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Anglai apgavo Prancūzus
Geležinkeliečiu streiko nebus
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ANGLAI APGAVO PRANCŪ
ZUS.

Nori užvaldyt Konstantinopolį 
ir nebeprileist prie jo 

franeuzus.

PARYŽIUS, kovo 9.—Angli
jos premjeras Lloyd George ap 
gavo franeuzus Įsakydamas ka
riuomenei užimti Konstantino
polį kaip tik tuo laiku, kad ten 
nesirado generolo Franchet D’ 
Esperey, vyriausio talkininkų 
kariuomenės komanduotojo, 

ėjusio ten savo pareigas nuo to 
laiko, kaip buvo padaryta pa
liauba musių.

Anglai mat paprašė, kad mar 
šulas Foch pašauktų D*Esperey 
į Londoną, išduoti raportų vy
riausiai premierų tarybai. O 
kuomet jo ten (Konstantinopo
ly) nebebuvo, jo vieton vyriau
siuoju kariuomenės komanduo 
toju Turkijos sostinėje paskir
ta anglas.

Siunčia generolų atgal.
Fra ne ijos premjerus MŠUe- 

randas vakar įsakė generolui 
D’Esperey vykti • atgal į Kon
stantinopolį, vykti kaip galima 
greičiau, šį rytų specialiu trati 
kiniu generolas D’Esperey ap
leido Paryžių. Vyksta į Bran- 
disi, iš kur kariniu laivu ke
liaus į Konstantinopolį.

Slapti franeuzų pranešimai 
sako, kad Turkijos kariuome
nė Armėnijoj esanti kuogeriau 
šia prisirengusi mūšiui, ir kad 
ji esanti aprūpinta Anglų šau
tuvais, amunicija ir mašininė
mis kanuolėmis. Atatinkamuo
se rateliuose spėjama, kad ne
ramumų ten sukėlė patįs ang
lai, norėdami rast pasiteisinimo 
ir užimt miestų.

Anglų nusistatymas duoda 
suprasti, kad generolo D’Espe- 
rey’o komandos Konstantinopo 
Iv jie nebepripažins, kadangi 
Anglai tenai turi 40,000 karei- 
\ i u, o Prancūzai tik 5000. Pra
nešama, kad Lloyd George frau 
euzams pasiūlysiąs laikyti sa
vo kontrolėj visų likusiųjų Tur
kiją, įskaitant ir Ciliciją. Bet 
jisai spiesis, kad Konstantino
polis liktų Anglų kontrolėj ir 
tuo pamatu, kad Anglijos ka
rinės spėkos kontroliuoja mie
stų ir kad Anglijos eskadra yra 
stipresnė nei kitų valstybių lai
vai daiktan sudėti.

Vaikšto gandų, kad Anglija 
skubotai siunčia Konstantino
poliu kariuomenę iš Palestinos, 
Mesopotamijos ir Egypto.

GELEŽINKELIEČIŲ STREIKO
NEBUS.

Bandys susitaikinti gerumu.

CHICAGO.—-Daugiau kaip 
trįs šimtai Maintenance of Way 
brolijos viršininkų vakar čia 
didžiuma balsų nutarė neskelb 
ti streiko, kad tuo privertus 
samdytojus išpildyti darbinin
kų reikalavimus. Brolijos vir 
ši n inkai mano, kad busią ge
riau palaukt? kokių pasHcmių 
duos darbininkų ir 'samdytojų 
atstovų susirinkimas, kuriame 
bus svarstoma apie padidinimų 
darbininkams algų.

Kadangi šitų geležinkeliečių 
brolija yra viena didžiausių ir 
j tek m i ilgiausių, tai manoma, 
kad jos nusitarimas padarysiąs 
reikiamos įtekmės ir į kitas ge
ležinkeliečių brolijas, taigi 
kad geležinkeliečių streikas 

bent taikinau tapęs pašalintas.

DIDELIS ŽEMĖS DREBĖJI
MAS KAUKAZE.

Daug žmonių užmušta ir 
sužeista. -

TIFLIZAS, vas. 24 (per Kon
stantinopolį kovo 9).—šešias
dešimts mylių į vakarus nuo 
Gruzinuos sostines Tiflizo šian 
die išliko didelis žemės drebė
jimas. Šimtai žmonių tapo už
mušta, o kiti šimtai sužeista. 
Daug tūkstančių žmonių nete
ko pastoges. Bažnytkiemiai 

Makhet, Grakali ir daug kitų 
kaimų kone visiškai sugriauta.

Pats Tiflizas taipjau gerokai 
sukrėsta ir daug namų sugriau
ta.

Tūkstančiai žmonių dabar 
ateina Tiflizan ir reikalauja 
muisto bei prieglaudos. Gruzi
nuos Strigiamasai Susirinki
mas nutarė paskirti Šelpi

mui nukentėjusių žmonių dvi
dešimts milionų rublių.

•’rue trsndsdon fi»M with the 
master at Chicago, III. March 10, 1920 

s reąuired bv the act of Oct. 6.1917
JAPONIJA PRADĖSIANTI 

P1RKLYBĄ SU RUSIJA.

