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Vokietija reikalauja 
didesnės armijos

Japonija grobiasi Siberijos miestus

Rusija padarė sutartį su Francija ir Belgi
ja. — Taipjau apsimainys belaisviais 

ir su Vokietija
True translation filed with the post- 
master at Chicagę, 111. April 22, 1920 
as re<|iiired by the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJA REIKALAUJA 
DIDESNĖS ARMIJOS

Norinti turėti 200,000 kareivių 
vietoj 100 000, ir senąjį 

armijos, štabų

PARYžIl’S, bal. 21. — Vokie
tija kreipusi j talkininkų kon- 
ferenciją San Kėnio reikalavi
mu k isti jan padidinti pastovių 
ją armiją iki 200,000 vyrą vie
toj 100,000, kaip kad nužymė
ta paikos sutarty Versailles’e.

šitas reikalavimas paduotas 
notoj, kurią vakar vakare gavo 
Francijos Užsienio reikalu of- 
lisas kartu su prašymu prisiųs
ti ją vyriausiai talkininku ta
rybai San Rems.

Notoj pažymima, jogei padi
dinimas armijos reikalingas ta
ni, kad išlaikius 'tvarką šalies 
viduje ir kad, beto, armija ne- 
paklausys valdžios įsakymo, 
skelbiančio demobilizaciją.

Nota Indo reikalauja, kad 
Vokietijai butą leista pasilikti 
visą generalį armijos štabą ir 
oficierius, kitais žodžiais palikt i 
pilną vokiančiosios armijos ( 
viršylą sąstatą.

True translation fll^d witb tho post- 1 
master at Chicago, III. April 22, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917 1 
JAPONIJA GROBIASI SIBERI-

JOS MIESTUS.

Tererorizuoja gyventojus.

LONDONAS. bal. 20. — Ofi
cialiuose rateliuose gauta žinia, 
kad mūšiuose už Nikolsko ir 
(’.harbarousko miestus, Siberi- 
joj, kurie tapo užimti japoną, 
pastaroji neteko dviejų tuks
iančiu vyru. Pranešimas sako, 
kad tūli Rusą kariuomenės bū
riai tapo suimti ir nuginkluoti.

VLADIVOSTOKAS, (per Pa
ryžių) bal. 20. — “Japonijos 
ryžimasi pasigrobti Siberiją ir 
Mandžuriją jau vykinama”, 
šitaip čia šiandie pareiškė tū
las atidus dalyką padėties tiri- 
nėtojas. Ir jo žodžiai pilniau
siai patvirtina tai, kas šičia jau 
čiama.

Atkaklus musys tarp' Japonu 
ir Rusų kariuomenės eina visu 
ilgu frontu, kurks atsiremia į 
šitos prieplaukos priemiesčius. 
Valdžia visuose pajūrio mies
tuose pateko j japoną rankas.

Pabėgėlių vargai.
Padėtis stačiai baisi, šimtai | 

jaunuolių ir nusenusią vyrų,: 
moterų ir kūdikių skubiai bėga I 
nuo japonų. Jie negali rasti sa
li reikalingos pastogės ir todėl 
yra priversti praleisti daug il
gą nakčią po atviru dangumi— 
šaltyje. Daugelis miršta nuo 

bado ir šalčio.
Japonai visur jieško korėjie

čių ir tokiu žiaurumu, kuris 
labai primena Turkų siautimą 
Armėnijoj. Ir taip greit, kaip 
pavyksta surasti korėjiečius, 
jie ant vietos nužudomi.

Be kitų žiaurumų, kurią ak 
liko japonai, dar pranešama a- 
pie begėdingą nužudymą kelia- 

tos rusiu moterų ir biuarą pla
kimą čeką, kurie buvo nešluo
ti japoną, kadangi mat jie drį
so* Imtasi lenkia t i Japonijos 
prokliamacija Vladivastoke.

Atsiuntė dar dvi diviziji.
Dvi nauji japonijos kariuo

menės diviziji atvyko Vladi
vostoku n. Rusai gyventojai nu
sigandę ir gatvėj pasirodyti 
nedrįsta.

Tikroji šito susirėmimo prie
žastis yra susekimas slaptos su
tarties tarp japoną ir rusų mo- 
narchistą vado, generolo Senii- 
onovo, kuris visas Rusą teises 
Manžurijoj pavedė Japonijai. 
Kad atsiteisu,s Japonija priža
dėjo pavesti Semionovui ryti
nę Siberiją - - savos kariuome
nės pagelba. Atsiekiami šito 
tikslo Semionovas užėmė Man- 
sbuli stotį, ant Traas—Siberi
jos geležinkelio. O Japonija jau 
taikstos prie Ūsu i i geležinkelio, 
kad tuo užtikrinus pilną kont
rolę ant šitos geležinkelio lini
jos dalies Manžurijoj.

Japonijos žygiai.
Kada šitoji sutartis lapo ati

dengta, Rusų, valdžia sunaikino 
dalį Usuri geležinkelio, kad tuo 
neprileidus japoną kariuome
nės transportavimą kur reikia. 
Matydami, kad ją pienai ardo
ma, japonai tuoj užėmė Vladi
vostoką ir pasiėmė savo kont
rolė n geležinkelį.

Kada vietos konsulatai prieš
ini užprotestavo, Japonija tei
sinosi, kad šitoji okupacija at
likta varde Rusu savivaldvbės 
draugijos.

True translation filed witb the post* 
master at Chicago, III. April 22, 1920 
as retini reti Dy Ine net ot Oct. 6.1917

RUSIJA PADARĖ SUTARTI 
SU FRANCIJA IR BELGIJA

Apsimainys karės belaisviais.

KOPENHAGEN, bal. 21. — 
Rusijos bolševiką komisaras 
Litvinovas kartu su Francijos 
ir Belgijos atstovais čia pasira- 

| šė sutartį dėl apsimainymo ka
rės belaisviais ir bendro paskui 
binio amnestijos visiems tiems, 
kurie yra kaltinami už\ politini- 
ius nusižengimus. Pasakyk Litvi 
novo, Francija ir Belgija prisi
žadėjusios nesikišti į vidurinius 
Rusijos reikalus ir kartu nėrėm 
ti jokio užpuolamojo judėjimo 
prieš Rusijos ir Ukrainos so
vietą respublikos.
Taip jau apsimainymas belais

viais ir su Vokietija.
KOPENHAGEN, bal, 220. — 

Gražinimas Rusijos ir Vokie
tijos karės belaisvių prasidės 
gegužės mėnesį* Karybos tuo 
klausimas jau užbaigtos. Sako
ma, kad Vokietijoj esą 170,000 
rusą ir Rusijoje 20,000 vokie
čių. Sutartis leidžia vokiečiams 
pasilikti Rusijoj, jeigu jie šito 
nori, ir rusams—Vokietijoje.

Uždarė anglų laikraščius.
TOKYO, bal. 17. — čia šian

die gautomis žiniomis, Japonijos 
karinė valdžia Vladivostoke pa
liepė uždaryti du anglų laikraš
čiu.

True translation filed with the post 
mastenat Chicago, III. April 22, 1920 
as rcųiiired by the act of Oct. 0,1917
NAUJAS MILITARISTŲ SU

MOKSIĄS VOKIETIJOJ.

DONONAS, bal. 20. — Londo
no* ir Paryžiaus ambasados la
bai sujudusios delei gautu žinių 
delei naujos galimos revoliuci
jos Perline. \

Tokiu žinių gauta nuo kores
pondentų, esančių Reino provin
cijoj. Aš esmi autoritetingai 
painformuotas, kad “josios (ži
nios) turi tam tikro pamato”.

Pareitą 'pėtnyčią tūli milita- 
ristų vadai buvo susekti darant 
sumoksiu, turinčio tikslą nuver
sti dabartinę valdžią. Tokių ži
nių gavęs šalies gynimo minis- 
teris. Pasekmėje to, tūli su
moksi įninku vadai buvo areš
tuoti.

. KOMUNISTAS LIUDIJA 
PRIEŠ KOMUNISTUS.

_____

Suorganizavo komunistų “bren- 
čių”, dabar ena liudyti prieš 

buvusius savo draugus.

ROCKFORD, bal. 22. — čia 
prasidėjo vieno komunisto, Ar- 
thur Person, byla. Jisai kal
tinamas “delei sąmokslo nuver-! 
sti valdžią“. Kaltinamas sulig 
nauju Illinois valstijos įstatymu, 
t. y. “anti-sedition law”. Be ki
tų valdžios liudininkų, kurie liu
dys prieš kaltinamąjį, yra ir 
buvusia vietos komunistų orga
nizatorius, dentistas I. Alfred 
Olson. Tas pats, kur laike su
rengtos komunistams išgaudyti 
medžioklės, taipjau buvo areš
tuotas ir vėliau prisipažino, kad 
jis padaręs “klaidą” įstodamas į 
komunistų partiją. Tasai Olson 
buvęs uolus komunistų organiza 
torius ir jo pasidarbavimu čia 
buvo įsteigta komunistų partijos 
“brenčius“. Dabar tasai “or
ganizatorius“ pašaukta liudyt 
prieš savo buvusius draugus.

“KRISTAUS PASIUNTINIS“ 
PASIŲSTAS KALĖJIMAN.

Nieks nepatikėjo atsireko- 
mendavimu.

NEVY YORK, bal. 20.—New- 
yorkiečiai užvakar naktį suži
nojo, kad jie beturį “vienintelį 
tikrą Kristaus pasiuntinį“. Su
žinojo, bet... pasiuntė jį kalėji
mam O to “Kristaus pasiunti
nio“ butą labai “įdomaus? (kiti 
tiesiog ir sako: pamišėlio). Ji
sai be jokių ceremonijų įlipo vie- 
nan omnibusan ir lakydamas 
vienoj rankoj Kristaus paveik
slą, kita “blagaslovidamas” sė
dinčius omnibuse žmones, atsi- 
rekomendavo: “Aš vienintelis 
tikras Kristaus pasiuntinis — 
bučiuokite nukryžiovotąjį “Keli 
neviernųs Tamošiai atsisakė, 
“tikrasai Kristaus pasiuntinis“ 
ėmė juos vaišinti skėčiu. Ner
vingosios newyorkietės sukėlė 
tikrą katzenjammerą, gi netaip 
nervingi sučiupo jį už apykak
lės ir atidavė policistui, kuris 
nubugdė tą “tikrąjį Kristaus pa 
siuntinį“ — kalėjimam

Ar ir policija jį tik taip tesu
pras, kaip neviernieji omnibuso 
pasažieriai, reikia manyti.

