma, davė suprasti, kad jis nepri
ims jokios tyrinėjimo komisijos. f

Pranašaujama, kad prie tų ap
linkybių tautų lyga panaikins ko 
misiją ,kad nerizikavus sovietų 
atsisakymu pripažinti minėtos 
komisijos narių Europos pus
ponius.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. April 12, 1920 
as reginred by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI MOBILIZUOJA 
ARMIJA PRIEŠ LENKIJA.

STOCKHOLM, bal. 10. — Pa 
sak Maskvos pranešimo, bol

ševikų armija lapo mobilizuota 
ir apginkluota besiveržimui 
L e n k i j o s fronte. Bol
ševikai rengia dideles karines 
spėkas tikslu pradėti generalį 
ofenšivą.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. April 12, 1920 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

JAPONIJA .GABENASI DAU
GIAU KAREIVIŲ SIBERIJON

TOKIO, bal. 3. — dar 2,000 
kareivių, sustiprinimui Japoni- 
joskareivių Manzi tiri joje, išplau 
kė šiandie.

True translatlon fiied with the post 
master at Chicago, III. April 12, 1920 
as reguired by the act of Oct. 6,1917 j

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
TUAPSIE

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
9. — Bolševikai paėmė Juodųjų 
jūrių uostą Tuapsie, Ciskauka- 
zijoj. Paimta jį seredoje. (Tuap
sie yra į pietryčius nuo Novoro- 
ssysko, kuriam puolus Denikino 
armijos likučiai ir pasitraukė į 
šį uostą).

Buvęs komanduoto jas gen. De- 
nikinas išvažiavo iš čia (Kons
tantinopolio) Anglijos kariniu 
laivu, galbūt į Maltą.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
NAUJIENAS

True rrnnslntion filed wfth the post- ' 
mastei' at Chicago, 11). April 12, 1920 ' 
as reguired by the act of Oct. 6,1917 

LENINAS VĖL NUVERSTAS.

COPENHAGEN, bal. 10. — 
Pasak čia gautų žinių, Petrogra-' 
das ir Maskva tapo užgriebta Ru
sijos kontr-revoliucioniėrių.

(Tai veikiausia paduodamas 
gandas iš Rygos. Jokie kontr-re- 
voliucionieriai neveikė Petrogra
do ir Maskvos apielinkėse).

True Iransltdion filed with the post- 
master at Chicago, 1)1. April 12, 1920 
as reguired by Ihe act of Oct. 6, 1917

ODESAI GRISIA BADAS
• t

BUCIIARESTAS, bal. 10 —j 
Odessai gręsia badas, talkinin- 
kan^ ištraukus iš jos savo spė- 
kas. Bolševikų kareiviai patru
liuoja miestą ir sustabdė sumi
šimus ir piešimus, bet jie negali ' 
suteikti maisto, kadangi jie ne-, 
kontroliuoja teritorijos už mies
to.

Didelė betvarkė ir vargas vie- šalindamos svičmenų ir trainme- 
špatauja pietvakarinėj Rusijoj, Inu brolijas. Naujoji unija sako, 
neapdirbtoj ir apleistoj gyvento-, kad vistiek tose brolijose nieko 
jų. Plešku gaujos bastosi po vi- , ir nebeliko, išėmus tik valdybas, 
są šalį ir viską išvogė, o dabar i Geležinkeliai davė trumpą laiką 
pradėjo pereidinėti per Dniestro ( brolijoms išpildyti savo prižadus 
upę į Rumuniją ir ten atiminėti sulaužyti streiką ir priversti dar 
iš gyventojų gyvulių bandas. ! bininklus pildyti kontraktą. Jei 

 I brolijos to į laiką nepadarys,
True translAtion filed with Ihe post- 
master at Chicago, III. April 12, 1920 
as reguired by Ihe act of Oct. 6,1917
TURKIJOS NACIONALISTAS

TURĮ 150,000 KAREIVIŲ!

KONSTANTINOPOLIS, bal. 9
Muslapha Kamei Paša, vado

vas 'Turkijos nacionalistų Ana
tolijoje, surinko armija iš 150,- 
000 kareivių, bet jie yra labai 
menkai apginkluoti, pasak tal
kininkų karininkų surinktų ži- 
ųni.

'Turkijos kabinetas svarsto 
kokių karinių priemonių grieb- 
ties prieš nacionalistus.

Muslapha Kernai Paša baudė 
išsiųsti savo proklamacijas tele
grafu, bet telegrafo operatoriai 
atsisakė jas priimti. Jos dabar 
yra dalinamos aeroplanu.

4,000 ANGLIAKASIŲ STREI
KUOJA.

P1TTSBURGH, Kas., bal. 10. 
— Daugiau kaip 4,000 angiliaka- 
sių, sustreikavo šiandie protes
tuodami prieš pasodinim^ Kan- 
sas angliakasių unijos preziden
to Howat ir kitų trijų unijos vir
šininkų. Viso Kansas valst. dirba 
12,000 angliakasių

Hovvat ir kiti 3 viršininkai, ku
ris ludytų prieš industrinį teis
mą, jau yra pasodinta kelėjiman.

9 ŽMONĖS SUŽEISTI SUSIDŪ
RUS ELEVATORIAMS.

CHICAGO. — 9 žmonės liko 
sunkiau sužeisti ir daug lengvai 
sužeista, Ravenswood elevato
riui prie 7 ir Wabash Avė. gat
vių užvažiavus ant kito tuščio 
elevatoriaus.

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

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

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

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

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

GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS VIS TEBESlPLEčlA

Tūkstančiai sustreikavo Now 
Yarke ir kituose rtiiestuose

CHICAGO. — Taip vadinamas 
“nelegališkas” svičmenų ir yar- 
dų darbininkų streikas netik ne
mažėja, bet vis dar plėtojasi, pri
traukdamas j savo eiles naujus 
tūkstančius darbininkų ir apim
damas naujus miestus.

Neskaitant daugelio kitų mie
šti), vien Ne\v Yorke sustreika
vo keli tūkstančiai svičmenų. 
Gabenimas tavorų visur yra la
bai suvaržytas, sumažinama ir 
pasažierinių traukinių vaikščio- 
jmą ir rūpinamasi tik pirmiau
siai pristatyti užtektinai maisto, 
ypač didiemsiems miestam, kaip 
New Yorkas ir kiti.

Streikui besiplečiant, geležin
kelių kompanijos yra pasirengu
sios tarties su naująja yardme
nų unija ir ją pripažinti, tuo pa-

kompanijos tarsis su naująja li
nija. Naujoji unija turėjo pasita
rimų su valdininkais, bei iš lo 
nieko neišėjo.

SONORA ATSISKYRĖ NUO 
MEKSIKOS

NOGALES, Sonora, bal. 10.— 
Sonora valstija šiandie pasitrau
kė iš Meksikos respublikos. Val
stijos kongresas slaptame visą 
naktį laikytame posėdyje nutarė 
ginklų pagelba priešinties Meksi
kos valdžiai, jei ji bandytų pa
siųsti į Sonora kareivių.

Atsiskyrimas įvyko delei pre
zidento Carranzos nutarimo ne
žinomiems tikslams pasiųsti fe- 
deralių kareivių į Sonora.

Trųe translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. April 12, 1920 
as reguired by the act of Oct. 6,1917
BOLŠEVIKAI PANAIKINO NE-

DIELDIENIŲ POILSĮ.
LONDONAS. — Pasak bevie-

linio pranešimo iš Maskvos, Ru
sijos sovietų valdžia prigrasi
no šiaurinių geležinkelių dirb
tuves pastatyti po karės stoviu, 
kad panaikinus ką ji vadina 

piktadarybę” darbininkų eik
vojimą laiko švenčiant šventes. 
Valdžia tvirtina, kad 1,000 dar
bo dienų lapo pražudyta į vieną 
menesį ir kad geležinkeliečiai 
tariasi turėti “dvi dienas poil
sio, kuomet milionai žmonių 

badmiriauja ir kada negalima 
atgabenti duonos delei stokos 
geležinkelių garvežių”. Ji prane
šti nedirbantiems, kad jie turės 
arba atidirbti už laiką “kuris 
buvo pavogtas iš respublikos“, 
arba aplaikys bausmes sulig ka
rės įstatymais.’
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1739 S. Halsted St., Chicago, 
(II. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje — pašto:

Metams ................................. $6.00
Pusei mėty .......................... 3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiams .............. L45
Vienam mėnesiui ...................... 75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................................. $5.00
Pusei mėty ............................. 3.00
Trims mėnesiams ............... 1.65
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65
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(Atpiginta)

Metams ................................. $7.00
Pusei metu............................. 4.00
Trims mėnesiams .............. ' 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.
• .........x», i ! j.

i

Privatinių šnipų 
piktadarybes.