HONOLULU, kovo 9.—Vie
tos japonų laikraštis Nippu Ži- 
ži išspausdino gautų iš Tokyo 
kablegramų, kuri sako, kad, 
užsienio reikalų ministerijos 

manymu, pirklybiniai ryšiai su 
Busijos sovietų valdžia busią 
atsteigti pirma negu sovietai 
bus pripažinti de facto valdžia.

True translation filed with the poat- 
master at Chicago, III. March 10, 1920 
as rėųuircd by tne act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI UŽGRIEBĖ 
DAUG LAIVŲ.

LONDONAS, kovo 9.—šian
die gautas iš Maskvos praneši
mas sako, kad Odesoje bolševi
kai užgriebę Rusijos kruizerį 
Admiral Nachimov, keturis tor 
pėdų naikintojus, vieną žvalgų, 
laivą, tris pirklybinius laivus, 
dų ledams laužyti laivus ir dvi 
submarini.

BBRLINAS, kevo 9—Gimi
mų skaičius Vokietijoj nepa
prastai pakilus. Tai skelbia 
Amerikos Raudonasai Kryžius.

PORTUGALIJOJ IR POLI- 
CISTAI STREIKUOJA.

Valdžia labai susirupinusi.

MADRIDĄ^, kovo 10.—Nors 
Portuga I ijos/ geležinkeliečių
streikas užsibaigė, bet valdžia 
turi daug vargo. Telegrafis
tai, pašto darbininkai ir dagi 
policiniai ten tebestrrikuoja! 
Naujasai ministerių! kabinetas, 
kuris tapo suorganizuotas pra
eitų subtilų tuoj po to, kaip pa
sitraukė senasai ministerių ka
binetas, dabar taipjau rezigna
vęs. Naująjį ministerių kabi
netą buvo sudaręs Antonio Sil- 
via. Respublikos galva, prezi
dentas Aivaro Xavier de Cas- 
tro, delei to labai susirūpinęs. 
Vakar jisai buvo pasikvietęs 
pas save žymesniuosius parla
mento vadus ir šiaip politikos 
veikėjus. Tartąsi apie , naujok 
ministerių kabineto sudarymą.

Čia gauta žinių, kad keturias 
dešimts streikavusių policistų, 
karinei valdžiai liepiant, tapo 
areštuota.

REIKALAUJA SUMAŽINT 
LAIKRAŠČIUS.

Popieros stoka.

WASHINŲTON, kovo 10.- 
Atstovų buto pašto reikalams 
tvarkyti komisijos pirminiu-j 
kas Steenerson, vakar čia pra
nešė, kad komisija jau kreipė
si į didžiulių dienraščių leidė
jus patardama jiems savano
riai sumažinti laikraščius ant 
10 nuoš. Beto, reikalauta, kad 
dienraščių leidėjai prisiųstų 
komisijai informacijų apie tai, 
kiek jie, aplamai skaitant, su
naudoję popieros pradedant 1 
dieną sausio 1920 metų.

SENAS AUGINTINIS.

NEW YORK, kovo 10.—Re- 
verendas Henry Natsch Fur- 
land, turbūt yra seniausias šioj 
šalyj augintinis, ir laimingiau- 
sis. Nusenusi milionierė, ponia 
Sarah E. Furland, 1916 metais 
tų kunigėlį pasiėmė kaipo savo 
augintinį, neveizint to, kad jau 
tuomet jisai turėjo 41 metų am 
žiaus. Dabar ji pasimirė, ir jo
sios augintinių, taigi reveren- 
dui Henry Natsch Furland u i 
teko vienas milionas dolerių.

ANGLIAKASIAI REIKALAU
JA DIDESNIŲ ALGŲ.

Savo reikalavimus samdyto
jams įteiks šiandie.

NEW YORK, kovo 9.—Kie
tųjų anglių kasėjai šiandie čia 
įteiks savo reikalavimus sam
dytojams. Angliakasių unija 
be kita reikalausianti, kad sam 
dytojai karta ant visados pri
pažintų kietųjų anglių kasėjų 
unijų, padidintų algas kontrak
tuotiesiems kasėjams iki 60 
nuoš., o padieniams darbinin
kams—po du dolerių dienai. 
Beto reikalaujama šešių valan
dų darbo dienos ir penkių die
nų savaitės.

DAR KARTA NAGRINĖS 
ROSĖS PASTOR STOKES 

BYLĄ.

ST. LOUIS, Mo„ kovo 9.— 
Jungtinių Valstijų apeliacijos 
kortas šiandie nutarė, kad New 
Yorko socialistės, Rosė’s Pastor 
Stokos byla butų nagrinėjama 
išnauja. Šito reikalavo nutei
stosios advokatai.

Rose Pastor Stokes buvo ra- j 
sta esant kalta ir nuteistas ka- ( 
lėjiman birželio mėnesį 191M t 
metais. Nuteista dėlto, kad ji 
nusižengusi prieš špionažo ak** 
tą. .. 1 

i’rue translntton ftied wilh thą posi 
master ut Chicago, III. March 10, 1920 

reąuired by the act of Oct. 6,191.