Viešbučių darbininkų streikas 
Berline.

BERLINAS, bal. 21. — Pra
eitą su batą metė darbą daugaiu 
kap keturios dešimt tūkstančių 
vietos viešbučių ir valgyklų dar 
bininkų. Reikalauja padint al
gas. Kol kas darbininkų reika-j 
lavimus sutiko išpildyti Aldona 
ir kelių kitų viešbučių savinin
kai. Visi kiti viešbučiai ir vai’ 
gykloš stovi uždaryti.

Geležinkeliečių 
streikas

Geležnkeličių streikas tęsiasi; 
darbninkai atsisuko grįžti 

darban.

CHICAGO. — Geležinkelie
čių streikas neveišint to, kad 
“didžioji spauda“ diena iš die
nos vis skelbia, jogei jis “jau 
sulaužytas“, dar tęsiasi. Dar
bininkai atsisako grįžti dar
ban. Tatai pilniausiai parodė 
vakarykštis streikininkų susi
rinkimas Ashland Auditoriume. 
Kada tūli unijos viršininkai abe 
jojančiai pasireiškė apie tolimes 
nį tesmą streiko, tai svetainėj 
kilo dideliausis Sujudimas. “Mes 
grįšime, bet tegul jie išpildo 
musų reikalavimus!“ — šaukė 
streikininkai.

Susirinkime, be to, nebuvo vy 
riausio jardmenų organizacijos 
vado, John Grunau. Nors buvo 
skelbiama, kad valdžia leisianti 
jam dalyvauti, bet neleido. Jisai 
paliuosuota tik tada, kai užsta
tyta reikalaujamoji kaucija.

“Didžioji spauda” dabar skel
bia, kad jisai bandysios perkal
bėti streikininkus. Perkalbėti, 
kad jie grižtų darban. Kiek 
čia tiesos — sunku pasakyti.

Nieko gera Washingtone.
WASHINGTON, bal. 21. — 

Išrodo, kad Darbo Taryba gele
žinkeliečių algoms nustatyti taip 
ir neišriš jai pavestą klausimą 
— bent trumpu laiku. Tatai 
paaiškėjo šiandie. Sakoma, kad 
geležinkeliečiai — viso apie du 
milionai vyrų — turėsią palauk
ti, palaukti “bent trejatą mėne
sių“. Tai dėlto, kad geležinke
lių savininkai, pirma negu pri
ėmus naują algų skalę, turi pa
sitarti. O tasai pasitarimas ne
galįs būt užbaigtas greičiau 
kaip į tris mėnesius.

Taigi, geležinkeliečiai laukė 
iki šiol; jiems teks palaukti ir 
ateity.

Johnson Laimėjo Nebraskoj.

OMAHA, bal. 22.— Ča gau
tomis žiniomis, vakarykštėse 
prezidentinėse nominacijose se
natorius Johnson, iš Californi- 
jos vakar pilnai sumušo abudu 
savo republikoniškus konkuren
tus — generolus Woodą ir Per- 
shingą. Galutinos tų nomina
cijų pasekmės dar nežinomos. 
Jos paaiškės tik šį rytą, kada 
bus suskaityta balsai.

Kaimiečių riaušės Austrijoj.

VIENNA, bal. 21. — čia gau
ta žinių, kad Radkeisburg aps- 
krityj, Styrijoj, apie tūkstantis 
kaimiečių atvirai pasipriešino 
valdžiai. Buvo taip: valdžios 
žandarai tame apskrity rinko 
valdžiai priklausomus mokesčius 
galvijais. Kaimiečiai tam pasi 
priešino ir nuginklavę žandarus, 
atsiėmė visus jų sukolektuotus 
galvijus. Kaimiečiai esą apsi
ginklavę šautuvais ir kulkosvy
džiais.

PINIGU KURSAS.
Vakar, bal. 21 d., užsienių pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ........... $ 3.95
Austrijos 100 kronų ........... $ 0.55
Belgijos, už $1 ....... frankų 14.10
Danijos 1OO kronų .........   $17.65
Finų 100 piarkių ................... $ 5.35
Francijos, už $1 .......frankų 16.30
Italijos, už $1 .................  lyrų 22.20
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 1.75

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

Lenkų 100 markių ........... $ 0.70 '
Norvegų 100 kronų ........... $20.30
Olandų 100 guldenų ........... $37.25 (
švedų 100 kronų ............... $22.80 ;
Šveicarų, už $1 .........A frankų 5.53
Vokiečių 100 markių ........... $ 1.75;

MINIA KĖSINOSI NULINČIUO- 
TI PELNAGAUDĄ. 

.■n—n., W—
Išmetė gatvėn dvi šeimynas.

DETROIT, bal. 18. Užva
kar čia buvo šitoks atsitikimas. 
Turi ingus namų srtvininkias, pel- 
nugauda Jerome Moore, užsima
nė išmesti gatvėn dvi šeimynas, 
kurios negalėjo mokėti jam po 
150 dolerių už kambarius 

menesiui. Ir lai neveizint to, kad 
vie noje šeimynoje josios užlai- 
kylojus (tevas)| serga džiova. 

Savininkas pasišaukė jaitilorių 
ir praėjo mėtyti gatvėn rakan
dus. Moterų prašyniosi, jų aša
ros nieko negelbėjo. Tatai pas
tebėja gatve einantįs žmonės. 
Greitai susidarė didelį minia. 
Pelnaigauda nusigando. Sprūdo 
kitan butam Bet minia ji sočio
po ir jau buvo bcnerian.li ant 
kaklo kilpą. Nusigandęs polna- 

gauda ėmė prašyt irs ir tuoj 
imt vietos pasirašė naują kon
traktą, nustatantį remtą 70 do
lerių mėnesiui. Kada atvyko še
rifas, jisai pelna^audos atklan-
se: “Ar tamsta šitą kontraktą 
pasirašei savanoriai ’’ Moore 
dirstelėjo į minią. Į jį 

j švclgesi šimtai piktų akių.
1 “Ta-aip...“ atsake pelnagau- 
da. Kontraktas patvirtinta, o 
vienas iš inTnios, rodydamas į 
išmestus gatvėn rakandus, tarė: 
“Tamista juos išmetei gatvėn, 
dabar nešk atgal!“ Reikalavi
mas išpildyta. Kuomet Moore ir 
jo janilorius nešė atgal rakan
dus, vienas juokdarys minioj e- 
mė dainuoti:

“Tu išmetei juos lauk, 
“E, e, broliuk, palauk 
“Gražink tūtai atgal.“
Jį pasekė minia, ir dainavo 

to], kol pelnagauda apsidirbo. 
Po to šerifas nubugde jį kalėji
mai! — bijodamas, kad minia 
dar kartą nepabandytų nerti 
jam ant kaklo kilpą.

SUKILIMAI MEXIKOJ.

Dar dvi valstijos prisidėjo prie 
Sonoros.

WASHINGTON, bal. 21. — 
Sulig ofeialiomis ir neoficialio- 
liomis žiniomis, dalyku padėtis 
Mexi.koj darosi ytin rusti. Suki
limas, kuris prasidėjo Sonoros 
valstijoj, plėtojasi. Prie Sono- 
ra valstijos prisidėjusios dar 
dvi valstijos. Keliose vietose 
prezidento Carranzos kariuome
nei pavyko sumušti sukilėlius, 
bet delei to dalykų padėtis nei 
kiek neatsimainiusi.

Prie sukilėlių, sako, dedasi ir 
tūla dalis kariuomenės, kuri, iki 
šiol buvo ištikima Carranzos vai 
džiai.

Dalykų padėties sekėjai sako, 
kad prezidentas Carranza turė
siąs pasitraukti.

DIDELĖ EXPLIOZIJA AMU
NICIJOS DIRBTUVĖJ.

1500 darbininkų neteko darbo.

VIENNA, bal. 21. — Praeitą 
nedėldienį kilo didelė ekspliozija 
venoj amuncijos dirbtuvėj neto
li Viennos. Nuostolių pridary
ta už trįsdešimt milionų dole
rių. 1500 darbininkų neteko 
darbo.

Išpildo streikuojančią inži
nierių reikalavimus.

Mokytų taryba vakar sutiko 
išpildyti streikuojančių moky
klų inžink'rių reikalovinius, bet 
lik tūlomis sąlygomis. Ji pas
kiro inžinieriams tiesioginę algą 
ir atmetė iš jų džianitorių dar
bą, taipgi samdymą kitų darbi

ninkų. Pati moikylų taryba 
samdys ir pati mokės algą ki

tiems mokylų darbipinkams. 
\ „ Ar inžinieriai priims tary

bos pasiulimą, dar nežinia.

l'rue trnnslntlon filed with the post- 
master at Chicago, UI. April 22, 1920 
as reųiiirąd by the act of Oct. 6,1917

Reikalauja nugink- 
, luot čekus.
Japonų valdninkai nebesitveria.

KARBIDAS, bal. 16. (Suvėlin 
ta). — Japonijos valdininkai 
Mandžiurijoj pareikalavo, kad 
visi esatnįs toj šalyj čekų ka
reiviai butų nuginkluoti. Tasai 
nutarimas tai pasekmė nesenai 
įvykusio susirėmimo tarp čekų 
ir japonų kareivių Hailaro kai
mely, netoli Siberijos pasienio.

Susirėmime dalyvavo šeši va
gonai čekų kareivių, ir dvide
šimt japonų tapo užmušta. Su
sirėmimas kilo delei tūlo skai
čiaus rusų, kukiuos buvo suėmę 
japonai. Sakoma, kad čekų be- 
siryžimui paliuosuoti suimtus 

1 rusus padėję ir kynų kareiviai.
Čekai panaudoję ginkluotą 

traukinį, kurį tečiaus japonai už 
griebę, vis dėlto japonai buvo 
priversti pasitraukti, kada juos 
puolė kyliai ir užėmė barakus. 
Kilus mušiui suimtieji rusai pa
bėgo.

Hailarų gyventojai, bijodami 
sekamų susirėmmų, skubiai 
kraustosi į Harbiną.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. April 22, 1920 
as requiie<l by mc act of Oct. 6. 1917

NAUJA “RESPUBLIKA“ 
RUSIJOJ.

Ingrija nori atsiskirt nuo Pet
rogrado valdžos.

STOCKHOLM, bal. 21. — Lai 
kraštis Tidnigen gavo iš Ilel- 
singforso pranešimą, kuriame 
minima, jogei Ingrijos žmonės 
nusitarę panaudoti reikiamų į- 
monių, idant atskyrus Ingrija 
nuo Rusijos.