(Tąsa)

ĮDoylc sako, kad ir Los Ange
les Times triobesį, kuriame žu
vo apie 20 žmonių, ir už kurio 
išsprogdinimų tapo pasmerkti 

kalėj iman McNamara broliai, 
taipgi išsprogdino privatiniai 
Burtis šnipų agentūros šnipai, 
ir kad jis pats tame dalyvavęs 
Dar daugiau: jis sako, kad ir 
Californijos gubernatorius ir 
teisėjai ėję su tais šnipais 

išvien.
Šnipai ir valdžia.

Privatinia šnipai veikia netik 
prieš darbininkus ir jų organiza
cijas, bet jeigu būna reikalas, tai 
ir prieš pačią valdžią. Doyle sa
ko,kad privatinių geležinkelų ko
mpanijų nusamdyti, phvatiniai 
šnipai apiplėšinėjo vagonus, kad 
tuo diskreditavus valdžios kont
rolę gelžinkeliais ir atgrasinus 
valdžia nuo tolimesnės kontrolės. 
Tie privatiniai šnipai išplėšę ta- 
vorų už $125,000,000. Doyle ban
dęs tai iškelti aikštėn ir už tą 
tapo pašalintas iš vietos.

Argo darbininkų streikas

Doyle savo laiške plačiai ap
rašo apie Argo, III. darbininkų 
streiką. Tame streike šerifo pa- 

gelbininkai nušovė kelis darbinin 
kus ir daugelj sužeidė. Tečiaus 
tie žmogžudžiai buvo teismo iš
teisinti. Streikas liko sulažytas, 
amerikiečiams nuėjus streiklau- 
žiauti, o ateivių dvasia buvo su
laužyta nuolatiniais persekioji
mais ir jų kraujo liejimu. Pirm 
kelių metų ta pati kompanija ir
gi sulaužė tais pačiais budais dar 
bininkų streiką. Apie praeitų m- 
etų streiką Doyle rašo:

“Kada valdžia paliuosavo 
Com Products & Refining Co. 
dirbtuvę, ji buvo 100% unijinė. 
Tuojau buvo pasamdyti privati
niai detektivai tai unijai išardy 
ti, ir kad tai sėkmingai pada
rius. jie pradėjo siųsti slaptus 
agnetus unijon. Kada jie įsiga
vo ten, atliko savo darbą gerai, 
sukeldami tautinę neapykantą, 
kas yra jų paprasčiausias įran
kis. Gailaus jie padalino dar
bininkus, sakydami amerikie
čiams, kad svetimšaliai norų a- 
merikiečius išvaryti ir praneš
dami svetimtaučiams, irgi tą pa 
tį; todėl liepos 9 d. (19|9 m.) 
tapo paskelbtas streikas.

“privatinių šnipų kompanija 
papirko šerifą, valstijos advoka
tą ir Argo mayorą. Ateivių pa 
dėjimas buvo rustus, žiūrėto
jai 5 vai. po piet buvo susirin
kę prie dirbtuvės vartų, o Argo 
mayoras, surinkęs savo bandą 
mušeikų prie savo namų 57th 
Place, šitaip juos pamokino:

“ ‘Dvidešimt jūsų eisite pasi
slėpę, į užpakalį dirbtuvės ir 
kada pamatysite mane ateinant 
iš šiaurės pusės pradėsite į juos 
šaudyti; tuo budu mes juos iš- 
šaudysime’. z

“Jie pradėjo šaudyti ir pašo
vė penkiasdešimt aštuonis žmo
nes, vyrus ir moteris, o tris 
žmones užmušė. Liepos 14 d. 
jie padarė naują užpuolimą ant 
svetimtaučių susirinkimo ir trįs 
vyrai ir viena moteris buvo į- 
mesti kalėjiman ir brutaliai kan 
kinami. Privatiniai šnipai pa
šovė vieną vyrą ir mušė šautu
vais per galvą. Kunigas, kuris 
yra svetimtautis, užsistojo ir pa 
sakė ‘Aš žinau jį. Jis turi de
vynetą vaikų; jis nėra blogas 
žmogus*.

M ‘Mes jį mušame ne dėlto, 
:ad jis butų blogas žmogus, bet 
kad tame darbe yra pnigų’. Ir 
jie pabaigė savo nedorą darbą. 
Jų auka mirė; bet jis paliko de
vynis sūnūs, kurie laiko kardą, 
ir tas kardas, kurį vadina “pa
gieža“, kris ant galvos šalies, 
kuri gina tokius savo agentų 
darbus.

“Emil Liedick, svetimtautis, 
nestreikavo, bet tapo uždarytas 
dirbtuvėje ir paliko savo 16 me
tų amžiaus pačią namie; gene- 
ralis superintendentas Sayer pa 
siuntė savo tris parinktinius mu 
šeikas daboti Liedicko narą ir 
saugoti jo pačią nuo žmonių, ku 
riuos jis žadino “nedorais sve
timtaučiais’. Jie, tie privati
niai šnipai, apvogė namą ant 
$95 ,paėmė Liedicko jauną pa
čią ir apnuodiję ją išvežė į Diek 
Lambert saliuną, prie 63 gatvės 
ir Archer Avė., kur keturiolika 
privatinių šnipų ją žagino, nu
draskė jos drabužius, įmetė ją į 
savo samdytojo automobilių ir 
pardavė ją baltųjų vergių (pro
stitučių) dirstrikte?. Tai, sako 
superintendentas Sayer, yra 
‘loyalis amerikonizmas’...

“Streiko zone gyveno apie 83 
lenkų šeimynos. Rugpjučia 14 
d., 1919 m. privatiniai šnipai pa 
degė distriktą ir sudegino 24 šei 
mynų namus, ir kad padarius su 
naikinimą tikru, mayoras, kaipo 
dalininkas konspiracijos1, uždarė 
vandenį, taip kad nė kibiro van
dens negalima buvo gauti kol vi
sas blokas nebuvo griuvėsiuose.

“Liūdniausias, kokį tik ma
čiau, vaizdas buvo nusiminusios 
motinos, apstotos mažų vaike
lių, kūne svetima kalba klausi
nėjo: “Mama, kur mes miego
sime šiąnakt?”’
Privatiniai šnipai “raudonųjų“ 

medžioklėje.
Doyle sako, kad ir nesenai 

buvusioje “raudonųjų“ medžio
klėje dalyvavo privatiniai šnipai 
ir keršijo jiems, nepatinka
miems žmonėms. Bet ir čia jie 
ptisižyįliejo savo piktadaringu- 

mu. Štai kokį atsitikima Doy
le pasakoja su vienu lietuviu 
chicagiečiu:

“Aš priminsiu jums dar vieną 
atsitikimą iš tūkstančių, kurių 
aš galėčiau papasakoti.

(Bus daugiau)

NEW YORKO DARBININKAI 
STREIKUOJA.

Gali kilti visuotinas uostų dar
bininkų streikas.

NEW YORK. — Pereitą sa
vaitę prasidėjo traukinių kilno
tojų streikai, kuris gali pavirs
ti į visuotiną 1(M),(KM) uosto dar
bininkų streiką. Dabar be strei
kuojančių 7,(MM) kčlikų, dar strei 
kuoja 15,(MM) prieplaukų darbi
ninkų. Prie jų gali prisidėti pre
kių krovikai, vilkikų darbinin
kai, brekmonai ir kiti. Jei tas į 
vyktų, prisieitų uždaryti uostą.

Geležinkelių kompanijos gra
sinu ^įvesti traukinių kčrfVus 
privatinėms kompanijoms, kad 
tuo išsisukti nuo 8 vai. darbo 
dienos pavedimo dėl geležinke
liečių.