Lenkai sumušė 
bolševikus

Paėmė du geležinkelio kryž
kelių netoli Minsko.

VARšAVA, kovo 3.—Lenkų 
kariuomenė, komanduojama 
pulkininko Sikorskio, prarito 

nedėldienio rytų pradėjo pulti 
bolševikus Moži r ir Kolinkovie 
apielinkėje, į pietryčius nuo 
Minsko. Jai pasisekė užimti 
tuodu svarbiu geležinkelio kryž 
keliu ir kartu lenkams teko 
daug karės grobio. Tūkstantis 
bolševikų kareivių ir daug ofi- 
cierių paimta belaisvėm Gene- 
ralio štabo kvatiera sako, kad • »
šitas puolimas buvo surengta 
todėl, idant sutrukdžius toli
mesnį sovietų armijos veikimų 
Moziro ir Kolinkovico apielin- 
kėj ir kartu todėl, kad išard
žius bolševikų kariuomenę, k u 
ri buvo koncentruojama užpa
kaly fronto. *
Lenkai pradėję didelį puolimų.

KOPENHAGEN, kovo 9.— 
Bolševikų valdžios atstovas, 
Maximas Litvinovas, čia pra
nešė gavęs iš Maskvos žinių, 
kad Gomelio apielinkėj Lenkai 
pradėję didelį puolimų.

KUNIGAS TRAUKIA TIE- 
SON—KUNIGUS.

Reikalauja šimto "tūkstančių 
dolerių.

WAUKE<tAT4, kovo 9.—Vie- 
nas Nori b Chicagos presbiterio 
nu kunigas, Charles S. Mar- 
soll\ patraukė lieson kelis sa
vo amato bendrus. Reikalau
ja šimto tūkstančių dolerių at
lyginimo už padarytą jam nuo
skaudų-pašalinimų iš parapi
jos ir dagi—jam atsisakius pa
sitraukti gerumu—-areštavimų.

M1CHIGANO VALSTIJAI 
STOKOJA KURO.

Pūgos euparalyžavo geležin
kelių komunikaciją.

GRAND RAPIDS, kovo 10.— 
Vakarinėj ir šiaurinėj Micbiga 
no valstijos dalyj geležinkelių 
komunikacija labai suparaly
žuota. Tai pasekme čia.siautu
sių pūgų. Miestuose jaučiama 
didelė anglių stoiką. Muske- 
gonc ir visoj eilėj kitų miestų 
visas anglių išteklius jau išse
ko. Gyventojai susirūpinę.

REIKALINGI DAUGIAU 
POLICISTŲ.

MADRIDAS, kovo 1().-Bar- 
celonos policijos viršininkas 
kreipėsi į augštesniųjų valdžių 
reikalavimu leisti jam padidin 
ti skaičių policijos. Dabar Bar- 
celonos miestas ir jo ąpskričiai 
telūrį tik 400 policistų. “Be.t 
dabartiniais neramumų laikais 
—rašo jis -tatai yra juokingai 
maža.”

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 9 <1., užsienio pinigų 

kaina bankų buvo skaitoma Amerikos
pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................ $ 3.64
Austrijos 100 kronų ............ $ 0.58
Belgų 100 frankų ................ $13.10
Danų 100 kronų ....................  $16.10
Finų 100 markių ................ $ 5.10
Francijos 100 frankų ,......  $13.50
Italijos 100 lyrų ....................  $17.80
Lietuvos 100 auksinų............. $ 1.30

(Lietuvos auksinai tai Vokie
čių ost-markiai, ir jų kursas
toks-pat kaip Vokietfjos mar
kių).

Lenkų 100 markių ....f........... $ 0.80
Norvegų 100 kronų .... . |HF.60x
Olandų 100 guldenų Į8T.10
Svaedų idj 6r«ng $tn.Įp
VoKeatJ 166 marirtų ...... .

DARBININKAI STEIGS SAVO 
DIENRAŠTI.

Nenor balsuoti už kapitalisti
nių partijų ’ kandidatus.

KANSAS CITY, Mo.. kovo 9. 
— Keturioliktojo United Mine

(Workers unijos distrikto kon
vencija vakar čia tarė nebalsuo 
ti nė už vieną senųjų partijų— 
republikonų ir demokratų — 
kandidatą, bet vietoj to statyti 
savo kandidatus į valstijos ir 
federaiės valdžios įstaigas. Be
to tartasi ir apie įsteigimą dien 
raščio, kadangi visi dabar lei
džiamieji dienraščiai yra kon
troliuojami kapitalistų ir jiems 
tetarnauja. Savo dienraščio 

įsteigimui konvencija ant vie
tos įkūrė speciali fondą. Kaip 
greitai bus surinkta užtenkama 
suma pinigų, tuoj bus leidžia
ma dienraštis.

DIDELI ŠALČIAI ISPANIJOJ.

Geležinkelių komunikacija 
suparalyžuota.