[Ingrija — tai dalis Petro
grado apskrities. Ingrai — gi
mininga finanms gentis].

I Tr<je translation filed with the post- 
j master at Chicago, Ųl. April 22, 1920 
I as reųuired by ihe act of Ocl. 6,1917

Jungtinių Valstijų atstovas 
San Renio.

WASHINGTON, bal. 21. — 
Valstybės departamentas šian
die painformavo Jungtinių Val
stijų ambasadorių Italijoje, Joh- 
nsona, kad jisai dalyvautų tal
kininkų konferencijoje San Re
nio — kaipo oficalis Amerikos 
valdžios svetys. Diskusijose ir 
tarimuose jisai nedalyvaus. Ma
noma, kad Johnsonas į San Rė
mo išvažiuos šiandie.

“Tigras” jau sugrįžo.

MARSEILLES, bal. 21. — 
“Francijos tigras“, buvęs minis- 
terių pirmininkas Clemenceau, 
šiandie atvyko į Merseilles’ą — 
kelyj iš Egypto.

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 rizikų bei pa
siuntimą, o taipgi Lietuvos bankui už jiatarpinikavi- 
mą. Vienutinė vieta kur taip galima išmainyti ir pa
siųsti pinigai Lietuvon yra.

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

REAKCININKŲ ŠĖLIMAS.

ALBANY, N. Y. bal. 20.
New Yorko legslatura šiandie 
83 balsais preš 56 priėmė du bi- 
liu tikslu atimti socialistų par
tijai teisę statyti savo kandida
tus į by kurią valdžios įstaigą. 
Pirmajai bilkis sako, kad kiek
vienas kandidatas, kuris remtų 
arba skelbtų įsitikinimus, prie
šingus šios šalies konstitucijai 

i ir kartu New Yorko valstijos 
konstitucijai, negali būt įleidžia
mas į legislaturą. Antrasai gi 
bilius teikia vyriausiam proku
rorui teisės kreipties j augš- 
čiausią teismą, idant tasai nus
pręstų, kad tokia politinė parti
ja, kuri skelbia tokią tvarką, ku 

i ri, jeigu ji butų įvykinta, sulau
žytų šios šalies konstituciją — 
kad jai butų atimta teisė staty- 

1 ti savo kandidatus j by kurią 
i valdžios įstaigą.

I rtu* translation fiiea wnh the post- 
maater at Chicago, 111. April 22, 1920 

••♦Minirpil hv iho net of Oct. 0.1917 
KAPPAS NORI PASILIKTI 

ŠVEDIJOJ.

Busiąs “labai geras“.

STOCKHOLM, bal. 20. — Bu 
vusio Vokietijos sukilimo vadas, 
daktaras Wofgang Kappas, krei 
pėsi į švedų valdžią prašymu, 
kad ji leistų jam pasilikti Švedi
joj kaipo politiniam pabėgėliui. 
Jisai nori atsikviesti čia savo 
moterį ir dukterį ir apsigyven
ti kurame nors provincijos mie
stely, kad užsiėmus mokslniais 
tymėjimais. Kappas prisižada 
nedalyvauti jokiame politiniame 
darbe. Jegu jam nebus leista 
apsigyventi Švedijoj, jisai reika 
lausias duoti pasportą į Šveica
riją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 22, 1920 
as recjuired by the act of Oct. 6,1917

ITALIJA SUMAŽINA 
ARMIJĄ.

ROMA, bal. 20. — šiandie pa 
skelbta patvarkymas, kuruo I- 
talijos armija sumažinama iki 
dešmties korpusų. Be to, žy
miai sumažinama ir oficierių 
skaičius ir pravedama nauja ka 
rinio lavinimosi sistema — as
tuoniems mėnesiams.

Pelnosi.
Pasinaudodamos buvusiais 

\treikais, kraustymo ir ekspre
sinės kom|>anijos pradėjo sta
čiai apiplešinėti žmonės. Sudera 
perkrautyti rakandus už $12, o 
paima $42.00 ir t. t. Delei to 

prieš tokias kompanijas jau už
vesta daug bylų.

17 žmonių sužeista.
Užpereitą naktį Halsted gat- 

vekaris susidūrė su Madison. 
gatvakarių ir toje nelaimėje li
ko sužeista 17 žmonių. Visi su
žeisti lengvai.
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Telrphone Canai 150S

į tą jų idėją jisai vadina ab- 
surdu ir stoja už Socialistų 

' Partijos poziciją, kuri sako, 
kad darbininkai tuK steng- 
ties jau dabartinės tvarkos 
rėmtiose iškovot sau kuodau 

į giausia teisių ir būvio page
rinimų.

Taigi ir tie darbininkai, 
kurie iki šiol dar tikėjo “ko
munistų” pąsakoriams,’ da- 

, bar turės pamatyt, kad Deb
sas eina 'su socialistais iš
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17.00 |H?r .vear in Canada.

2c per copy.
Entered as Second CIhm Mattcr 
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nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paAtu:

Metams ................................. $6.00
Pusei metu .......................... 3.50
Ti'iitts mėnesiams .............. L85
Dviem mėnesiams .............. L45
Vienam mėnesiui ............* -75

Chicago je — per nešiotojui:
Viena kopija .............................  02
Savaitei ...............   12
Mėnesiui ..................................... 50

Suvienytose Valatijoae, n* Chicagoj. 
paštu:

Metams ................................. $5.00
Pusei metu ............................. 3.00
Trims mėnesiams .........  1.65
Dviem mėnesiams .............. 1.2.j
Vienam mėnesiui .............. 65

Lietuvon ir kitur nžsieniuo»e: 
'(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pašto Mooey
Orderiu, kurtu su užsakymu.

Debsas ir socia
listų partija.

Musų “komunistai,” išgir
dę, kad Eugene V. Debs ei
na ne su jais, o su Socialistų 
Partija, sakė, kad tai esą 
dėlto, jogei jisai, būdamas 
kalėjime, nežinąs, kokia tik
rai yra ta partija, kurios 
kandidatu i prezidentus jisai 
apsiėmė būti. Bet vakar pa- 
skelbtasai “Naujienose” pa
sikalbėjimas su Debsu rodo, 
kad jisai gana gerai nusima
no, kur jisai stovi.

Debsas pasakė, kad nuo
monių skirtumai delei to ar
ba kito dalyko ir ginčai de
lei veikimo būdų neprivalą 
ardyti socialistų vienybę. Vi 
sųdidžiaušias šios valandos 
reikalas, pasak jo, yra par
tijos vienybė. Pats Debsas 
priėmęs nominaciją į Siįv. 
Valstijų prezidentus ne vien 
“dešiniųjų” socialistų vardu, 
o visų socialistų, kurie kovo
ja už naują visuomenės tvar- 
ką.

Pasakykite dabar: kieno 
pozicijai čia pritaria Debsas. 
išreikšdamas šitokią nuomO- 
nę^abcialistų ar “komuni
stų”? Aišku, kad socialistų. 
Nes socialistai visuomet tvir 
tino, kad dėl nuomonių skir
tumų socialistai gali ginčy- 
ties tarp savęs, bet nepriva
lo kovot prieš vieni kitus ir 
skaldy ties. O “komunistai’.’ 
laikėsi kaip tik priešingos 
pozicijos. Kol jie dar buvo 
Socialistų Partijoje, tai jie 
organizavo jos viduje frakci
jas ir stengėsi išėsti arba 
stačiai išmesti iš partijos vi
sus tuos socialistus, kurie ne 
pritarė jiems. O dabar visos 
jų pastangos yra atkreiptos 
į tai, kad pakenkus sociali
stų veikimui ir organizaci
jai.

Antras svarbus klausimas, 
kūriuo išsireiškė Debsas, yra 
valdžios klausimas Ameriko
je. Jisai pasakė, kad idėja 
įkurti sovietų valdžios for
mą Amerikoje prie esamųjų 
sąlygų yra absurdas.

Čia ir be aiškinimų kiek
vienas supras, kad Debsas 
griežtai atmeta “komunistų” 
poziciją, kurie skelbia, kad 
Amerikoje reikia stengties 
tuojaus nuversti dabartinės 
formos valdžią ir įsteigti 
“proletariato diktatūrą.” Ši-

persitikrinimo, o ne “per ne
susipratimą.”*

Socialistų dalyva
vimas valdžioje.

i.
Vienas tų klausimų, kurie 

kelia daugiausia ginčų tarpe 
socialistų, yra klausimas da
lyvavimo valdžioje. Papra
stai jisai yra rišamas taip, 
kad socialistai turį šalinties 
nuo dalyvavimo valdžioje 
tol, kol ją kontroliuoja bur
žuazija ; jie turį stengties nu 
versti buržuazinę valdžią, 
kad pastačius jos vietoje sa
vo, socialistinę, valdžią.

Bet šitoks klausimo riši- 
inas yra perdaug siauras. 
Praktikoje gali būt tokių at
sitikimų, kad socialistai, ga
lėdami pastatyti savo vald
žią vietoje buržuazinės vald 
žios, nenorės to daryti. Šito
kį pavyzdį mes pernai ma
tėme Vokietijoje laike krizi- 
so delei taikos pasirašymo. 
Pasirašymui po Versailles’io 
sutartim buvo priešingos vi 
sos partijos, išskiriant tiktai 
Nepriklausomuosius social
demokratus. Nenorėdamos 
imti ant savęs tos “gėdos,” 
jos pasiūlė Nepriklausomiem 
siems socialdemokratams su 
daryt kabinetą ir pasirašyt 
no taikos sutartim. Bet šie 
griežčiausiai atsisakė, ir jie 
niekuomet paskui nesigailė
jo tokio savo žingsnio. Aiš
ku, kad jeigu Nepriklauso
mieji socialdemokratai butų 
pasidavę pagundai ir paėmę 
į savo rankas valdžią;'kuo
met jiems ta proga buvo pa
sitaikius, tai jie butų neįsten 
gę išlaikyt ją, nes jie buvo 
mažumoje ir parlamente ir 
šalyje; o buržuazija butų 
Įgijusi puikų argumentą 
prieš juos, kaipo paėmusius 
ant savęs atsakomybę už tą 
“begėdišką taikos sutartį.”