KORESPONDENCIJOS
r.... iri ■■■***rr ~'~-'**inr-7——r"~---------~~ —

duodame sąrašą, kam tie pini
gai ir kiek buvo siųsta. Kas 
jįios siuntė, lai pareikalauja iš 
agentų, p(T kuriuos jie siuntė, 
kad sugrąžintų atgal pinigus.

KENOSHA, WIS.

Didvyriai virto kurapkomis.
valdininkus, kurie nenori pripa-

Kaip ir visur kitur, taip Lietuvai nepriklausomy-
kenoshiečiai lietuviai komunis- b^s> Na, pažiūrėsim, už kokius 
tai“ sakosi esą didžiausi kovo-!jjs balsuos.
tojai, o visa kita, kas ne jų, tai į
patįs niekai. Jeigu socialistai ♦ ♦
surengdavo prakalbas ar šiaip’ Prohibicijos visai nežymu. Da 
pramogos vakarą, tai musų “ko-j aršiaus dabar, ne kaip pirma 
munistai“ tuoj kviesdavo (ir.kad buvo. Karčiamninkai pri
kviečia) iš Chicagos ar iš kur, aįpįi«ko degtinės, ir dabar lupa 
kitur kokį nors ‘ komunistišką į p0 pUSę dolerio už gurkšnį, šven 
barškalą — kad tik kaip nors tadieniais karčiame^ atdaros.

* * Marijona Tamkuvienė, Gau-
Tautininkas Lazauskas žada gauti.škių kaimo, Velionos pač- 

daugiaus nebalsuoti už tokius to, Kauno apskr. 100 rub.

resais rublius Lietuvon, reika
laukite iš agentų pinigų atgal. 
Ir apskritai, bukite atsargų* *u 
pinigų siuntimu^

Lietuvos Misijos Informaci
jų Biuras.

pakenkus socialistams.
Maža to. Pastaruoju laiku tie 

musų “kovotojai“ netik viešuose 
susirinkimuose, bet ir po stu- 
bas vaikštinėdami pradėjo gir
tis, kad socialistai biją komuni-

Girtybė žydi pilnai. Nesenai po- 
. licija užklupo lietuvių “gemble- 
rius”. žinoma, nieko nuosta
baus nebūtų, bet ten butą ir ko 
munistų. O mat brooklyniškė 
Laisvė vis tvirtina, kad komu-

stų, nedrįsta stoti “į viešus de-,nistai labai susipratę, 
batus“. O kad žymi dalis vie
tos lietuvių darbininkų yra su
klaidinti tais negudriais šukavi
mais, tai jie kiekvieną tokių 
“kovotojų“ žodį skaito “šventu 
teisybe“. Matydama tai vietos 
L. S. S. 58ta kuopa savo susi
rinkime, sausio 11 d., kaip vie
nu balsu nutarė pakviesti “ko
munistus“ į debatus. O kad 
tie kovotojai negalėtų išsisuki
nėti, tai pakvietimas pasiųsta re
gistruotu laišku. Atsakymui 
duota laiko šešios savaitės. Bet 
iki šiol jokio atsakymo dar ne
gauta. Tai rodo, kad Kenoshos 
lietuviai “komunistai“, tie ne
permaldaujami kovotojai, liko 
tik bailiomis kurapkomis. Mat. 
kol nereikėjo stoti akis į akį su 
socialistai, tai jie buvo labai 
smarkus, bet dabar musų did- 
vyrai dievas žino kur sulindo...

Tie musų “komunistai“, kada 
jie pabėgo iš Socialistų Parti
jos, džiaugėsi, kad “socializmas 
jau žlugo“. Bet ištikrųjų tai jų 
pabėgimas partijai nė kiek ne
pakenkė. Atpenč, VVisconsino 
socialistai dar laimėjo. Tai ro
dą praeitieji balsavimai. Raci- 
ne, Milwaukee ir kitų miestų sc 
cialistai dar džiaugiasi apsivalę 
nuo suanarchistėjusiu elemen- 
tų. \

Taip bus ir su lietuviais. Su
irutė, kurią sukėlė Lietuvių So
cialistų Sąjungoje “komunis
tai“, pareis kaip nebuvus. Ta
tai vietos lietuviai neprivalo ti
kėti jų prasimanymams, bet 
burtis į vietos L. S. S. kuopą ir 
kovoti su tikraisiais darbininkų 
išnaudotojais - kapitalistais. Kp. 
savo susirinkimus laiko kas ant 
rą nedėldienį kiekvieną mėn. 
kaip 2 vai. po'pietų —. Socialistų 
svetainėj.

L. S. S. 58 kp. įgaliota komi
sija:

J. Pashkus, 
J. Marcinkevičius.

Taigi ta Laisvė nuolatos gi
riasi, kad ji daugiausiai prita
rėjų turinti. Atidžiai klausiaus 
Tautiško Knygyno raporto už 
1919 metus. Kada skaitė paja
mas ir išlaidas, pasirodė, kad 
Keleivio atskirų numerių par
duota už $24.00, kitų laikraščių 
taipgi parduota nors mažiau, 
bet visgi už keletą dolerių; na, 
o kiek Laisvės parduota atski
rais numeriais? Ogi už 18 cen
tų per 1919 metus.

Aukaukite Laisvės popieros 
fondan, nes ji daugiausiai “pri
tarėjų“ turi.

Socialistai vėl gavo leidimą 
alikyti prakalbas gatvėse. Pir
mos prakalbos buvo parengtos 
balandžio 3čią d. Ilollday ir Bal- 
timore gatvėse. Nuo įstojimo 
Suvienytų Valstijų karėn ir iki 
šiol nebuvo leista rengti gatvė
se prakalbų. Dabar publika į- 
domiau klausosi socialistų kal
bėtojų, negu būdavo pirma.

— Zigmas.

EAST CHICAGO, INI).

BALTIMORE, Ml).

Margumynai. *

Keletas metų sitgfal T.altimo- 
rės lietuviai (daugiausiai tauti
nės draugijos) pradėjo darbuo
tis, idant pasistačius nuosavą 
svetainę. Nors palengva, bet 
per pastaruosius metus šiek tiek
darbas pastaumėta priekin. Tre
jetas metų atgal buvo įsteigta 
Kooperatyviška Bendrovė. Pra
dėta pardavinėti Šerai; pirko 
draugijos ir atskiri žmonės, bet 
palyginus su čia gyvenančių lie 
tuvių skaičium tai atskirų dali
ninkų nedaug prisidėjo prie ben 
drovės, vos apie 400. Dabar, 
kada jau rengiamasi pradėti sta 
tyti, tai reikėtų, kad kiekvienas 
Baltimorės lietuvis nusipirktų 
bent vieną Šerą už $25.00. Jau 
su statytojais kontraktas pada
rytas ir šį mėnesį, manoma, sta
tymo darbas bus pradėtas.

Nedalyvavęs derybose, nega
liu smulkmeniškai aprašyti, už 
kiek apsiėmė kontraktorius pas
tatyti svetainę, bet esu girdė-
jęs draugijos susirinkime išduo
dant direktoriaus raportą, kad 
sutartis padaryta už 84,500 do
lerių; iš apie dešimties kontrak 
torių tik vienas už minėtą sumą
pinigų apsiėmęs statyti.

Tai vis tik negerai.

Naujienų balandžio 3 dienos 
laidoj buvo įdėta žinutė apie į- 
vykusias čia prakalbas. Kai 
kas primeta man, buk aš tą ži
nutę rašęs [ją rašė kas kitas.— 
N. Red.]. Toj žinutėj pasaky
ta, kad kalbėtojas “nieko nepa
sakęs“. Ištiesų gi jis kalbėjo, 
pirma, apie revoliucijų atsiradi
mą, o paskui apie L. D. L. D. 
Kam gi reikėtų taip jau niekin
ti per laikraštį priešingų pažval- 
gų kalbėtoją? Ko galima tuo 
atsiekti? Arba vėl: žmonių, 
buvę apie pusantro tuzino. Iš
tiesų gi žmonių buvo susirinkę 
toli daugiau nei šimtas. Tai 
kam tas netiesos skelbimas ? 
^kam iš to naudos?

— P. T. Grigaliūnas.

Perspėjimas.

DEL PINIGŲ SIUNTIMO 
LIETUVON.