MADBIDAS, kovo 9.—Ispa
niją užklupo dideli šalčiai. Kai 
kuriose vietose temperatūra 
yra 5 laips. žemiau zero. Dau- 

' gely vietų buvo .didelių pūgų. 
Delei to geležinkelių komuni
kacija labai suparalyžuota.

1RLANDIJOR MAIŠTININKAI
UŽPUOLĖ POLICIJOS STOTĮ.

Užmuša vienų policistų ir 
pasigrobė daug šautuvų.

\V»ATERFORD, [ Irlandija ], 
kovo 9.—-Didelis būrys apsigin 
kjavusių žmonių vakar naktį 
užpuolė policijos stotį Higgins- 

i to\vno kaimely. Vienas poli- 
cistas užmušta. Beto, maišti
ninkai pasigrobę daug šautuvų 
bei amunicijos ir pabėgę.

GATVEKARIŲ DARBININ
KŲ STREIKAS BINGHAM- 

TONE.

B1NGHAMT0N, kovo 9.
Binghanitono gatvekarių dar
bininkai metė darbą. Reikalai! 
ja didesnių algų. Bet kompa
nija atsisakiusi padidint algas, 
kadangi miesto taryba neleidus 
jai padidinti važinėjimosi kai
nas po šešis centus nuo pasa- 
žieriaus.

Pasigrobė už 40 tūkstančių 
dolerių hrangakmenų.

BAL'HMORE, kovo 10.—Ke 
turi apsiginklavę banditai va
kar pačiam vidurdieny ir vie
noj vyriausių gatvių, šimtams 
žmonių malant, iškūlė brang- 
akinenų krautuvės langą ir pa
sigrobę už keturiasdešimt.s tuk 
stančiu dol. hrangakmenų— 
pabėgo. Vienas praeivis, norė
jęs sulaikyti banditus, tapo pa
šautas.

Nužudė bankininkų.

KANSAS CITY, Mo., kovo 
10.—Keturi apsiginklavę bandi
tai vakar rytą čia užpuolė 
South Side bankų. Banko kasi
ninkas, Glenn Shockey nušau
tas. Banditai tečiaus nieko ne
laimėję.

Ambasadorius gaus $100,000 
algos.

LONDONAS, kovo 9.—Pre
mjeras Lloyd George vakar 
lordų butui pranešė, jogei An
glijos ambasadoriaus Jungtinė
se Valstijose alga busianti šim 
tfis tūkstančių dolerių metams. 
Iki šiol jes ambasadorius gau
davęs truputį daugiau kaip W 
tukhtančių.

Konfiskuos 
kasyklas

Kasyklų savininkai ryžasi 
apsukti valdžių.

WASHINGTON, kovo 10.— 
Mexikos valdžia rengiasi kon
fiskuoti kone visas didžiulės 
tos šalies kasyklas. Tai dėlto, 
kad tų kasyklų savininkai ne
nor mokėti reikiamų valdžiai 
mokesčių. Valdžia pareikala
vo, kad iki kovo 11 dienos ka
syklų savininkai galutinai pasa
kytų, ar jie mokės reikalauja
mus mokesčius ar ne. Jei ta
tai nebus padaryta, valdžia nu
tars konfiskuoti, kasyklas.

Didžiuma Mexikos kasyklų 
yra svetimšalių rankose. To
dėl labai galimas daiktas, kad 
“svetimasai kapitalas” čia'nau- 
jų Mexikos valdžiai painevų oa 
ro.

FRANCIJAI STOKOJA KURO.

Angliakasiai darban negrįžta.

PARYŽIUS, kovo 10.—Vald
žia žada išleisti tūlų patvarky
mų apribojančių naudojimų 
kuro-anglių. Pas de Gulais de
partamento angliakasiai dar 
streikuoja, ir delei to Franci ja 
netenka po 20,000 tonų anglies 
—kasdien.

Samdytojai angliakasių rei
kalavimus išpildyti tečiaus ne
nori.

ANGLIAKASIAI NEPATEN
KINTI.

Reikalaus didesnių algų.

1NDIANAPOLIS, kovo 9.— 
Minkštųjų anglių kasėjai nepa
tenkinti. Jie reikalaus, kad dar 
kartų butų padidinta algos ir 
pagerinta sąlygos darbo. To ne 
išpildžius darbininkai gal ir vėl 
mėsių darbų. Taip skelbia an
gliakasių unijos raštinė.

SLAPIEJI” PRALAIMĖJO.

TRENTON, kovo 9.—Fede- 
ralis apskrities teisėjas Rellstab 
vakar atmetė Friegenspan kom 
panijos reikalavimą išduoti in- 
džionkšenų prieš taip vadinama 
Volsteado aktą, skirianti baus
mių nepildantiems visuotino 

šios prohibicijos patvarkymo. 
Prohibicijos šalininkai paten
kinti.

NAUJAS MINISTERIŲ 
KABINETAS ISPANIJOJ.

MADRIDAS, kovo 10.—Ispa
nų valdžios krizisas laikinai 
praėjo. Vakar sudaryta nau
jas ministerių kabinetas, vado
vaujamas buvusio vidaus rei
kalų ministerio, pulkininko A n 
tonio Maria Bautista.