Taigi vaciovauties tąja 
mintim, kad socialistai vien 
tik turi stengties pastatyt sa 
vo valdžią vietoje buržuazi
nės valdžios, nevisuomet ga
lima, Bet netiesa yra taip- 
pat, kad prie jokių aplinky
bių socialistai neprivalą da
ly vaut valdžioje, keliai ji yra 
buržuaziška. Iš istorijos mes 
žinome, kad buvo atsitiki
mų, kuomet aplinkybės pri
vertė socialistus įeiti į bur
žuazinę valdžią: taip buvo, 
pav. Francijoje 1870 m., lai
ke karės su Prūsija. Buržua
zija tuomet norėjo taikyties 
su Bismarku, atiduodama 
jam dvi Francijos provinci
jas, Elzas<į ir Lotaringiją.; o 
darbininkai buvo priešingi 
tam ir reikalavo karės'tęsi- 
mo. Valdyt šalį jie tuomet 
dar neturėjo jiegų, bet jų 
prisidėjimas prie valdžios 
galėjo žymiai sustiprinti “vi 
dujinį frontą,” ir jie pasiun
tė savo įgaliotinius į vald
žią. Šito jų žingsnio nepa
smerkė nei Marksas, nei 
joks kitas įžymus socialis
tas. Arba imkite pavyzdį da 
bartinės Austrijos, kurioje 
gyvuoja maišyta (iš sociali
stų ir buržuazijos atstovų) 
valdžia. Ta šalis šiandie taip 
baisiai vargsta, kad didžiau
sia valdžios rūpestis tenai 
yra išgelbėti žmones nuo 
bado mirties. Socializmą vy 
kinti prie tokių aplinkybių 
negalima, todėl Austrijos so
cialistai nesivaro ant to, 
kad prašalinus nuo valdžios 
buržuazija. Jeigu jię taip pa 
darytų, tai kitų šalių kapi
talistinės valdžios dar la-

biaus užveržtų bado kilpą 
ant Austrijos kaklo. Jos so
cialistai dalyvauja valdžioje 
kartu su buržuazija, vienok 
joks rimtas žmogus nesmer
kia jų už tai.

Iš šitų kelių pavyzdžių ma 
tyt, kad klausimas socialistų 
dalyvavimo valdžioje anaip
tol nėra taip lengvai išriša
mas, kaip įsivaizdina dauge
lis žmonių. Viena kokia-nors 
formula negalima jo apimti. 
Ir socialistų moksle tokios 
formules nesiranda. Tą klau 
simą reikia rišti, atsižvel
giant kiekvienam atskiram 
atsitikime į konkrečias (ypa
tingas) sąlygas. Socializmo 
teorija čia gali duoti tiktai 
aplamų vadovaujamų nuro
dymų.

Socialistų dalyvavimas vai 
džioje tečiaus šiandie jau 
yra pavirtęs praktikos daly
ku, ir iš to, kokių rezultatų 
jisai duoda praktikoje, gali
ma daug ko pasimokinti.

(Bus daugiaus).

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Streiko sutvarkymas Au
stralijoj.

Į Federuotosios Presos koresp. ]
W. FRANCIS AHERN

Sidney, N.S.W. — Kad paša
linus visus menkus ir ūpais ap
sireiškia nčius streikus, kurie ne 
liek naudos patiems 'streikuoto
jams kiek žalosr didžiumai dar
bininkų atgabena, Naujosios 
Pietų Valijos Darbininkų Tary
ba sutaisė tam tikrų pieną slrei 
kailis kontroliuoti ir tvarkyti. 
Pamatinė mintis pieno tokia, 
kad užbėgti už akių streikams, 
kurie neapsimoka, ir priešin
gai.- streikuoti, kuomet bus aiš
kiai matyt, jog streikas bus sė
kmingas ir naudingas.

Pienas yra toksai. Ligi kuri 
unija galės streikuoti arba da
ryti ką nors, kad įtraukus ir k i 
tas unijas streikai!, tokia unija 
visų pirma turi apie savo suma
nymą pranešti Darbininkų Ta
rybai, kuri tuojaus ims patirti: 
1. Ar unija jau bandė visokiais 
budais gerumu išrišti savo gin
čą su samdytojais; 2. Ar strei
kas pateisinamas; 3. Ar atsako
mas laikas streikui; 4. Kokia rei 
kalinga piniginė pagalba; 5. 
Kokie yra šansai streikui lai
mėti.

Jeigu, dalyką išnagrinėjus pa 
sirodys, kad be streiko negali
ma apsieiti ir kad jis reikalin- 

os kiitos atatinkamos li
nijos tuojau turi būt pasirengu
sios klausyti Streiko Komite
to, kiirį/Durbininkii 'Taryba pa
skirs streikui vesti. Bet jeigu 
tirinėjamoji komisija atras, 
kad laikas ir visos aplinkybės 
streikui netinka, atatinkamoji 
unija kaip ir visos kitos unijos 
turi klausyti komisijos nuspren 
dinro.

Organizuotieji darbinin
kai mano, kad šitokiu būdu bus 
išvengta daugybė beprasmiu ir 
idiotingų streikų, kuriais nieko 
neatsiekjama, bet aplamai dar- 
l>in inkams daug žalos ii- vargo 
pridaroma.

* ■ —

Ir artistai nebenori kapi
talui tarnauti.

[Federuotosios Presus žinia]

Paryžius. — L’Ambigu teatro 
direkcija buvo padariusi kon
traktą su rašytoju! Nonziere vai
dinti jo veikalą “Gyvent yra ge
ra’’. Pagarsėjęs artistas Car- 
penlier turėjo vaidinti rolę vie
no Visuotines Darbo Federaci
jos nario, kurs ištisai per visą 
vaidinimą išjuokiamas. Artis
tas Carpentier betgi atsisakė tu 
rolę vaidinti, ir už jį užsistojo 
visa aktorių sąjunga, kuri yra 
Visuotinos Darbo Federacijos 
narys. Direkcija kreipėsi į au
torių, begu jis neapsiimsiąs sa
vo veikalą pataisyti taip, kad 
darbininkai nebūtą pajuokia
mi, bet Nonziere atsisakė tatai 
daryti. Direkcija, negalėdama 
pastatyt scenoje žaislo be akto
rių, kuvo priversta kontraktą 
panaikinti.

šaukia tarptautinį metalo 
darbininkų kongresą.
[ Federautosios Presos žinia]

Lietuvos Laisvės
Beninas. — Tarptautinio Me

talo Darbininkų Susivienijimo 
sckretjoriii/s Aleksander Sebli- 

cke paskelbė, kad šių meilų lie
pos 1 dieną Kopenhagenc (Da
nijoj) prasidės milžiniškas tarp 
tautinis metalo f darbininkų 
kongresas. Pakvietimai suva
žiavimai! buvo išsiuntinėti į 
visas šalis. Delegatai iš Vo
kietijos, Italijos, Belgijos, Did
žiosios Britanijos, Vengrijos, 
Olandijos ir Skandinavijos kra
štų jau užsiregistravo. Tikimo- 
si, kad kongrese dalyvaus dele
gatai taipjau iš Jungtinių Vals
tijų, iš Balkanų ir įvairių slavų 
valstybių.

Tarptautines kooperatyvų 
Sąjungos reikalu.

[Federuotosios Presos žinių]
Geneva, Šveicarija. — Centrą 

linis Tarptautinės Kooperatyvų 
Sąjungos komitetas, kuris da
bar laiko čia savo posėdžius, 
užsiėmęs vyriausiais darbais su 
tvarkyti ir pagerinti prekybos 
santykius tarp įvairių šalių, y- 
patingai Rusijos, kooperativi- 
nių organizacijų. Posėdžiuose 
dalyvavauja delegatai iš įvairių 
Europos šalių, taipjau iš Vo
kietijos ir Austrijos.

Fondas.
Lietuvos Laisvas Fondas yra 

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo žmonių kovą už savo teises 
t/ išsivadavimą.

Aukos reikia siųsti Fondo ka- 
sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
8323 S. Halsted St., Chicago, 111

AUKŲ KVITAVIMAS.
Juoz. Paškauskas, Gary ..$5,00 
Adomas Kasiulis, Gary .. $5.00

Buvo .................  $479.90

Viso $489.90
Draugai ir draugės, nepaliau

kite veikę; nepaliaukite aukų 
rinkimo kampanijos.

Parama nnisų kovojantiems 
Lietuvoj draugams buvo reika
linga ne tik rinkinio atstovų j 
Steigiamąjį Seimą metu. Tos 
paramos reikės jiems nemažiau 
ir tada, kai Steigiamasis Seimas 
bus susirinkęs. Jiems reikės 
dar labiau budinti žmone,s orga 
nizuoti darbininkus, kad jie

sąmoningai kaipo organizuota 
darbo žmonių jiega, galėtų iš 
šalies daryti reikiamos įtakos į 
Steigiamąjį Seimą ir tuo budu 
priversti jį sutaisyti tokius pa
matinius šalies įstatymus, kurie 
darbo žmonėms butų konaudin 
ginusi.

Anglijos mokytojų vargai.
[Federuotosios Presos žinia]

Londonas. — Jeigu valdžia 
nenorės gerumu ir veikiai pa
derinti mokytojų padėtį, padi
dinti algas taip, kad jie galėtų 
kiek žmoniškiau gyventi, mo
kytojai ir mokytojos grūmoja 
»treiku. Moterįs mokytojos rei
kalauja lygios su vyrais algos, 
■’emdamosios tuo, kad jų atsa
komybė yra tolygi kaip ir vy
rų ir kad iš jų reikalaujama to
lygaus su vyrais mokytojais iš
silavinimo. Londono Mokyto
jų Asociacija reikalauja ma
žiausiai 250 svarų (apie 1250 
dolerių) algos metams, kas me
lai padidinant tą algą 1(M) dole
rių daugiau iki pasieksiant 
$2500 metams.

Darbo kariuomene.
fFederuotosios Presos žinia]

Maskva. — Pašnekoj su ko
respondentu, Zinovjevas, kalbė
damas apie pakeitimą septinto
mis sovietų armijos į darbo ar
miją, pasakė: “Mes žinomos, ką 
larą. Armijos, mes negalime 
paleisti, dėlto kad karas dar 
nepasibaigė; o antra, mes turi
me pavartoti griežčiausių prie
monių kovai su visuotinu ša
lies suirimu. Sunku pasakyti, 
kaip ilgai mes turėsime laikyti 
darbo armiją, bet tikrių tik
riausiai, kad be dvieju metų pa
leisti jos jokiu budu negalėsi
me. Ir čia būtinai reikalingą 
geležinė disciplina. Laipsniškai 
mes sumobilizuosime darbui 
bent du nilijonu žmonių.’’