Alsidaritis keliams pinigų per 
siuntimui Lietuvon žmones pra
dėjo gausiai šelpti savuosius 
Lietuvoje. Bet iš kitos pusės 
visoki agentai pradėjo nežmo
niškai skriausti įmonės paim
dami net kęturis kartus dau
giau negu reikia, Su pinigų 
siuntimu lietuviai privalo būti 
atsargus. Jie prh^lo siųsti ]>er 
sąžiningus agentus arba per pa
čią misiją, nes kitaip gali nus
toti daugiau nėi pusės siunčia
mų pinigų.

Apart to dar nežinia koki tai 
agentai siuntė Lietuvon rusiš
kus rublius, kurie dabai* lenai 
nevaikščioja, ir tai negalimu 
kursu.

Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės bankas mums praneša, kad 
nežinia per kokį agentą buvo 
siųsti pinigai ir lai nežinia kas 
juos siuntė. Tie pinigai negali
pasiekti adrisantų. Žemiau pa

Stanislovas Kupčinskas, Dzin 
gailių kaimo, Ramigalos vai. ir 
pačta, Kauno apskr. 1(M) rub.

Jieva Zikavienė, Užvalkis kai
mas, Keidainių vai. ii’ pačias, 
Kauno apskr. 100 rub.

Marcijona Žeimienė, Dirdžiai 
kaimas, Gvildžiai vai. ir pačtas, 
Šiaulių apskr., Kauno rėd. 150 r.

Grasilda Lcinauskiene, Paši
les k., Šiados vai., įlinkių pač
ta, Telšių aps., Kauno rėd. 100 r.

Ona Kureišiene, Prazariškio 
kaimas, Žasliai pačias, Trakų 
aps., Vilniaus rėd. 80 rub.

Antanas Paulauskas, Ručio- 
hys kaimas, Žasliai pačias, Tra 
kų aps,, Vilniaus rėd. 80 rub.

Uršulė Purauskienė, Navarč- 
nos miestelis, Telšių pačto ir 
apskr., Kauno rčd. 200 rub.

Paulina Grigarauskiene, Kiv- 
zakaučiuno dvaras, Raseinių 
pačtas ir apskritys, Kauno ve
dybos 200 rub.

Marijona Jatkaiiienė, Giriniu 
kai kaimas, Triškiai vai., Šiau
liai aps., Kauno rčd. 150 rub.

Domininkas Rauktis, Šiaudi
niai kaimas, Švėkšnos vai. ir 
pačtas, Raseinių aps., Kųuno ve
dybų 150 vuib.

Motiejus Lukošius, Biržų mie 
stotis ir pačtas, Panevėžio aps., 
Kauno rėd. 50 rub.

Kazimieras Serapinas, Raukai 
.kaimas, Švėkčna vai. ir pačtas, 
Raseiniai aps., Kauno rčd. 100 r.

Kunigas Juozas Vitkus, Jiena 
polis bažnytkiemis, Varnių pač
tas, Telšių aps., Kauno rčd. 500 
rublių.

Jonas Zinkevičių (Jono sū
nūs) Vaičlaukis kaimas, Alvi
tas vai., Vilkaviškis paštas ir 
aps., Suvalkų rčd. 500 rub.

Juozapas Žilis, Traiškunių 
miestelis ir paštas, Vilkmergės 
aps., Kauno rčd. 100 rub.

■ Zuzana Skersienė, Skaudulių 
kaimas, Salantų paštas, Kretin
ga aps., Kauno rčd. 100 rub.

Agota Girdoniene, Navaronų 
miestelis, Telšių pačta ir apskr., 
Kauno rčd. 200 rub.

Motiejus Kleiza, Jurginiškių 
kaimas, Garlevos vai. ir pačtas, 
Kauno apskr. 150 rub.

Petronė Liutkevičicnė, Mari
jampolės miestas ir pačtas, Kal
varijos gatve, numeris 2, Suval
kų red. 100 rub.

Ona Damuškienė, Veiveriai 
bažnytkaimis, Veiveriai paštas, 
Marijampolio aps. Suvalkų red- 
200 rub.

Vincas žemaitis, Vilkaviškio 
miestas, Virbalio gatvė, numeris 
57, Suvalkų rėd. 100 rub.

Jonas Čiubriiiskis, Butrimo
nys kaimas, Krakenava vai. ir 
paštas, Panevėžio aps., Kauno 
rėd. 150 rub.

Rachel Berolsky, Utena mies- 
tclis, Utena r>aštas. Vilkmergės 
aps., Kauno red. 1OO rub.

Ona Rauktienč, Pakalniškiai 
kaimas, Švėkšna vai. ir puštas, 
Raseinių aps., Kauno red. 50 r.

Jonui Gintautui, Laumių kai-
mas, Siados vai. ir paštas, Šiau
lių aps., Kauno red. 200 rub.

Antanus šeškauskas, Rokiškio 
dvaras, Rokiškio paštas, Novo- 
aleksandrovskas aps., Kauno r. 
50 ru'b.

Jonas Grigalailis, (sūnūs Juo
zo) Kibutiai kaimas, Kelmė vai. 
Tytavėnų paštas, Raseinių aps., 
Kauno red. 100 rub.

Klebonui Boleslavui Rakaus
kui, Truskavos kaimas, Rami- 
gala paštas, Panevėžio aps., Kau 
no rčd. 200 rub.

Morta Stankienč, Giedruškių 
kaimas, per Užventį, Lūkės (Miš
ias, Šiaulių aps., Kauno redy- 
ba 500 rub.

Jonas Genevielius, Viršužig'lis 
kaimas, Panemunis, Pažaislio
Panemun: vai. ir paštas, Kauno 
apskr. 500 rub.

Basse Kalz., Alytaus miestelis, 
Alytaus aps., Suvalkų r., 100 r.

Viso 5010 rusiškų rublių.
lvas kada nors siuntei tais ad-

Socialistu Partijoje
Demonstracija Dėbso reikalu 

atidėta.

Socialistų partijos pildomojo 
Komiteto sekretorius skelbia, 
kad ruoštoji balandžio IStai die
nai milžiniška demonstracija 
VVashingtone Dėbso ir kitų poli
tinių kalinių paliuosavimo rei
kalu, tapus atidėta kiek vėles
niam laikui. Atidėti tekę dėl
to, kad tokios milžiniškos prote
sto demonstracijos balandžio 13, 
taigi dieną, kurioj sukaks ištisi 
metai kaip Debsas uždaryta ka
lėj iman, dėl laiko trumpumo ne 
buvę galima surengti. Demons 
tracija tatai įvyksanti truputį 
vėliau, bet užtat daug didesnia
me maštabe ne kad buvus iš
karto pienuojama. •

Vienok šiaip vietų darbinin
kiškos socialistų organizeijos 
kviečiamos rengti tą dieną (ba
landžio 13) protesto susirinki
mų ir priimti rezoliucijų reika
lavimais, kad kaip Debsas, taip 
visi kiti politiniai kaliniai butų 
tuojau paliuosuoti.

Severo^ GyriiinĮos užlaiko 
šeimynos sveikata.

Pavasariniai 
išbėrimai

Severa’s
Blood Purifier

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

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

žinomas kaipo sistemos sutaisyto

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS IOWA

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. Nedėlioms 10—Į2 dieną.

AvPETRATlS^& CO.
IteAL

European American Burfau
Siunti* Pinigu* |**i-duodi

NOTARIJLŠAS V 
3249 So Halsted Stroot, Chicago Illinois 

TELtrHOM “oudgffiRP felfM

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 
26 E. Wa*hingtou Bt 
Marshąll Field Anuos 

18th R. Ruimą* 1827 
Phon* Central 2862

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North W**tera Ar®.
Valandos: 6 iki 8 vakare. 

K-Spindnliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefoną* West 6121

/■■ .   II—..... ......
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomls pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St. Chicago, IH.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e f 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684

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

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

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

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban
kus, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2562.

TERPENTINAS DABAR 
MOSTIES FORMOJE.

Ar jus pamenate, kaip senose die
nose Terpentinas būdavo namuose nuo 
visokių ligų. Nors smarkiai smirdi 
ir degina, bet savą padarydavo.