SUDEGĖ DAUGYBĖ 
ALKOHOLIAUS.

ORAN, (Algcrija) kovo 10. 
•—Vakar čia nežinomu budu 
užsidegė didelis alkohollaus 
sandėlis. Sudegė apie už ketu- 
riolikų milionų dolerių alkoho
limis.

Trim frimUsiHcin filetĮ wfth the post- 
master at Chicago, III. March 10, 1920 
is reąuired by Ine act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI SUSTABDĖ 
PUOLIMĄ.

HELSINGFORS, kovo 
Bolševikų kariuomenė ’susUbr 
dė sav© puolimą Kamelia fron
te. Sustabdė tą sąlygą, k*d 
Finlendiju pindBiant i taikė* 
tarybas.

KETURI POLITINIAI 
NUSIŽENGĖLIAI TURI 

EIT KALĖJIMAN.

Taip nutarė augšČiausias 
teismas.

WASHlNGrr()N, kovo 9.— 
AugšČiausias Jungtinių Valsti
jų teismus vakar atsisako pa
naikinti New Yorko valstijos 
teismo nuosprendį prieš ketu
ris politinius nusižengėlius, 

kurie 1917 metais Albany mie
ste pasakę prakalbų, “turinčių 
tikslo kenkti kariniui šios ša
lies darbui” ir tuo nusižengę 
prieš vadinamąjį špionažo ak
tą. Kaltinamieji žmones yra: 
Clinton H. Pierce, Angelo Creo, 
Charles Z, Zeilman ur Charles 
Nelson. Visi turės atsėdėti ka
lėjime nuo vienų iki astuonių 
mėnesių.

r*ue IransUtlon filed with the po*t- 
master at Chicago, 1)1. March 10, 1920 
gs repuired by the act of Oct. 6,1917

LEIS PASIIMTI BESSARA- 
BIJĄ.

LONDONAS, kovo 9.— Ma
noma, kad vyriausioji taikiniu 
kų; taryba painformavusi Bu- 
charesto valdžia, kati ji [tary
ba] skaito esant leistina suvie
nyti Bessarabiją su Rumanija.

Rumunijos delegacija šian
die užginčijo vakar paskelbtas 
iš Rpveiio žinias buk 150,00b 
bolševikų kariuomenės persi
kėlė per Dniestro upę ir J<ad ji 
tuoj įsiverš Bessarabijon.

FIUPINIEčIAI NORI NEPRI
KLAUSOMYBĖS.

•“MANIUI, kovo 9,—Filjpinij 
Icgislatbra vakar užbaigė savo 
nepaprastąjį posėdį. Prieš iš- 
siskirstant priimta rezoliucija, 
reikalaujanti, kad i Jungtinės 
Valstijos Filipinus pripažintų 
esant nepriklausoma valstybe.

DIDELIS GAISRAS KEN- 
TUCKY VALSTIJOJ.

CATLETTSBURG, kovo 10. 
—Vakar rytą* čia kilo didelis 
gaisras, kuris per vieną valan
dą nušlavė pačią gražiausią mic 
stelio dalį—jo biznio širdį. Nuo 
stolių pridaryta daugiau kaip 
už pusę miliono dolerių.

NUŽUDĖ AMERIK1ETJ.

\VASHINGT()N, kovo 9.- 
čia gauta žinių, kad vasario 28 
dienų Mexikoj tapo nužudytas 
dar vienas amerikietis, tūlas 
Raymond Corcoran. Jį nužu
dęs jo paties tarnas. Žudeika 
areštuotas.

Prapuolė laivas.

JOKAHOMA, [Japonijoj], k. 
10.—Pirklybinis laivas Ecua- 
dor, priklausantįs Pacific Mail 
Steamship kompanijai, pražu
vo Ramiajame vandenyne. Lai 
vas vežęs Kynijon už kelinta 
milionų dolerių buliono.

Geležinkeliečiai metė darbų.

COLUMBUS, O., k. 10.—Apie 
tūkstantis geležinkelio darbiniu 
kų, karų taisytojų, vakar čia 
metė darbą. Reikalauja padi
dinti algas.

ŠIANDIEN—
Kovo 10 d., Cicero, J.

Jukniaus svetainėj; 4837
- W. 14th St. bus svarbios 
prakalbos. Kalbės Nau
jienų redaktorius p. Gri-

Visi ciceriečiai ir
(UCttrietės atsilankykite.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Rengia L. S. S. 138 kp.
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Kas Dedasi Lietuvoj
VALOČIŲ dvaras, Vilkaviš

kio apskrity, turi 1600 margų 
žemės. Dirbamos 900 margų 
Arklių turi 23, galvijų raguo
lių 16, kiaulių 6, žąsų 15, avių 
3. Žemė blogai dirbama, 1919 
metais įsėta buvo miežių 46 
centnerių, avižų 535 cent., pelu- 
škų 15 c„ linų 1 c., bulių sody- 
ta 40 et., daržo l margas, ru
gių 61 c., ir kviečių 15 a Rugių 
centneriui moka 60 — 70 rub., 
kviečių — 80 — 85 rub., avižų 

35—40. Žemė neša • tik 4 
grudus. — [D. Gyv.]