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Kasyklų darbininkų streikas 

Montanoj.
[Federuotosios Presos žinia]

Butte, Mont.’— Po dviejų mil 
žiniškų susirinkimų, pereitą 
nedėklienį lapo paskelbtas ka
byklų darbininkų streikas. Strei 
kuoja jau apie astuoni tukstan- 
"iai kasėjų. Jie reikalauja še
šių valandų darbo po žeme dir
bantiems ir mažiausiai 7 dole
rių dienai mokesnio, taipjau 
panaikinimo bonų sistemos. Be 
savo ekonominių reikalavimų, 
streikininkai reikalauja, dar, 
kad. urnai butų paleisti iš kalė
jimų visi politiniai ir industri
niai kaliniai. Daugelis darbinin
kų visai apleidžia streiko apiin- 
tas'vietas ir “kempes” ir išva
žiuoja kitur.*

Šis streikas lai tiesiogine pa
šokinę kontraktų sistemos, nien 
kų algų, begalo arogantiško ei
simos kompanijų valdininkų 
su darbininkais ir, pagalios 
'siautimo valdžios teisingumo 
departamento agentų, kurių 
čia gausiai prklanginta ir kurie 
nesenai pareiškė, kad jie visus 
radikalus išjosią iš tos valstijos

Ateiviai burių būriais kasdie
na apgulę federalinės valdžios 
ofisus, reikalaudami pasportų 
Europon.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas štame skyrių f & 
nuomones Redakcija neatsako.]

KUNIGAI PYKSTA.

nuolatos kalė žmonėms, kad ne
reikia net šventų knygų skaityti, 
o ypač protauti; reikia tik klau
syti ponų ir visą turtą nešti 
“bažnyčiai šventai.” Skaitymas ' 
kokių nors knygų, jif nuomone, 
buvo pavojingu dalyku, nes tai 
gali išvaryti žmogų iš proto.

Taip buvo kada šalį valdė ku
nigai. Ir lietuviai niekad nepano
rės grįSti į tą padėjimą. Jie, 
kaip ir visos kitos šalįs, eina pir
myn ir šluoja lauk tai, kas 
kliudo pirmyneigai. Kunigai gi 
kaip tik tą ir daro. Todėl kuni
gai ir negali tikėties, kad val
stybė užlaikytų bažnyčią, kuri 
kliudo valstybės tinkamam vei
kimui. Jei bažnyčia dar turi 
savo šalininkų, jie turi ją patįs 
ir palaikytiTKunigai taipgi ne
gali reikalauti ir mokyklos, 
nes jie patįs jau prirodė, kad 
jie mokytojais būti netinka. Mo
kykla yra visos šalies reikalas 
ir visa šalis mokės jąja pasirū
pinti. Taigi bažnyčia turi būti 
atskirta nuo valstybes, o moky
kla—nuo bažnyčios. — XXIX.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

Vtda vUokiat r tikai  tu, kaip krimlnaUlkuoM 
taip ir cMliikuost teiimaott. Daro 

vlaokiat dokumtnfua irpopitraat

Namų Ofisas: 
tiži t. HaltM lt

Ant treėių lubų 
T«l. Drover 1310

Miesto Ofisas i 
127 N. teartam lt. 

1111-13 Mty BMc.
Tel. Central 4411

Tetephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
DEN TĮSTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai raka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St. Chicago, IU.

Kaip tik socialistų laikraščiai 
pakelė klausimą .atskirimo baž
nyčios nuo valstybės ir moky
klos nuo bažnyčios, tuoj atsilie
pė kunigų organas Draugas ir 
priprastu kunigams budu, iško- 
liojo tuos laikraščius, jų redak
torius ir tuos žmones, kurie 
jiems pritariat, išvadindamas 
juos neprotaujančiais sutvėri
mais ir t. t.

Bet ko kunigams pykti, jei 
jie ištikrųjų yra protaujančiais.’ 
Jeigu jie butų tokiais, tai jie ži
notų, kad jau senai praėjo tie 
laikai, kada žmonės aklai klau
sė kunigų ir tikėjo jų pasa
koms.

Bet kasgi tais laikais buvo? 
Imkime kad ir Lietuvą. Koks bu 
vo jos padėjimas, kada visą ša- 
į valdė bažnyčia, be kurios esą 
Lietuva negalinti būti laiminga? 
Apie šimtas metų atgal, kada ku 
nigai vieni valdė ir jie vieni už- 
aikė mokyklas, reikėjo važiuoti 
per keletą kaimų, kad radus žmo 
gų, kuris butų mokėjęs spaus- 
iintą raštą skaityti, o rankos 
raštą tai tik vieni kunigai mo
kėjo. Kunigai laikė mokyklas, 
špitoles ir namuose mokino, bet 
neįstengė žmonių net skaityti 
išmokinti. Tie patįs kunigai

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata..

Pavasariniai 
išbėrimai

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

Severa’s
Blood Purifier

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

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDŠ; IOWA

DR. A. MONTVID
CHICAGO

LlotaHa Gydytoja* Ir Chirurgai 
25 E. WachinctOB St 
Marnhall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phon« Central 8362 

▼aloudoc: nuo 10 iki 12 ryto

8121 North Weatern Ava.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

X-9pfndnIlal. Phone Armltaga 20U 
Rezidencijos telefonas West 6126 

V............  > !■■■■ .................

Bankiniai Skyriai Dviejų 
Seniausių Lietuviškų

Bankų Tapo Suvienyti
Kadangi West Side apygardoje yra dvi lie

tuviškos finansinės įstaigos — Jono Bagdžiuno 
Bankas, pn. 2334 S. Oakley Avė., ir Metropoli
tan State Bankas, pn. 2201 West 22 St., ir ka
dangi pasirodė, kad suvienyjimas bankinių sky
rių minėtų bankų gali būti naudingu abiem 
įstaigom ir žmonėm, kuirem tos dvi įstaigos tar
nauja, todėl, sulyg sutarimo, taupinimo skyrius 
Jono Bagdžiuno Banko likosi sujungta su Met
ropolitan State Banku Balandžio 19, 1920 su 
pritarimu ir priežiūra valstijos bankinio sky
riaus. Perkėlimas depozitų neturės jokios įta
kos ant sumos nei ant nuošimčių depozitoriui 
prigulinčių.

Visi kiti skyriai Jono Bagdžiuno Banko, 
kaipo tai: Investmentų, Pinigų Siuntimo, Lai
vakorčių, Pasportų, Real Estą te, Ugnies Apsau
gos, Notaro, Paskolų ant Nuosavybių, Banki
nių Skrynelių ir tt. pasilieka po senovei pn.2334 
S. Oakley Avė., kampas 23 place, kur, kaip ir 
per paskutinius 15 metų, bus patarnaujama tei
singai ir sąžiniškai.

• - JONO I. BAGDŽIUNO BANKAS, 
METROPOLITAN STATE BANKAS.

Todėl nuo minėtos dienos depozitoriai Jono 
Bagdžiuno Banko privalo kreipties tiesiog į Me
tropolitan State Banką.

V. Makaveckas.

LIETUVIU
RAKANDU:1 -

KRAUTUVE
1930-1932 S. Halsted St.

Chicago, Jll.
M. T. Kežas.

St

Užlaiko didžiausiame pasirinkime visokių naminių rakandij, geriausios 
rųšies ir už prieinanmiausias kainas Parankiausia vieta lietuviams įsigyti 
gerus naminius rakandus už pigių kaina. 
MM"*—

Atdara
Utarninko

Ketverge ir 
Subatos 
vakarais

Reikale
Jurniture (omptini/ ncuž-

" ii f . __li.. ............ ■■■ niirškit
savųjų

Sumiture. Ruqi. Stove,. Sewfnę MtcNnts, 
'Tolkintf Machines, Piano.. Ctc.

J. SHUSHO, Mechanikas
3255 So. Halsted St.„ Chicago. Telephone Yards 6492. 
SUTAISAU VISOKIOS RŪŠIES 
KALBAMAS X
SIUVAMAS M A g I jM A O 
SKALBIAMAS

Vacuuin Cleaners ir Percolatora;
Gasinius ir Elektrikinius Prosus ir t.t.



Balandžio 22, ’20 \-------- — --------- ——
Gavusios tokį įdomų laišką, 

o neaijausdainos kaltos įtarimo 
einame vakare į 9. Jos kuopos 
susirinkimą dcl išsiaiškinimo

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Devintosios rately j
Subatoje, balandžio 17 dieną 

gavome šitokį laišką:
Pp. žemaitė ir Kemežienė, 

2322 iState str., Chicago, III. 
Gerbiamos Tamstos!

Pildydama savo pareigas pra 
nešu jums, kad LMPS. 9 kuopa 
pereitame kovo 20 d. susirinki
me nutarė neįsileisti Tamstų į 
tris poeiliui susirinkimus. To 
nutarimo priežastis sekama: 
Tamistos esate įtariamos raši
nėjime į Naujienas neteisingų 
korespondencijų apie minėtos 
kuopos susirinkimus.

Su pagarba V. ivanauskiutė. 
LMPS. 9 kp. sekretorė.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau

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

—O kaip bus, kad mudvi ^iš- 
mes?

—Išmes tai eisim namo, — 
juokiamės. >

Susirinkimas dar neatidary
tas. Narių apie dešimt sėdi. Vai 
dybos viena tik organizatore. 
Mums įėjus kai kurios tarp sa
vęs švypt, švypt, šypsosi.

Atsisėdome. Niekas nemota 
mus laukan. Atidaro susirinki
mą. Renka tvarkos vedėją: ku 
rią tik narę nominuoja, ta atsi
sako. Vos priprašė jau atsisa
kiusios drg. Kairienės, kad pir

mininkautų. Organizatorė 
turi sekretoriauti, nes tikrosios 
nebus.

Skaito protokalą. Teisybė: 
įdėtas nutarimas mudvi praša
linti iš trijų susirinkimų išban
dymui, ar mes rašome Progrę- 
sistės slapyvardžiu.

Pabaigus, pirmininkė klau
sia:

—Girdėjote protokolą, ką da 
rote?

—Priimti!
Priimti! — Atmesti!

— Atmesti! — 
bal

sukaktuvių musų mylimo tėvelio
Pranciškaus ir mylinio brolelio Jono Dauginių

Pranciškus Dauginis mirė Lie 
tuvoj 21 d. balandžio 1917 m. 
sulaukęs 60 metų amžiaus, pa
eina Telšių apskr., Luokės para
pijos, Kinciulių sodžiaus, pali
ko dideliame nuliudime du sū
nūs ir dvi dukteris, Juozapą, 
Pranciškų ir Julijoną Druktai- 
nicnę Amerikoj, o Stanislavą 
Bumlauskienę Lietuvoj, pasimi
rė pas dukterį sodžiui Judrėnų, 
Telšių parapijos, liko palaido
tas Viešvienų kapinėse, ilsėkis 
musų tėveli apgailėtas sūnų ir 
dukterų, tegul būna- lengva Lie
tuvos žemelė.