Čia dabar yra senovės vaistas a- 
pent, tik geresnis. Aukso mostis va 
dinama Turpo. Tai terpetinas, iš ku 
rio išmeta deginimo ypatybė ir pri
dėta gero darančiųjų Mentholo ir 
Kamfoto. Tai yra prašalinąs puvi
mą, gydąs ir prašalinąs sukepimą. 
Ingyk tai šiandien iš savo vaistinin
ko.

North Sidės Draugijų Sąryšiu drau 
giška vaikų vakarienė, su programų, 
įvyks nedėlioj, balandžio 11 d., kaip 
5:80 vai. po pietų, Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Progra
mą išpildys patįs vaikai. Be to dar 
kalbės M. Jurgelionienė. Kviečia

— Komitetas.

Laivakortes $61,25
PER VANDENI

Laivai Išplaukia •
Balandžio 1O, 16, 23, 24, 26 Ge«. 1, 7, 8, 9, 15.

Parūpiname PASPORTUS. 
Siunčiame PINIGUS. .

• Lithuanian American Information Bureau
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

Norim Pirkti Namų
Kas turite namus apie Brighton Park, Gar- 

field Boulevard, Rockwell Street, Western Av., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

LIBERTY REALTY COMPANY 
3416 South Wallaee Street, Chicago, 111.
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Lietuviu RatBliuosel gutėmis. — LSS. 138 kp. Kom.

- Į Lietuvių namą savininkų 
Sąjunga.CICERO

Aukos Lietuvos Soc. Dem. Par
tijai remti.

Per A. Chepaitį: A. Gricius ir 
A. Chepaitis po $1.00. Viso $2.00.

Per J. F. Vilj: St. Mažeika, M. 
Zerpulis, Ipolit. Pečikenas, Gas- 
per Mankunas, M. Grakauskas 
po $1.00; A. Dagis, F. Juozapa- 
vičia, Jonas Kijauskas, d. Mu- 
taut, P. K. Malelo, Joseph Dau-j 
ginis, Jonas Petrauskas, K. Buk- 
šnis, V. Cepanokis, M. Jakubka, 
Jul. Jakubka, P. Yuška, F. Buo- 
žins, (4 kvitos po 50c — $2.00), 
Alex Markus, B. F. Tipshus, Ma- 
thew Damyonaits (neįskaitoma) 
— po 50c; F. Miškunas, Otto F. Į 
Kraus, M. Buchon, F. Prusis, D. 
Garbiučius, Jonas Karalius, K. 
Lukis, J. Galvidis, D. Vizbaras, 
A. Derwait, S. Gudinąs, J. F. Vi- 
lis, Wm. Wenslow, L. Jodialis 
(dvi kvitos po 25c), A. Meselgo, 
V. Schults (2 kvitos), Tony Gu
delis (2 kvitos) I. Bakenčis, A. 
Mutelis (2 kvitos), Konstantas 
Lengvinas, Elzb. Salluk (neįskai
toma), Kl. Euratis — po 25c. 
Viso $21.00.

Balandžio 5 d. $23.00 perduota 
Lietuvos Soc. Dem. Partijos Fon
dam Aukos surinkta LSS. 138

šiame miestely gyvena ytin 
daug lietuvių. Jie turi daug pa
šalpos ir politinių organizacijų. 
Taipjau turi ir lietuvių namų sa
vininkų sąjungą, (kitaip Impro- 
vement Club’ą). Vyriausia tos 
organizacijoj užduotis — rūpin
tis, kad miesto valdžia pravestų 
reikiamų pagerinimų. Tik bėda 
kad iš ytin didelio skaičiaus lie
tuvių namų savininkų labai ma
ža dalis susiorganizavusi. Tatai 
ir tikslas atsiekti sunku, nes 
miesto valdžia, matydama, kad 
mes esame silpni, musų reikala
vimų visai nepaiso.

Tam reikėtų daryti galas. No
rint atsiekti tikslo, pravesti pa
gerinimų, privalome organizuo
tis. — A. Balčiūnas.

NORTH SIDE

Jaunieji .veikėjai.

“Komunistai” eina išvien su 
vyčiais

laivakortes;

PINIGUS SIUNČIA '

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

Atrodo, kad neužilgo north
sidiečiai turės dar vieną veikėjų 
būrelį—vaikų draugijėlę. Drau
gijų Sąryšis jau seniai rūpinasi 
suorganizuoti vaikučius, ir są
ryšio triūsas, matyti, duos gerų 
pasekmių, nes į Sąryšio duoda
ntis vaikučiams painokas atsi
lanko apie 30 vaikučių. Vado
vaujant p-lei A. Viščiuliutei su
dalyti choras; mokinama dainų 
ir kitokių žaismių.

Nedėlioję, balandžio 11 d. 
northsidiečiai turėjo progos 

pamatyti jaunųjų veikėjų ga
bumus. Buvo surengta šaunus 
vakarėlis Sąryšio svetainėj 
1822 Wabamsia uve. Programą 
išpildė vieni vaikai. Apie tai 
tečkuis kitą kartą. —Jonas.

■

T0WN OF LAKE

LIETUVIAMS
Vienatinis Bankas
Ant Town of Lake, kuris randasi po priežiūra ir 

kontrole Suvienytų Valstijų Valstybės ir Illinojaus 
Valstijos Valdžios. Taigi saugi vieta sudėjimui jūsų 
pinigų.

Turtas apie $6,000,000.00

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

Atdara kasdien 9 v. ryto iki 4:30 po pietų. < 
Ketvergo vakarais 7 iki 9 
Subatomis 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

—J'rOURE Mosr AS BAt> AS 
ilLVT 5MITH H HF*S THE. W0R*T
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/JUST K1DS— A Young Optimist By M Cartif

TOU įfur TO 1 —» 
(xO TO HtAVLH T0HMY WH£N '— 
1OU Play HOOKEY FROHSVNO^Y 
SCHOOU*- AvN’TyoO ASHAMEPj—

n ui gonna STick 
WITH Hir-I- an BeSkOES 
I S’PECT HtAVEN’LL pe 
full op Gikls ąn 

n ■ ąnyhou/*

POfiTCHA THINK 
OlLLY VJIUL G0 
TO HFĄmLN. SIS?

Aną pėtnyčią, balandžio 
2, įvyko lietuvių rubsiuvių sky
riaus (No 269) 
unijos svetainėj 
vvaukeę ir Robey gatvių. Rei
kia pasakyti, kad tokio triuk
šmingo susirinkimo aš nebe- 
pamenu. Susirinkimas užsitęsė 
net iki po dvyliktos valandos 
naktį. Triukšmas kilo dėlei Vie
šojo Lietuvių Knygyno, kurį 

I palaiko North Sidės draugijų 
sąryšis.

Dalykas, trumpai sakant, su
sidėjo taip. “Komunistai” užsis 
pyrė, kad rubsiuvių skyrius 
atsimestų nuo Viešojo Knygy
no. Kitaip, kad jisai atšauktų 
savo delegatus iš North Sides 
Draugijų Sąryšio. Tatai jie da
rė (nors viešai nepasisakė) to
dėl, kad jiems nepavyko pasi
grobti į savo rankas North Si
dės Draugijų Sąryšį. Mat jie 
manė, kad pasiėmę į savo ran-i 
kas Sąryšį jie galės “išbustyt” 
savo sektą. Bet kad to pada
ryti jie negalėjo, nes didžiuma 
delegatų buvo socialistai arba 
šia p pažangus žmonės, kurie 
nepartorėjo paversti tą įstaigą 
lietuvių “komunistų” sektos į- 
rankių, tai “komunistai” nusi
tarė “atkeršyt jiems” “Ko
munistai” mat gerai nusimanė, 
kad rubsiuvių skyriuje randasi 
būrelis davatkų ir vyčių, kurie 
jau senai nepakenčia ir Sąryšio 
ir Viešojp Knygyno. Pradžioj, 
kada įsikūrė viešasai Lietuvių 
Knygynas, jame vyčiai atliko 
labai nekultūringą aktą. Apie 
tai buvo rašyta laikraščiuose. 
Taigi “komunistai” nusitarė pa 
sinaudoti ta “reta pagalba”. Ir 
jie neapsiriko: Klerikališki da
vatkos ir vyčiai musų “komun
istus” rėmė kiek begalėdami. 
Bet ir “komunistų” ir jų talki
ninkų neapsirokuota. Jie pralai 
mėjo. Socialisai ir kiti protingi 
žmonės grieštai pasipiešino. Di
dele didžiuma balsų “konumis- 
Uj”sumanymas atmesta. Vadi
nas, rubsiuvių skyrius savo de
legatų neatšaukė. Maža to. Du 
'‘komunistiški” rėksniai — Jak
štas ir Tumosa—tapd atšaukti 
iš delegatų vielos. Jų vieton 
išrinkta Galskis ir Juozapavi
čius — abu veiklus rubsiuvių 
darbuotojai.