BLUMBftNŲ dvaras turi 400‘ 
margų 1919 metais pasėta javų 
100 centneriu, daržovių 1 

Kada keli vienu sykiu nori nau 
doti telefoną, visi turi lygią 
teisę prie patarnavimo.

Buty tai nė neteisinga, nė pra
ktiška paskirti tam tikrą 
laiką atskiram vartotojui. 
Visi turi lygias išlygas var
toti. Tikrą teisingumą tokiame at
vejyje galima atsiekti, kada patįs 
vartotojai atsakančiai pasielgtų.

Vartojimas telefono niekad nepriva
lo būti ilgesnis, negu penkios minu
tės, šaukiant savo mieste. Ilgesnis 
pasikalbėjimas tarpe dviejų kalban 
čiųjų gali atnešti rimtą, net pavo
jingą kliūtį kitiems, kada reikalau 
jama telefonu prisišaukti labai 
svarbiame reikale arba pagelbos.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

I DIDELIS i

I ATIDARYMAS(
■ mhmhhhhmhhksmmhhbhmhhi ■
■ 5

| Victor Cebaiu Sąkrovos |
■ 4719 So. Ashland Avė. ■
■ DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEBATŲ SANKROVA ■
a SOUTH SIDĖJE S

debatai Vyrams, Moteriškėms ir Vaikams.
■ . ■ ■■ ■■-. «. . ... —-..—...... - ——........... ■ |

Ateik nors pažiūrėtų ir busi pilnai patenkintas.
■ ...... ■■ Mes esame tikri, jog užganėdinsime jus.
'■■□■■■■■■■■■■■■■■■■!■■■■■■■■■■■■■■■■aiw

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

išeina kartą į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes ganome sekantį 
ingaliojinlų tą laikraštį užrašinėti Amerikoje:
K. A. M., ’ : •

Generalis štabas
Literatūros Dalis

Groudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

I
šiuomi įgaliojome “Lietuvių Prekybos Bendrove” Amerikoje 
rinkti prenumeratų “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, Pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) KapRoijas Ruscckas
General io štabo Litcraturęs Dalies viršiniukas.

(Parašas) Vyresn. leitenantas Steponaitis
"Kariškių žodžio” Redaktorius.

Todėl visi amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir pa
remkite Lietuvos narsiąją kariuomenę, kuri kovoja už mu
sų tėvų šalį. Prisiuskite mums $2.00 ir savo adresą ir 
guusite ‘‘Kariškių Žodį” per visus Inetus. Prisiimkite $1.00

I gausite per šešis mėnesius. | ‘

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

mas. Žemė neša tik 7 grudus, 
nes menkai įdirbama. Arklių 
yra 11, karvių 8, telyčių 10, 
kiaulių 15. Tame dvare yra pa-' 
liuosuota 6 darbininkai. Algos 
; metus gauna 180 rublių, ja
vais rugių 18 centnerių, mie 
:ių 4 c., avižų 5 c., žirnių 2 c., 
kviečiu 10 c., žemės bulvėms 
100 prentų, linams 50 prenty, 
laržui 20 prentų. (Gali laikyti 1 
karvę ir 2 avis. —*[D. Gyv]

PAJAVONYS. Čia gyvuoja 5 
Iraugijos. Kooperacijos bend
rovė, “Žiburio** draugija. “Pa
vasarininkų” kuopa, krikščio- 
lių demokratų kuopa ir žemės 
ūkio pr. sąjunga. Kadangi čia 

paskelbta karo įgula, tai ž. u. 
prf. s. veikimas apmiręs. Susi
rinkimų daryti negalima, žino
ma, anoms draugijoms klinčių 
nedaroma. Kunigėlis lanko kai 
mus ir agituoja žmones dėties į 
krikščioniškai demokratišką 
partijų. Jiems bepiga darbuo
tus, niekas darbo nekliudo.

[Darb. Gyv.]

RARAVŲ dvaro darbininkai 
įmetus gauna algos 70 markių, 
rugių 13 purų, ‘ kviečių - purų, 
žirnių 2 puru, miežių 5 purus, 
avižų 4 purus. Gyvulių gali lai- 
kyties 1 karvę ir 1 avį. Bul
vėms žemės gauna ketvirtų da 
lį dešimtinės, daržams 25 dar
bininkai gauna pusantros de
šimtinės ir linų gali sėti 6 gor
čius. Darbas vasaros metu pra 
sideda 6 vai. ryto ir baigiasi 
saulei nusileidus. Žiemos me
tu dirbama saulė nuo saulės. 
Darbininkų butai maži ir be 

jokio padėjimo.
Dvaro įgaliotinis laiko 1 ark

lį, 3 karves, 8 avis, 16 kiaulių. 
Arklys ir kiaulės grynais grū
dais maitinami ir be saiko.

Kame yra dvaro savininkas 
— žinių tikrų nėra, visi sako, 
buk Lenkijoj. — [D. Gyv.]