Jonas Dauginis mirė 7 d. ge
gužės mėlt. 1917 m. sulaukęs 
vos 32 metų amžaus, Amerikoj 
išgyveno 15 metų, priklausė į 
Kriaučių kliubą S. P. Chicago, 
likos palaidotas Lietuviškose 
Tautiškose kapinėse, paliko di- 
deKaifie hulitidifnte* brolius ir se
seris. Ilsėkis musų mylimas 
broli, tegul tau būna lengvi šios 
šalies žemelė.

Aukuoja Juozapas Dauginis 
ir Julijona Druktainienė.

1604 W. North Av. Chicago, III

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, khrie 
buvo uebeteke vilties pasveikti.

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

Dvasia

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
1 gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie- / 
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę. /v

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. f!

DR. DICKSON
1615 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
t dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pre*.
1619 W. 47th St. / Tel. Boulevard 1892. Chicago Dl.

sai iš publikos.
—Prašau balso! — prašo

Kemežienė.
—'Neturi balso... nėra! — 

atžėria pirmininkė. >— Dabar ei 
na protokolo priėmimas!

- Na, kad neduodate balso, 
tai aš pati pasiimu. — Atsisto
jusi rėžia:

—čia neteisingas punktas 
protokole. Kaip galėjote nutar 
t i mus prašalinti, neesant 
mums susirinkime? Aš nesi
duodu tokiam nutarimui. Bu
vau Devintosios nare nuo pat 
pradžios ir busiu... Ne prasi
kaltau prieš konstituciją. Darba 
vaus kuopai, dėjau spėkas ir 
išlaidas ir jaučiuosi narė, kaip 
ir visos... Neprasišalinsiu ir 
lankysiuos visuomet...

—Ne visai prašalinti nutarta 
— aiškina Vikšricnė, — tik 
trims susirinkimams, išbandy
mui kas rašo į Naujienas.

—Iš kur žinote, kad mes ra
šome? Kame faktai? — pak
lausiau.

—Rudenį gana sekiojote ir 
komisija buvo išrinkta, — už
tarė kita: — ar suradote Pro- 
gresistę?...

—Praėjusį susirinkimą nebu
vo Žemaitės nė Kemežienės, o 
dėlto aprašo...

—Ogi Grušienė sėdėjo dvi dic 
nas pas Aglinską ir aprašė! — 
atkirto Kairienė.

Grušienė prašo balso; pirmi
ninkė neduoda.

—Pagal konstituciją, nutari
mui reikia terčdalio kuopos na 
rių, o tuomet susirinkime buvo 
šešios iš šešių dešimčių narių.

—Ar buvai, kad suskaitei še
šias? Buvome kiek reikia... .

—Aštuonios buvo!... Ki-ki- 
ki! — juokiasi.

—Iš kur žinai?... Kas sakė?
Grušiene vis prašo balso; jai 

neduoda; kitos be prašymo gin 
čiiasi.

—Nutilkite! — šaukia. — 
Duokite Grušienei balsą. Ji bu
vo susirinkime,pasakys visą tei 
syl>ę. ■

Pirmininkė nieko nepaiso, 
tik šaukia:

—Kaip su protokolu? Kaip 
su protokolu? Balsuokite!

šeši balsai už atmetimą, sep 
tini už priėmimą. Protokolas 
vos priimtas, bet ginčai nesi
liauja dėl neteisingų nutarimų. 
Kita narė net iš konstitucijos 
skaito nutarimų taisyklių para
grafą. Pirmininkė barškina į ’ 
stalą, o čia ne motais. Prie sta
lo skaito raportus, o susirinki
me šilini, šiuru, šitiru; pus
balsiai dzin, dziu 
Geltonlapis!... 
Progresas!
Naujienas kišenėj nešioji!.:. Tu 
Draugą skatai!... Naujienietė... 
vieni purvai!... Laisvė tai pur
vina!... Visur, ir pas mus pur
vai!... Girtuoklių šaika!...

—Pirmininke, kam leidi ler- 
mą kelti! Kodėl nenutildai? Nė 
susiklausyti negalima!

Ką aš padarysiu, kad ne
klauso? Tegul sau loja; nusi
bos ir nutils.

Nesulaukdama galy pinninin 
kė šaukia:

—Prie tvarkos, draugės, prie 
tvarkos!

—Tu pati prie tvarkos!...
—Neturiu konstitucijos... — 

Pirmininkė jieško ant stalo: — 
Kas turi konstituciją, paskolin
kit... šniukienė, turi? Duok 
šen! * s

—Turiu, bet neduosiu.. .Man 
reikia tvarkos žiūrėti... Praė
jusiame susirinkime nebuvau, 
ir peržengėt konstitucijos įsta
tus neteisėtais nutarimais!...

Apsibardamos, bainbėdamos 
narės šiaip taip raportus priima 
Paskyrė iš kuopos iždo 25 dol.

si tiru;
—Bolševike!

Menševike!..
Ne, regresas!

SIETYNO MIŠRUS CHORAS
e

/ Rengia

KONCERTĄ
Nedėlioj, Balandžio 25, ’20

M. Meldažio Svetainėj
2242 W. 23 PU Chicago.

Pradžia 6 vai. vakare.

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

Kviečiame visus SIETYNO CHORAS.

' 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 užsiė
mimas, jeigu esate kankinami Dusu
liu, Šis būdas jums tuoj palengvins.

Ypatingai mes norėtume pasiųsti 
tiems, kurių liga beviltė, kame viso
kiose formose kvepalai nieko negel
bėjo. Norime parodyti kiekvienam 
savo lėšomis, jog šis būdas panaikina 
visokį sunkumą dūsavimo, kvėpavimo.

šis pasiūlymas yra labai svarbus, 
kad jo nepaisius. Rašyk dabar ir 
pradėki 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:

Dr. A. R. Blumenthal

8PECIAU8TA8 
marinuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
u tuščias, kada pra 
(Tį nyksta regėjimas 
L7 Mes vartojam 
Jr pagerinta Oph- 
r* thalmometer. Y- 
r patinga doma at

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

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6437

Extra! Extra!
DIDELĖS PRAKALBOS IR KRUTAMI PAVEIKSLAI

— Įvyks —
PĖTNYČIOJE, BALANDŽIO 23 d., 1920,

MILDOS SVETAINĖJE,
3142 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga visiems veltui.
Lietuviškai kalbės Dr. A. L. Graičunas ir Dr. A. J. Zimontas. Ang

liškai kalbės Dr. C. C. Travis ir Dr. F. Anderson . Prie to bus dar rodo
mi labai žingeidus krutami paveikslai. Ateikite visi, o busite užganėdinti

Užkviečia visus
LIET. KRIKšč. LIT. DR-JA JUOZAS VAITULIS, PIRM.

Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St, Chicago 
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, -politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
gija, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimamu paskelbimus, užrašome la
ikraščius Ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

»l ——! .................. Į

xDR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

(|«ral lietuviam* tinomaa per 22 bm« 
txj kaipo patyrę* gydytoja*, ehlrurga* 
ir akušeri*.

Gydo aštria* Ir chroniška* Ilga*, vy- 
nj, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodą* X-Ray ir kitokiu* elektros prie- 
taisua.

Ofisą* ir Labaratorija: 1«2S W. llth 
Bt. netoli Ftek St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4186 

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

bu i ■ iZ

Telephonalt

Mes parduodam gerai paauksuotų, gold 

filled gvarantuotus ant 20 metų, 12 arba 16 
saizo, 7 Jewels Elgin už $19.75, 15 Jewcl El- 

gin už $23.75, 17 Jewel Elgin už $26.50.

Dabar pavasaris atėjo; nusipirkai naują 

siutą, tai ir naujas laikrodėlis reikalingas, ne

tik dėl parodos, bet dėl gero česo laikymo.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos 
Grafonolas ir lietu
viški naujausi rekor
dai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, 111.

■______________________________________ ____ _________________________________ 4

Dr. Charles Segei
Persikeis į savo naujų lafisg 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovai far 
moterų ligų,

Tel Dreiel 28N.
k—■ ' IMI ■■■■*

P. K. BRUCHAS
Chicago, III.

________ __ ______ /
HART, MICHIG ANT“

3321 So. Halsted St

B|rooklyn|o kaliniųj šeimynoms 
šelpti. Kiti kuopos reikalai tę
siasi. Vėl kilo balsesni ginčai 
dėl rašymų į laikraščius.

—Naujienos įvardijo komu
nistus pavardėmis. Tai tikra iš 
davystė! -r- kalba Vikšricnė.— 
Dabar gali visus areštuoti!...

—Kas įvardijo komunistais, 
ar ne patįs? Atsirado bolševi
kai: — Ir aš bolševike; ir aš; 
ir aš! — visos šaukėte. Sut
vėrė komunistus: — Ura! visi 
vyrai ir moterįs komunistai...

DR. G. M. GUGEI
Praktikuoja 28“ metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kertė 32 et 
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- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
> Telephone Yards 687 *

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. BALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

jof ■

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAAAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep 

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

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. Savo paveiksle pa« 
mačiau tokį skirtumų ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

to-

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof. 
1707 So. Halated BU Telephona Čepai 4417. Chicago, UI,

Telefoną* Pullman 856, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvi* Dentista* 
10657 Michigan Avė, Roseland. 

ĮįT Valandos: 9 iki 9 vakare.

a.............................  ■■ ■ ■■■.iii. ii i

Nesenai vienas gudruolis paleido 
per laikraščius pagarsinimus, nupeik
damas visas kitas Lietuvai Koloni- 
nijas, tik išgirdamas savą. Mes gy
vendami gražioj apielinkėj ant der
lingų žemių. Neskriaudžiami naujai 
pribuvusių. Nusiminčm, manydami, 
kad jau niekas nebeatvažiuos; bet 
pasirodė visai priešingai. Dabar 
kvailių nėra; žmonės supranta, kad 
tai tik muilinimas akių; dar labiau 
pradėjo atvažiuoti ir perkasi čia žo 
mės, nes atvažavę patyrė kieno tei
sybė. Pas mus atvažiavus nereikia 
klaidžiot, nes lietuviškas namas palei 
pat gclžkelio stotį (dypo), kame yra 
įrengti keli kambariai keliauninkams 
pernakvoti nors ir kelias naktis, už
Pas mus atvažiavę gali patįs virtis, 
keptis musų virtuvėj ir atranda drau
giškumą nė vienas neišvažiuoja ne- 
pirkęs. Ačiū tiems, kurie netiki me
lagystėms. Musų draugija ant savo 
mėnesinio susirinkimo, nutarė kelti 
trečią metinį pikniką ir kviečia visus 
apielinkės ir iš toliau atsilankyti ant 
nedėlios, liepos 4 d., kada yra gra
žiausia ant musų farmų. Musų ko
mitetas bus ant stoties, laukdamas 
svečių, subatoj visą dieną ir nedėlios 
ryte

Iš 
7:30 
rint 
Avė. _
perkant tikietą į Muskegon, o iš ten 
į Hart gelžkeliu. Rašykit arba tie
siog atvažiuokite į Amerikos Ūkinin
ko Redakciją.