Taigi apšvietos (knygyno) 
priešai pralaimėjo. Taip ir rei 
kia. Jeigu jiems apšvieta taip

susirinkimas
— prie Mil-

lią neina. Bet northsidiečiai, 
kurie daug triūso ir pinigų iš
eikvojo, kol įsteigė Knygyną, 
nieku budu neleis sugrauti jį. 
Knygynas northsidiečiams rei-

veizint to, ar jisai musų “komu
nistams” ir jų draugams vy
čiams patiktų ar ne.

Suprantama, kad tokiu savo 
elgimąsi musų “komunistai” da
ro didelę nenaudą visai unijai. 
Jie sukėlė joje frakcinių kivir
čų. Bet jeigu tie kivirčai atneš
tų nenaudos skyriui, visi žinos, 
ką už tai reikia kaltinti.

Beje, buvo dar prisiminta 
apie rubsiuvių organą “Darbą”. 
Dabartiniu savo organo vedėju 
visi rubsiuviai (išskiriant to 
vedėjo- redaktoriaus “frontus 
komunistus”) yra nepatenkinti. 
Bet kad susirinkimas buvo la
bai užsitęsęs, lai klausimai ati
dėta — Rubsiuvis.

&
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AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 
sija.nevirinlrnas 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 gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Rea

Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnėj^s pilvelis buvo. Di; 
sija.nevirinhnas pilvelio, nusiabnejimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, iy buvau nustojęs vilties, kad 

rlkoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted 8t, Telephone Canal 6417. Chicago, III.
T
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Lietuvos Reikaluose
SIUNČIAME Pinigus į Lietuvą pagal dieninio kur

so, per užtikrintą Lietuvos valdžios įstaigą.
PARŪPINAME Pasportus ir Laivakortes važiuo

jantiems į Lietuvą.
SIUNČIAME Prekes (tavorus) į Lietuvą.
DAROME visus legališkus dokumentus Lietuvoje, 

kaip tai: Žemės pirkime, pardavime. Įgaliojimus 
kitam valdyti, išrendavoti, stoai teismuose, už 

juos pasirašyti ir taip visuose kituose tam > pana
šiuose Lietuvos reikaluose.
PADAROME pagal Lietuvos atstovybės nurodytų 

teisių taip, kad per mus padaryti dokumentai y- 
ra tikrais Lietuvos valdžios dokumentais ir tin
ka visuose Lietuvos teismuose.

Visuose reikaluose kreipkitės pas
John J. Zolp August M. Barčus

COMMERCIAL REALTY BUREAU
4547 South Hermitage Avė., Chicago, III.

< Tel. Yards 145.

MA ■.....m

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- A IHI
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. v A u H H 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertais 1335 MILWAUKĘE AVĖ. 

tarp Paulina ir Wood Sti.

Chicagos paštas užveistas

Chicagos pašto viršininkas 
Carlile kreipėsi į Washingtoną. 
Reikalingas daugiau darbininkų. 
Geležinkeliečių ir ekspresininkų 
streikas labai padidino skaičių į- 
vairių siuntinių taip, kad visos 
pašto stotįs esančios “verste už-> 
verstos — iki lubų”.

Pašto viršininko reikalavimas 
busiąs išpildytas.

ATMINČIAI METINIŲ SUKA
KTUVIŲ MIRIMO MANO my
limo vyro Klemenso Putrio, ku
ris mirė 12-tą dieną Balandžio 
1919 metuose puse aštuonių va
landų vakaro. Mirė nuo phi^eu- 
monijos. Buvo 44 metų amžiaus 
senumo. Paliko didelianųj varge 
moterį ir dvi dukteris Paulina ir 
France, Taipgi tris brolius ir dvi 
seseris' ir senus tėvus Lietuvoj. 
Paėjo iš Šiaulių apskričio, Žaga
rės valsčiaus, Žiūriu sodžiaus.

Lai būna anam lengva ilsėtis 
šioj svetimoj žemelėj.

— Wm. Putris.

Nušovė negrą policistą.

Negras policistas, Dennis Wil- 
son, užvakar naktį tapo ant vie
tos nušautas, kuomet jisai ban
dė perskilti du susivaidijusiu 
negru, šovikas, tūlas William 
Ilargrave, taipjau pašautas, ir 
dabar guli paliečio ligoninėj. 
Maža vilties, kad pasveiktų.

Naudosis kūdikių darbu 
i. '

Didžiulių departamentinių 
sakrovų bosai nusitarė imti 
darban mokyklas lankančius 

kūdikius. Tai bus nenuolatinis 
darbas, kadangi mat nepilna

mečių kūdikių darbas yra drau 
džiamas įstatymais. Kūdikiai 

dirbs “pieee worką”, ir ptįs sa
vo namuose — atliekamuoju 
nuo mokyklos laiku. Taisys 
lempų dangas. Iki šiol tą darbą 
atlikdavo suaugusieji. Bet kad 
suaugusiųjų naudojimas yra 
apribuotas, tai samdytojai nu
sitarė pasinaudoti kūdikių dar
bu.

Dr. A. R. Blumenthal

'j

AKIŲ SPECIALISTAS 
Aki* Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
Ktinga doma at 

eipiama i vali
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 et.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

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

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

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

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
durjs j šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta- 
dieniais nuo 10 iki 12.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

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

vakare Phoaa Canal 3*7 
—■ ----- —/

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

J

r
Dr. Charles Segal

Persikėlė į savo naują (ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrą, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 Iki 
12 rytmety j, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos tt 
motery ilgu.

Tel. Drexel 2880.
f

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviam* tinomaa per 22 ma

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuSeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodu X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir LabaratorLja:102S W. 18tk 
St. netoli Fbk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, tr 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
Telephonai! J J,110 arb^ 357 

į Naktimis Drexel 
’ 950 - Drover 4136

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

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS; 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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?

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

VALANDOS: 0—12 ryto 
2—0 vakaro

3303 8. Morgą* St Chicago, III.

Telefonas Pullman 856, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Are., Roielaad. 

Valandos: 9 iki 9 vakare.
—————»■ m —

Pro rakto skylutę.

Ponia Carrie Barry, 4430 Sh- 
eridan gt. matė baisių dalykų 
—pro rakto skylutę. Tiesiai sa
kant, ji matė, kad josios prisie
ta, pons Arthuras Barry, savo 
privačiame ofise buvo pasikvie 
tęs jauną graiščią panytę Ja
ne Doc ir . . . ir dabar ji reika
lauja divorso ir alimonijos.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborim

Patarnauju, laidotuvėse kuopl- 
giausia. Reikalo meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite ūži 
ganėdinti.
2814 W. 23 Place, Chicago, III 

TeL Canal 2199.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

f

“Skandalas”

Šventoji metodistų seminari
ja — Jcnnings Seminary Auro- 
Toj “išpat pamatų sukrėsta”. 
Didžiausis skandalas. O tai dėl
to, kad “šventųjų mokslų” 
aiškintojai susekę, jogei — tik 
pamislykite! — keturios mo

kinės rūkiusios cigarėtus. Vi- 
' sos pašalintos iš mokylos.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
Roselande: 10900 S. Michiga* Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
-7. Tel., Yards 723.

DR. M. T. STRIKOLIS

BY BAKEhLITTLE JULIUS SNEEZErt
WHY YOUN6 MAN- IVE 
S/1LD PILIS' ALL MY

IVE SOLD THEM TO 
HUNDREDS OF PEOPLE*

Lietuvai Gelb. Dr-jos 3 skyriaus su
sirinkimas įvyks panedėlyj 8-tą vai. 
vak. balandžio 12 , Dom žemaičio svet. 
So. Union Avė. ir 18 gatv. Visi bu
kite. — Valdyba.

of coursc nok 
HE A IM T 8EEN < 
TO CHURCH THIS ] 
YBAR

SBUT-ARL'
13 THF.Y ANY 

COOD/’

■'■S.'T'l'-J —J--------------------

Pranešimai

D O O

« !NTERNATJONALrCARTOOrf»CO 
................................................................■ ■ MII — MilMS*

.V.....