GIŽAI. Vilkaviškio apskr. 
Antrų Kalėdų dienų atsilankė į 
tų cicilikų lizdų krikščionių-de
mokratų lideris kun. Krupavi
čius. Po 'mišparų atidengė mi
lingų, kuriame išpeikė visas so
cialistines partijas ir išgyrė vie
nų lik krikščionių demokratų, 
kuri ištiktųjų ginanti darbinin
kų reikalus. ePradedant kalbas 
kalbėtojas atsivedė su savim 
milicijų, kad nedorieji cicilikai 
nedrįstų papeikti darbininkų 
klesės gynėjus. Žinoma, nieks 
nejianoręjo būti areštuotu, tik 
vienas drųsos pagautas sociali
stas liaudininkas demokratas 
iššoko ir pradėjo peikti geruo
sius, bet Krupavičius, gudrybės 
pagautas, tuojaus prikišo drą
suoliui, kad ministerių pirmi
ninkas Sleževičius paėmęs pu
sę miliond auksinų ir po šiai 
dienai atskaitos neduodąs.

Vietos darbininkai gerai pa
žįsta krikščionis demokratus, 
tuos nakties šikšnosparnius, 
tad ir jo kalboms netiki, tik 
juokauja, daugiau nieko.

ĮDarb. Gyv.]

Laiškai iš Lietuvos. Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta 
greitai gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai per
siuntimui ant tiek palengvėjo, kad dabar mes už kiekvieną dolerį per mus 
pasiųstą išmokame Lietuvoje

50 AUKSINŲ
Kurie siunčia $100.00 ar (langiaus, tai tiems Lietuvoje išmokame

60 AUKSINŲ 
už kiekvieną dolerį. »

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
Mes jau gauname žinių iš Lietuvos, kad pinigai per mus siusti nueina 

Lietuvon ir yra išmokami į vieną mėnesį laiko.
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei 

nori tai gali pinigus mums prisiųsti, priduodant aiškiai surašytą savo adre
są ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime:

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Iš Gaudikų, Žagarės vals., 
Šaulių apskr.

Aleksandras Vištartas rašo 
Jonui Jarui, Chicagoje:

Musų duktė Pranciška mėne
sį pasirgus mirė gruodžio 22 
dienų.

Ramoškių Jurienė sveika. Su 
mis Vladas išėjo į liuosanorius.

Čičinskas Juozas apsiženijo 
su Šalkauskaičia iš Dvelaičių. 
Bet dabar važiuojant į Žagarę 
atsitiko nelaimė: peršovė jam 
rankų ir kojų, arklį ir ratus ate 
mč. Bet tų šovejų sugavo ir 
jis pasakė, kad Juozo Čičins
ko pati jo prašiusi, kad jis nu
šautų jos vyrų, ji užtai užmo
kėsianti. Dabar Juozo Čičins
ko moterį areštavo už lai kad 
ji savo vyrą norėjo nužudyti.

Benediktas Marcinkiu'kas 
mirė; mirė ir Adomas Simaitis. 
Kazys Šalkauskas apsiženijo. 
Bendorių Pranas Kaikaris mi
rė. Jonas Kaikaris iš Žiūriu irgi 
mirė. Bronislava apsiženijo 
Žiuriuos su kalviu Ma'kavecku. 
Konstantinas su Antanu dabar 
lietuvių kariuomenėj tarnauja.

Žagarė nenudeginta, lik ru
sas išbėgdamas bažnyčios var
pus išsivežė ir išbėgdami vo
kiečiai niekurius labai apiplėšę, 
(kitam pinigus, kitam drabu
žius, kitam gyvulius paėmė. Se
nosios Žagarės kleboną kun. 
Noreikų labai primušė ir visą 
turtų atėmė, šiemet Žagarėj du 
kunigai, pasimirė — Adolfas 
Raškauskas ir Juozapas Bitau- 
ta». .

Vokiečiai atėmė iš manęs 
kumelę — ant lauko dirbant iš
kinkė ir nusivedė be kapeikos. 
Dabar tokia kumelė kainuoja

Šitą tikrai puikų ir kiekvienam matytiną veikalą vaidins DRAMATIŠKAS RATELIS

Nedėlioję, Kovo 14 d., 1920

6 vai. Po lošimui smagus balių

IstorinS drama — penkiose veikmėse. Visa dedasi Jėzaus Kristaas * laikais — Jeruzolime

Tatai kiekvienas musų prietelis, kiekvienus gert? veikalų ir vakarų mylėtojas, kiekvienas c’iicagietis te
gul nepamiršta atsilankyti. Marija Magdelietė — tai brangintinas musų scenos perlas. Kas jo nematys — 
tikrai gailėsis.

Svetaine atsidarys kaip 5 vai. vakare, lošimas prasidės
Tikietai iškalno gaunami pirkt Naujienų Ofise, Darbo Žmonių Knygyne ir pas Dramatiško Ratelio narius

6,000 rub. Buto vokiečiai atėmė 
nuo manęs 2 karves, 1 jautį, 5’ 
avis, o rusai 3 kafyes atėmė. Ir 
daugumui kam atėmė gyvu
lius. Plėšikų taipgi buvo labai 
daug. Rusai belaisviai pasiliko 
slaptstės ir rubavojo svietų.