M. WALENČIUS, 
Box 96, Hart, Michigan.

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue. 

WM. VORSATZ, Savininkas

Negana patįs bet ir kuopos ko- M nieko neimama nuo pirkikų žemių.
° A c A * ymia nnravi oun Yinria VlPrlfl

munistųj, ir partijos komunis- 
tij... Visiųminia su komunis
tais... Kas pramane?...

—Patįs viešai komunistais ap 
sišauke, dabar nori, kad kiti 
slapstytų... * 1

—Pirma galėjo viešai, bet da
bar slapta veikiama
Vikšrienč: — Rusijoj už caro
ar ne slapta veikė?...

—Komunistai ar bolševikai, 
tas pats veikimas... visus per
sekioja../O Naujienos išduo
da... Tas geltonkipis!...

-^Prašau balso! Bereikalo
tas čia musų ginčas: apie bol- 

ar menševizmą tiek
apie

Laiką tik gaiši-

8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graboritu

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale^ meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už-t 
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chieafe, 111 

TeL Canal 2199.
auBBaaa*aMMMaa*MMM*m*NHNMM*Mi*w

DAKTARAS NAMUOSE.

aiškina
iki 10 valandai.
Chicago reikia išvažiuot vakare 
nuo Wells ir Harrison Sts, ne
pigiau vandeniu nuo Michigan 
ir Water St., vakare pusę 8tos,

Rašykit arba tie-

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra'vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bite aptiekoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS, 
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

...............................................

DR. JOSEPH ZIFF

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Morgan st Chicago

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

II ............................ ... .. . BIMIII.il I *4

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgą* 
Roselande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Te U Yards 721.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvi* 

Gydytojas ir Chirurgą* 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 161. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedaliomis 9 iki 12 dienų. 

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

ševizmą
teišmanome, kiek veršis 
astronomiją
name!

—Bėda, naujienietės menše- 
vikės išdavystėms Naujienų pri 
taria prieš mus veikia, o čia už 
pašalpą kaliniams agituoja... 
Kam reikia veidmainiauti?

—Kaltinate Žemaitę, o ar ji 
musų kuopos narė, užsimokėju
si? ■ < ’

—Taip, narė. Priimta dagi 
garbės narė: kuopa priėmė ne
mokama.

- Mums nereikia ne jokios 
garbės narės. Kas neužsimoka 
— prašalinti!...

Lietuvių Ūkininkų Kolonija

(Seka ant 4 pusi.);

Ateik į Vilas County Wiscon- 
sin, kame dėl žemės gerumo Ipa- 
ti saulelė džiaugiasi, ir įsigyk 
ūkę lengvomis išlygomis.. La
bai derlinga žemėj kame iki 250 
bušelių bulbių ant vieno akerio 
užauga, kiti javai tai])-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.

SANĘORN COMPANY 
51 Sanborn Bldg., 
Eagle Riyer, ,Wis.

Akių Specialistas
Aki* egzaminuoja už dyką.

Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’* ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St.
------------------------ - ■■■■ ■-*/

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

8303 8. Morgas St Chicago, Iii.

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

DR.A.A.HOTH
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.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W-51 St kampJMarshfleld av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 3 vakare. 
TeL Prospect 1111! 
............. ■■■■■ i ■ r

.  ' 1 " ... >
Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 0 v. vak. 
8325 So. Halsted St., Chicago/

BIMIII.il


(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Ketvergas, Balandžio 22, ’20
- --- ~n.~ . r ■ -

/AKORTES

PINIGUS SIUNČIA

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

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 3684 

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

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

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

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

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

1631 S. Ashland Avė
Phone Yards 994

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA 
DeotlstM*. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Ilahted SU Chicago, H1
Valandos: 9—12 ryto Ir 2 — f 

vakare P h na* Caaal U7

iškilmių-

nė: — Protokole nu tarimas 
skamba: prašalinti, o jos čia sė
di ir balsuoja.. . Aš pasakysiu, 
kol mes Žemaitę turėsim savo 
tarpe tol pas mus tvarkos ne
bus . Žemaitė atsiveda savo šai- 
kos nienševikes ir agituoja už 
Naujienas, griauna musų kuo
pą, suirutes kelia. Visas nienši- 
vikes išmesti ir gana!...

—Susirinkimą uždaryti!
Paremta.
Nebelaukia nei uždan’ino, 

šiuru, šiuru, šilini - 
dės keliasi.

— Klausykite, draugės! — 
sakau. — Nors neduoda balso, 
bet aš pasisakysiu... Be reika
lo užmetate man 
Progresistės vardu, 
melu raštininkavau 
tuomet liepėte man rašyti apie 
kuopos veikimą — nerašiau, 
nes mačiau, kad neįtiksiu. Neuž 
sipuldinėkit ant svetinių, bet 
jieškokite namie, savo tarpe su
iručių priežasties, ir nepykit,

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Marijonos Yvanec- 

kaitės-Prakapienės, iš Panevėžio ap
skričio, Pumpėnų parapijos, Adomu- 
vo kaimo; jai yra laiškas iš Lietuvos. 

P. ŽUKAS,
4351 S. Sacramente Av., ChicagoMIll.

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
NUOMAI 3 kambariai su rakan

dais, garu apšildomi; gražioj vietoj. 
Geistinu be mažų vaikų. Atsišau
kit greitai.

JOHN SILLIN,
20 N. Bishop St.,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

visos kc-

PAJIEŠKAU savo švogerio Anta
no Urbo, pirmiau gyveno Stegor, UI. 
dabar girdėjau, kad gyvenąs Chica
go, III. Meldžiu atsišaukti ant šito 
adresu:

MR. MIKE DITKUS,
2936 So. Emerald Avė., Chicago, III.

RETKIA KAMBARINIŲ 
Mokėsime $55.00 į mėnesį 

ir kambaris.
ELMS IIOTEL 

ST. ir CORNELL AVĖ.53rd

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Kreipties:
1107 W. Congress St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

Kreipties:
* x L. KASPAR, I

14 W. Washington St., Itoom 604

RUBSIUVYKLA/ 
SKYRIAUS VEDĖJO

Gerai patyrusio kelnes siūti, kuris 
yra dirbęs didelėj drapanų Siuvykloj. 

Kreipties:
Employment Dept.

S. W. Cor. Franklin &
1 Van Buren Sts.

ALFRED DECKER & COHN,

RAKANDAI
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 
$65.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

rašinėjimą
Pusantrų 

k uoliai;

te manęs galiu nebesilankyti, 
nes tiesą pasakius, man ir sar
mata tokiame “progrese” daly
vauti !...

Sukilus moterims, sukilo vėl 
termas. Visos paslaplįs aikštėn 
ėmė kilti: iškilo ir panos, ir 
kavalieriai, ir meilė, ir sabiniai, 
ir degtinė, ir vaikai kare už
miršti, ir dar, ir dar — ne apsa
kyti kiek, kol tik išsiskirstė. O 
poni Nemčauskenė savo: — Iš
mesti nienševikes!.. . Išmesti vi 
sas nienševikes, nė vienos nepa 
likti!... — koja j žemę trnikt!

— Žemaitė

Suvažinėjo jaunavedę.
Nfars. A. M. McGuiggan iš Al

ton, III., einant su savo vyru

vės liko tižiu tįsta greitai važia
vusio krasos troko. Josios vyras 
lengvai sužeistas. Jiedu buvo ve
dę tik t dienos atgal ir buvo at
važiavę Chicanon praleisti “me-
daus mėnesį.

Vagia degtinę.
Kad daktarų prirašinėjimas 

degtinės receptų liko aprube- 
žiuotaš, dabar pradėta imti deg-

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
j aunu-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Melino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5% kiekvie- I t ---- --- — . ...
nam pirkiniui, kuris turi būti siun- • i’iai, kur buvo pasiėmę pardavinėti 
čiamas Europon. i Soc. Partijos rengiamojo mass-mi-

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 tingo tikietus, šiuo prašomi būtinai 
▼ai. vakare. Subatomis iki 10 ▼aĮ. ' gražinti juos dar šiandie. Gražinti 
vakare. Nedaliomis iki 6 ▼.'*?vakare? ( reikia d .St. Strazdui — Naujienų re-

S. GORDON, ' dakcijoje. Ryto visa tai reiks gra-
1415 So. Halsted St. Chicaro. III. žinti partijai — N. Kirklienė, sekr.

tiekas, kur dar yra degtinės. 
Nedėlios naktį lapo išplėštos 3 
aptu'k'os ir išnešta už $6,500
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Pranešimai
Ateities 

repeticija 
1 vai. po 
Halsted. 
vykite.

Visi tie

Žiedo vaikų choro dainų 
įvyks subatoj bal. 24, kaip 
pietų Mildos svet., 3148 S. 
Visi’ dainuotojai vaikai at-

— Komitetas.

L. S. S. 22ros kuopos na-

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
lab^s kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb- 
davaiu tai visą daktarams 
ir išinokčd 
pristygęs vilties, kad bepas* 
veiksiu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslaib- 
nčjinias, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbės, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
Ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradčjystei.

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

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir 
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir jis yra 
tokis 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.

Beikalaukite 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 savo antrašą ir adre- 
suokit taip: SALUTES MANUFECTUBING,

By P. A. BALTRANAS CO.
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel. Boulevard 7351

Dabar

PAJIEŠKAU apsivbdimui merginos 
arba našlės nuo 20 iki 30 metų am
žiaus; esu našlys 30 metų amžiaus. 
Turiu gerą darbą. Katra mylite šei
mynišką gyvenimą, meldžiu atsišauk
ti ir su laišku prisiųsti savo paveik
slą. Paveikslus grąžjsiu kožnai.