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 SL 

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

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedaliomis 0 iki 12 dieną. 

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

ANO rvf NEV£R HAP 
ONE. COMPLAim ABOUr \*'ELL-DEAD

MEN T&LL-
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TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka Hile vieno kiše- 

niui. Gvaruntuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 60% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
j aunu-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniy, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.60, $20.00, 
$22.60, $26.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Malino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau- 
Siau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau.

[(lino serge kelinės $5.60 iki $17.60.
Specialia nupiginimas 5% kiekvie

nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

Atidaryta kiekvienų dienų Iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. 
vakare. Nedaliomis iki 6 v. vakare, 

S. GORDON,
1416 So. Halsted SU Chicago, III.

Pajieškojimai
ASMENŲJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Antano Juozaponio, 

kuris tapo paliuosuotas iš kariume- 
nes 4 rugpjūčio 1919 iš 10 Branch 
Rockford, III. Žadėjo apsigyventi 
Kenosha, Wis., labai prašau atsišauk
ti arba kas jį žino meldžiu pranešti.

J. ZAPELA, 
10604 Edbrook Avė., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU F. Narbuto, Rokiškio 
apskričio, Kamajų parapijos, Tervy- 
džių kaimo. Pirmiau gyveno Chicago- 
je, Town of Lake. Malonėkite atsi
šaukti arba kas žinote meldžiu pra
nešti man. Turiu svarbų reikalų 

JONAS KONDRAšKA,
2839 W. 40th St, Chicago, UI.

PAJIEŠKAU savo tikro brolio Mo
tiejaus Kielos, Ukmergės pavieto, Ra
guvos valsčiaus, Kartanų kaimo. 
Prieš karę gyveno Chicago, o dabar 
nežinau kame. Turiu labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas j j žino Malonėkit 
pranešti adresu:

ONA JUZENIENfi, 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

"SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RANDOS frontinis kambaris 

vienam vaikinui.prie mažos šeimy
nos. Su valgiu ar be valgio, galima 
matyt visados.

MRS. DANILA,
Tel. Yard 3111, 471 W. 31 St.

RENDON išduodame kambarį be 
valgio vienam ar dviem vaikinam.

J. M.
3151 So. So. Union Avė. Chcago

RŪMAS SUKAKANDAIS (fumi- 
shed room) atiduodamas rendon vie
nam ar dvem vaikinam. Ruimai pui
kus, šviesus, frontiniai. Kreipties: 
1725 W. Harrison St, antros lubos.

REIKIA DARBININKŲ
moterų"

KELNIŲ SIUVYKAI
DARBININKIŲ

Mums reikia tuoj patyrusių:
Pocket Makers
Seamers
Machine Girls
Seams Pressers

Iftart SebaUfimeir1
& Mara

1922 South Halsted Street

REIKIA
Mergaičių ir moterų 
ne senesnių 35 metų, 
įvairiems darbams didelioj 
dirbykloj ant West Sides. 
Gera mokestis ir puikios 
darbo sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO. 
2639 W. Grand Avė.

MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ 
REIKIA

Lengvam dirbyklos 
darbui. Nuolat darbas 
Augščiausi mokestis.
Malonios sąlygos

• 7tas floras
HILL BINDING CO., 
1056 W. Van Buren St.

REIKIA keletą patyrusių button 
Sewer8. Ateiti pasirengus dirbti.

ROYAL TAILORS
731 So. WellB St.

REIKIA mergaičių 14 metų ir se
nesnių sviesto sąkrovai.

Kreipties:
4801 So. Ashland Avė.

1 ____________ LJfeBB
REIK IA DARBININKŲ

MOTERŲ

REIKIA
Mergaičių dirbyklos 
darbams.
$18 laike mokinimosi.
Jus galite uždirbti $25 
j savaitę uždavu.
Nuolat darbas.

Kreipties:
954 West 21st St.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

MOTERIŠKOS lengvam plovimo 
darbui. Privalo gerai anglškai kal
bėti.

FOLEY, 
3244 Emerald Avė.

REIKALINGA MOTERIS arba že- 
nota šeimyna be vaikų. Geistina kad 
moteris galėtų prižiūrėti namus; kam- 
baris ir valgis. Atsišaukite nuo 5 iki 
9 vai. vakarais.
3255 So. Ralsted St. 2-ros lubos.

MATRONŲ
Moteriškų valymo darbui ir 
prižiūrėjimui mergaičių, prau
simosi kambario. Darbas 
lengvas ir nuolatinis. Nerei-1 
kia nedėlioms dirbti.

THE IIOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Bloomingdale Rd. ir 
Lincoln Streets 

or
Polk St. ir Karlov Avenue, 

Arti Cravvford Avė.

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

1107 W. Congress St.

REIKIA MERGAIČIŲ 

prie finishingi apsiaustų ir sijo
nų. Gera mokestis. Geros darbo 
sąlygos. Puiki proga išmokti si
jonai dirbti.
URBANEK BROS. —

LADIES TAILOR 
3250 Ogden Avė.

Lawndale 740.

MERGAIČIŲ 16 metų ir senes
nių lengviam, maloniam dar
bui muilo departamente ir dė
žių dirbykloje. Mokėsime 30c 
j valandą ir bonus laike moki
nimosi. Mergaitės gali uždirb
ti nuo $20 iki $30 į savaitę 
uždavu. Nuo 8 vai. iki 4:30 vai 
po pietų. Pusė dienos Subato
mis. Atsišaukite pasirengę 
dirbti.

ALLEN B. WRISLEY CO., 
925 So. Wells St.

MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ

Skirstymui sampelių kortų 
departamente. Klijavimo ir 
lankstymo kortų.
Patyrimo nereikia. Lengvas 
darbas. Geros darbo sąlygos. 
Gera mokestis.

HEATH & MILLIGAN Mfg. CO.
1834 So. Canal St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ IR MOTERIŠKŲ
Del padidinimo musų dirbyklos 

plaunamųjų mašinų pas mus randasi 
daug vietų pre benčiaus ir mašinų. 
Tos vietos gal būti apimtos darbinin
kais turinčiais patyrimą ar ne . Dar
bas pastovus ir mokama sulyg paty
rimo ir gabumo.

ALBAUGH DOVER 
2100 Marshall Blvd.

NAUJIENOS, HL

R E IKI A DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
eįBBBLL,.. 1 JĮJB" ' ■ ii, fi

VYRŲ IR MOTERŲ VYRŲ h- MOTERŲ

MUMS REIKIA APSIAUSTŲ

Ederlhetaeir Stem Company
1911 W. 12th Street.

Siuvyklai sekančių darbininkų-iu

Lining basters
Shoulder basters z
Armhole basters
First bastersKELNIŲ SIUVYKLAI
Piecers ‘
Buttonhole makers
Off pressers

Kreipties:

DARBININKŲ-IŲRUBSIUVYKLAI
THE IIOUSE OF 
KUPPENHEIMER

Turi keletą pastovių vietų, 
gerai apmokamų dėl šių darbų: 
APSIAUSTŲ SIUVYKLAI:

Off Presserių
Sleeve operatorių (įsiuvėjų
Buttonhole meikerių
Armhole beisteriu
Under Collar beisteriu
Armhole presserių
Floor helperių
Back meikerių
Lining meikerių
Brusherių
Sleeve operatorių

KELNIŲ SIUVYKLAI:
Press odd joberių

Polk St. ir Karlov Avė., 
(Near Cravvford Avė.)

RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ

Patyrusių siuvėjų prie full 
dress coat sekančiuose 
darbuose:

Bushel Off presserių
Narrow Buttonhole meikerių

Under collar padderių 
(ranka)

Armhole beisteriu
Off presserių
Finisherių
Pairing Sleeves ir Collars

THE IIOUSE OF 
KUPPENHEIMER

411 S. Sangamon St.,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ~~

REIKALINGAS bučeris, kuris ga
lėtų užimti pirmininko vietą, vedi
mui biznio. Geras atlyginimas. At
sigaukit nuo 5 iki 9 vakare.