A. K., 
3336 Ix)we Avė., Chicago, III.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA mergaičių darbui prie deš
rų. Labai gera mokestis; nuolat dar
bas.

REIKIA housekceperkos j namus 
La Grange’je.

Kreipties:
VVESTERN FELT WKS.

4115 Ogden Avė.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ“

REIKALINGAS geras 11- 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą. ,i

REIKIA BUČERIO ^Atsišaukti 
tuoj. Geru mokestis.

570 W. 18th St.,
Phone Canal 2356

REIKIA ' jauno vaikino į Banką 
virš 16 metų messenger. Geru pro
ga išmokti offiso darbą. Atsišaukti 
ypatiškai. '

UN1VERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted St.

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

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

NAMALŽEMĖ

PAJIEŠKAU savo moteries Marės 
Velienės. Kas patėmys šitą moterę, 
lai praneša man. Už teisingą pra
nešimą skiriu dovaną $10.00, arba 
ti tegul su manim atsilygina.

TONY VĖLUS, 
Peoria Rd., Springfield,2600

pa-

m.

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

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

PAJIEŠKAU Basėę Baronienės, 
kadais gyveno Laport, Ind. Rašiau 
daug laiškų, bet sugrįžta atgal. Ma
lonėkit pranešti man laišku kur ran
dasi adresu:

I. R,
1618 Rawson Av., S. Milwaukee, Wis.

PRAPUOLĖ MERGAITĖ

AGAR PROVISION CO 
310 N. Green St.

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

1107 W. Congress St.

di

MERGAIČIŲ IR 
MOTERIŲ

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

BUNTE BROS.
738 W. Monroe St. 

3rd floor.

REIKIA
Mergaičių ir Moterų ne senesnų 
35 metų įvairiems darbams 
didelėje dirbykloje West Sidėje. 
Gera mokestis ir puikios darbo 
sąlygos..
MECIIANICAL RUBBER CO., 

2(>39 W. Grand Avė.

REIKTA VYRŲ DARBUI

Packing Ilouse, taipgi mėsos 
rūkykloje. Labai gera 
mokėsis; nuolat darbas.

f HETZEL & CO.
1743 Larrabee St.

REIKTA Vyrų prie dešrų darbo.
Labai jęera mokestis. Nuolat darbas. 

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Green St.

DARBININKAI
Jeigu porite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

Ai' jus nepavargote bevaikščiodami 
nuo prie kito darbo leisdami lai
ką ir pinigus?

GOODYEAR

Siūlo pastovi} darbą su gera mokes- 
tim dėl 2000 NEPATYRUSIU VYRŲ 
gumos išdirbystėje.

GEROS DARBO SĄLYGOS 
PROGA IŠMOKTI AMATO 
GERA MOKESTIS LAIKE 
MOKINI MOSI.

Privalo mokėti angliškai kalbėti, sver
ti virš 145 svarų.

Kūno egzaminavimas reikalingas.
Kreiptos asmeniai ar susirašyti su 
Dirbyklos Samdos Ofisu.

REIKIA dviejų gerų vyrų mokin
ties gerai apmokamo biznio. Jeigu 
geidi pasitraukti nuo sunkaus dirby
klos darbo ir išmokti gerai apmoka
mo biznio — tai Čia yra gera proga. 
Aš mokėsiu $40 ir daugiau į savaitę 
laika mokinimosi. Ateik šiandien ir 
matykis su p. šidlauskiu, Sales Ma- 
nageriu, nuo 11 iki 8j30 v. v. Room 
1400.

220 So. State St. > 
Chicago, 111.

BARGENAS.
PARDAVIMUI du namai, gerame 

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

1912 So. Fisk St.

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

5016 So. Laflin St.

REIKIA vyro darbui maišų dirby- 
kloje.

Gera mokestis. (
Kreipties:

CHICAGO BAG CO.,
1230 Blue Island Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Automobilius Over- 

land 1914) m. 5 pasažierių, beveik nau
jas, mažai naudotas; parsiduoda pi
giai; savininkus išvažiuoja Lietuvon. 
Liberty bonai bus priimami. Kreip
tos po 6 vakarais 1 fl. iš užpakalio. 
2956 So. Union Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI automobilis Paige 
1916. Gerame stovyje. Parduodama 
pigiai.

S. STRUPAS,
1658 Wabansia Avė., 

Monroe 1916

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

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

“ii'fDELiŠ’ BARGENAS~
š. R. kampas 43-čio PI. ir Wallace 

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

5621 Laflin St 5-ių po 5 kamba
rius, akmens pamatu ir 3 kambarių 
namelis užpakalyje.

CHAS FORESTER, 
7000 Emerald Avė.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI ar MAINYMUI 2 
namai po 3 augščius, akmens frontas 
gerame stovije; pečiais šildomi; ren- 
dos $2220 į metus; 12 pagyvenimų ir 
1 štoras prie 461-463 W. 31st St. 
Parduodama labai pigiai už $16,500; 
savninkas Store.

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

KUKNINIS PEČIUS IR SEIFAS 
PARSIDUODA pigiai. Kas nor ge
rai pirkti, tegul tuojaus kreipiasi 
adresu:

JUOZAPAS NAUDŽIŪNAS
4064 So. Artesian Avė. 
Telefonas McKinley 1694

ANT PARDAVIMO — Grocernė ir 
Bučernė — parsiduoda pigiai ir grei
tu laiku — Savininkas išeina į kitą 
biznį. Rašykite.

Naujienos pažymėdami No. 81.

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

JOHN M. McCLUN 
217 West 63rd Street, 

. Wentworth 1845,

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

CHAS. NEUE, 
Oneida Co. VVoodboro, Wis.

PA ĮDAVIMUI — 3 augščių mū
ras, 2 ^)ag. po 6 kamb.; pečiais šil
domas; vienas Storas ir 3 kamb. pa
gyvenimas, garu šildomas; lotas 50x 
125 pėdas. Kaina $9500. Jmokėti 
$3000. Cemento basementas. Drau
ge ir Grocernė, jeigu norima 

5700 S. Morgan St.

Pirma

aviui, ir buvau

prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus- 
esmagumus prašalti

ANTANINA PETRAUSKAITĖ, 
Nedėlioję, 11 d. balandžio, 1920, 15 
metų amžiaus, tamsei geltonų plaukų 
mėlynoms akims Kiek teko sužino
ti; tai rodos kad ji yra laikoma pas 
mažai suprantančius žmones dėl na
mų apvalymo. Jeigu kur kas pate- 
mysit šviežiai atsiradusią mergaitę, 
tai malonėkite duoti žinią šiuomi ad
resu:

S. K. VAITEKAITIS, 
2521 W. 45th St.

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

ŽANIS BOLEWITCH KERGALIS 
3051 So. Poplar Avė., Chicago, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKIA PARTNERIO

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

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

J1EŠKO KAMBARIŲ
2 JAUNI broliai pajieško kamba

rio su ar be valgio, bile kur, gera mo
kestis už gerą gyvenimą. Meldžiu 
pranešti iki nedėlios, adresu:

P. J. DEAN,
4313 Berkeley Av, Tel.Kenvvood 5465

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

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

REIKIA
GERŲ, UNKSMIŲ MERGAIČIŲ 
DARBUI GRAŽIOJ, ŠVIESIOJ VIE
TOJ.
IR

EXTRA — BARGENAS — EXTRA 
Turiu parduoti barzdaskutyklę už 

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

F. ROČKA,
10722 So. Michigan Avė., 

Roseland-Chicago,

PASKOLOS

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
GERA MOKESTIS PRADŽIAI.
UP TO DATE LAUNDRY 
11023 -S. MICHIGAN AVĖ.

THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER CO., 

AKRON, OHIO.
Miestas pragumų.

REIKIA 
FINIŠERKŲ

Moteriškus Kerai patyrusią 
prie moteriškų sijoną, siutą 
ir dresių. Pastovus darbas, 
apvalį metą. Mokestis pagal 
sutarties.
Valandos 8 iki 4: 45 v. v.
Nuo 12 v. Sbbatoje.
Ateikite pasirengę darbui.

Samdos ofisas.
7tas augštas

PHILLIPSBORN
Congress & Paulina
' Marshfield L Sta.

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

429 So. Halsted St.

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

J S., 
3649 So. Union Avė 

Iš užpakalio, pirmas floras.

va-

REIKALINGAS — pirmarankis 
duonkepis. Atsišaukite prieš 12 va
landų.

NEW PROCESS BAKERY, 
949 West 34th St.

EKSTRA BARGEIN
PARSIDUODA kriaučių shopa, yra 

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

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

PINIGAI SKOLINIMUI
Antram Mortgidžiui, prieinamomis są
lygomis.

MAKER KRAUS,
1924 W. Chicago Avenue

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

MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM

VYRŲ VISOKIO MENCIAUS 
JAUNŲ IR SENŲ

Reikia, mokinties dirbimo rėmų 
paveikslams. Patyrimo nereikia 
Mes išmokįsime šio amato. * $22.00 
pradžiai.

GEO. SMITH MFG. CO., 
42G Armour St.

REIKIA VYRO,

Kuris gali kalbėti bei rašyti ang
liškai ir turi draugų. Turbuti vyras 
budo ir energijos padarimui pinigo. 
Gali laikyties prie savojo darbo, jei
gu nori. Atsakantis vyras gali ex- 
tra uždirbti $100 į savaitę ir įgyti la
bai augštą darbavietę. Privalo būti 
augštos reputacijos tarpe savo drau
gų ir plačiai žinomas. šis pasiūly
mas tik trumpam laikui. Pasakyk 
mums, kame dirbi, ar esi plačiai vi
suomenei žinomas ir kaip daug laiko 
gali pašvęsti mums

Rašyk tuoj:
W. H. SAVERY, DEPT. A, 

431 So. Dearbom St., Chicaago, III.

REIKIA vyro abelnam darbui Wa- 
rehousėje ir pagelbininko prie veži
mo. Gera mokestis mokama.
REPUBLIC WASTE PAPER CO., 

626 W. Taylor St, Cor. Desplaines St.

..ii.

PARSIDUODA bučeme ir groser- 
nė lietuvių apgyvento  j vietoj

1315 So. 49th Court, Cicero, III.

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

1836 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Grocernė ir Delika
tesų. Parduodama labai pigiai, nes 
savininkas delei ligos turi apleisti 
biznį.

2911 Wallace St.

RAKANDAI

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

1511 So. Kedzie Avė.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig inieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 4 kambarių nauji ra

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

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

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

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

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 328 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