J. JONIKIS, 
1530 So. 49th Ct., Cicero, III.

REIKIA

Rip Sawyor piaustimui vieno 
colio medžio dėl rėmų 
paveikslams. 
Geras darbas.

THE JOSEPH KLICKA 
COMPANY

20th St. & California Avė.

KELETOS TVIRTŲ VYRŲ 
darbui muilo dirbykloje. 
Patyrimo nereikia.
4 4^2 c į valandą ir bonus; 
Devynios valandos į dieną. 
Iki pirmai Subatoje.

ALLEN B. WRISLEY CO., 
925 So. Wells St.

REIKIA indų plovėjų; $18 i savai
tę ir maistas

RANDOLPH HOTEL,
175 W Randolph St

■'"-■L!!. I į.Rį i. ..J.m ...

REIKI Ą DARBININKŲ
~ 'VYRŲ “

Cabinet meikerių
ir finišerių

UNIVERSAL CABINET CO.,
1737 N. Paulina St.
REIKIA LEIBERIŲ

Cemento Koklių dirbyklai. Nuo
lat darbas. 55c. į valandą.

Ateikite pasirengę dirbti.
Kreipties:

J. A. ROSS & CO., 
4561 Armitage Avė.

REIKIA
Vyrų dirbyklai ir darbams 
didelioj gumos išdirbystėj ant 
West Side. Gera mokestis 
ir geros darbo sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO., 
2639 W. Grand Avė.

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į formano ofisą.

LINK BELT CO., 
39th St. ir Stewart Avė.

Screw Machine 
operatorių 

BLEADON DUN CO., 
11-17 S. Desplanes St.

REIKIA
Vyrų užkalinėjimui karstų.

Kreipties:
NATIONAL CASKET CO., 

601 W. Jackson St.

REIKIA VAIKIUKŲ IR
JAUNŲ VYRŲ

Mokinties pastovio ir praktiško ama
to dirbime bananoms dėžių; gera mo
kestis laike mokinimosi; kaip tik iš
moksta duodama uždavu darbas ir 
bonus $25—$40 į savaitę galima pa
sidaryti sveikos sanlygos ir daug 
šviesos

Kreipkities:
I.EIGH BANANA CRATE CO.

2230 S. Union St.

VYRŲ DEL STOCK

Departamento, į 
Packing Departamentą, 
ir Shipping Departamentą.

Kreipties:

SELZ, SCIIWAB & CO.
40 So. Markei St.

REIKIA Vyro su šeimyna dirbti ant 
ūkės. Gera mokestis; geros išlygos.

Kreipties:
DRUG STORE, 

3337 So. Morgan St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ 
-u i1 -i.n-Laus.f w 1 ■Mauxi.iui.li i.l įį 

VYRŲ
REIKALINGAS geras li- 

notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus J 
Naujienų ofisą.

« ' •

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $4.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

DAILYDŽIŲ
GERA MOKESTIS

PIANO & ORGAN SUPPLY CO.
2100 N. Raeine Avė.,

REIKIA
Darbinhfcų prie 
benčaus assembling. 
lengvas darbas. ,

BLEADON DUN CO., 
11-17 S. Desplaines St.

REIKIA antraranaio duonkepio. 
Atsišaukit greitu laiku . Gera mo
kestis

8651 Baltimore Avė.
Phone So. Chicago 1194

BRASS MOLDERIŲ

j musų naują foundrę North 
Sidėje. Nuolat visą metą dar
bas. Augščiausia mokestis. 
Atsišaukite tik vyrai.

HILL PUMP & VELVE CO.,
4601 Belmont Avė.,

PORTERIŲ, 
HUSTLERIŲ

Pastovus darbas 
norintiems dirbti.
Geros darbo sąlygos.
Puiki mokestis.

THE HOUSE OF
KUPPENHEIMER

218 West Congress St.
arti Franklin Street.

REIKIA
Vyrų nakties darbui.
Patyrimo nereikia.
Kreipties tarpe 6 ir 7 vak.

Kreipties:
1107 W. Congress St.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė. Letuvių apgyvento] vietoj. Bis;- 
nifl pinigais. Parduosiu puriai. N®, 
toli Crane kompanijos. Pardavimo 
priežastis -r- išvažiuoju iš Chlcąkos.

4235 So. Kedrie Avė.
* PARDAVIMufbuŽernO ir 
lietuvių ir lenkų apgyvento,] vietoj. 
Biznis išdirbtas per 20 metų.
jos mašinos; Pardavimo priežastis—- 
liga.

4530 So. Justine St.

PARDAVIMUI

Pąnedėlis, Baland. 12, 1920
_   .. J--,. . _ , . . „ Z ..    .

MOKYKLOS
P.ARDAV1MŲ I grpsemė ir bučer* 

nė, lietuvių apgyventoj vietoj. Dvy
liką metų tame biznyje.

L LYON, 
1731 So. Union Avė.

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

RAKANDAI
PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

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

Bondsal. Veltui pristatoma; į kitus . . .. * * D.miestus prisiunČiame per Č. O. 
leidžiama išegzaminuoti.

WESTERN FURNITURE
STORAGE,

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

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už’bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.
Temykiti < t ■

35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto- 
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. įteikia 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 rakandai 4 kam
barių už mažą kainą.

2322 So. Hoyne Avė.
2-ros lubos

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

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

NAMAl-ŽEMfi

ANT PARDAVIMO
- - ■ •

Negirdėta proga gauti gražų dviem 
pagyvenimais mūrinį namą ir taippat 
gerai išdirbtą biznį. Pirmos klėsos 
knygynas ir cigarų krautuvė. Na
muose naujausi įtaisymai, kaip va: 
visame name gazas, geriausi elekt
ros įvedimai, maudynės abejuose pa
gyvenimuose, basementas, akmens 
pamatas 2 pėdų ir 18 colių storas. 
Grindįs basemente cementinės. Ga
ru šildomas visas namas. Suros 
naujausio įtaisymo. 1-mas pagyve
nimų — pirmos klesos knygynes ir 
cigarų krautuvė, kampas 47-tos ir 
Wood gatvės. Grindįs muro, durįs 
langai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
durįs irj langai taippat ąžuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
kaina dėlto kad išvažiuoju į Europą. 
Atsišaukite tuojaus į

P. MAKAREWICZ, 
1757 W. 47 gatve, Chicago, III.

PARDAVIMUI meilinis puikus na
mas, 8 flatui po 5 kambarius, o 2 fla- 
tai po 4 kambarius. Lietuvių apgy- 
ventoj vietoj. Parduosiu pigiai.

1614 N. Wood St

. MOKYKLOS

Vyry ir Mfoterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MA8TER DESIGNING 8CHOOL
X F. Knsnltka, Vedėjas 

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

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halated, 2407 W. Madlaon, 
1860 N. WdlH St.

; 137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

» SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, “^ 
prosljlmo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 323 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
pbelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai
li ar ašy s A

Mokinimo valandos: nuo • ryta 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo I 
iki 10 valandai.
1106 SO. RALSTED STM CHICAGO

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

DDRAUGYSTfeS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

Edvardas Čepulis, pirmininkas, 
4028 Artesian Avė.

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

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

Dorninik Danta, fin. rašt.,
1237 So. 48th Ct., Cicero, 111. 

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

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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DE-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

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

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

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Pcoria St. 

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

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

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

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

LIETUVIŲ JAN1TORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAšALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

8154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas,

3883 W. Van Buren St. 
Jonas Bareikas, nutarimų rašt.,

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

20 N. Ashland Blvd.
Mykolas Kaziunas, kasierius,

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

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

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

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

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

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

Finansų Raštin., A. Pužas,
3b37 So. Union Avė. 

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

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

K. I.apie, pirm., 12143 Green St.
K. Aivinskis, pad., 12020 Halsted St.
J. Andruška, tar. rašt.,

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

12039 Union Avė.
J. Gruzdls, ižd., 722 W. 120 St.
J. Riepšas, iždo glob.,

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

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

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

12143 Green St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. PaŠ Valdyba 1920 metama

Pirmininkas, S. Danilavičia, 
.. 1617 Winchestcr Avė.

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

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

Iždininkas, J, Degutis,
2228 Carver St.

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

Kon rašt., J. Ascilla.
w 1713 Juliau St. 

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