Mes budavojam naują baž
nyčią Juodeikiuos. Jau pabū
davo ta ir stogas uždengtas, lan 
gai ir durįs dedami. Klebonija 
taipgi išbudavota ir stogas už
dengtas. Bažnyčios didumas 10 
sieksnių ilgio ir 5 sieks, pločio. 
Ot ir mums bus arti bažnyčia, 
lai ir kaštuos kol pastatysime. 
Ir patįs dėjome kiek galėjome 
ir atikas rinkome, bet dar 
trūksta.

Žemes dar niekas nudūlina, 
lik raikraščidi rašo, kad rudenį 

ims dalinti. Apie Nariškiną nie
ko nežinome, kur jis yra. Dva
ruose gyvena kumečiai; o sod
žiuose vietas valdo taip sau 
žmones.

Miškus pardavinėjo vokie
čiai, o paskui žmonių išrinkti 
komitetai. Kada užėjo bolševi
kai, tai tie irgi pardavei jo. Ir 
dar šiemet mieruoja gabalais 
parduoti. Bet kada nueinam 
pirkti, lai atsako, kad negalime 
parduoti, nes ne žinome ką Am 
glija pasakys. Iki sausio 10 rei
kia palaukti.

. Gelžkelio į Žagarę neįvedė, 
tiktai nuo Šiaulių ant Mintau
jos nuvedė, pro pat Joniškio 
miestą.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS: 2201 W. 22nd St.

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222

VALANDOS: 1 iki 5.vakare, 
nuo 7 iki 9 vakare.

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Kodėl Tūkstančiai žmonių ir 
Vaiky Miršta kas metą nuo

Plaučiu Uždegimo. .
Todėl kad jie sutinka šias Jigas 

kaip: šaltį, influenzą, kosulius, ka
tarą, Bronchites, Tonsulites, skaud
žia gerkle, skausmui krutinėję, ir 
nebūna atsargus gydydami tokių li
gų, iš kurių Plaučių uždegimas at
siranda. Jeigu jus kokius skaus
mus arba viršui minėtus kentėjimus 
jaučiate, tuojaus eikite i vaistinę ir 
nusipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvie
no pakelio. Tas vaistas tuojaus su
stabdys kosulį.

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
samiškų alėjų, šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų dalių: kurios 
ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimą, nugaros, nariuose 
tr'rcumatiškus skausmus.

Daugybė gydytojų ir ligonių ver
tėja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk pa- 
rankumoj; kaina; 50 ir 85 centai.

TliE KAMPHRČL CO., 
2633 West 47th St.. Chicago, III.

Mano kaipo žinovo 
okulisto vardas.

yra jums užtikrinimu, 
jums atėjus pas mane 
akinių. Jus ateinate 
pas žinovą okulistą, o 
ne vien optiką ar op- 
tometristą. Jie išda- 
fies gali 4>uti gerais, 
bet kodėl nepasinau
dojus patarnavimu o- 
kulisto, jei tas neatsi

eina daugiau? Mano asistentai yra 
žinovais. Aš egzaminavau akis ir 
pritaikiau akinius per pastaruosius.

23 metus prie State gatvės.
Ncsibijoktie ateiti čia ir duoti fi

ly džiai išegzaminuoti savo akis, nes 
tas neužtrauks ant jūsų jokios prie
volės. Jus džiaugsitės čia atėję. Jus 
gausite okulisto patarnavimą opto- 
metristo kainomis. Jūsų akįs yra 
vertos geriausio atsidėjimo. Nesi
gailėkite -jo.

FR. O. CARTER, M. D. 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės. 

120 So. State St., 2 lubos, Chicago. 
Besisukamų šviesų iškaba per 

Valandos 9 ryto iki 6 vak. Nedel- 
dieniais 10 iki 12 v. rvto.

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

Kas nųri turėti gerai apsaugo
tas akis, ir prašalinti akių bei 
galvos skaudėjimus ir nedamati- 
mą — tam tegul Smetana priski
ria akinius.

Ateikite pas mane pasitarti 
pirm negu kitur eisite. Egzami
nuojama akis dykai.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios hibos

Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 d.

DR. VAITUSH, O. D.
_ r Lietuvis Akių

Specialistas
Palengvins akių jtempijpą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir tolircgys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroma su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spęcialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th SL, kampas 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

Tel. Huinboldt 4589

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milvvaukce Avė., Chicago, III.

Gydo visokias ligas, kaip vyrų 
taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet atsilankykit pas mane. ,

Valandos: Nuo 9 iki 10 vai. vakare
Ncdėliomis nuo 9 iki 6 po pietų.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kampjtfarahfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo S iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1157

DR. M. T. STRIKOLIS I 
Lietuvi* 

Gydytojas Ir Chirurgai 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

• ' Tel. IJouJevurd 160. “ 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 i.

po pietų ; 6:30 iki 8:30 v ak. k 
Nedėliomis 9 iii 12 dieną, f 

Namai: 2914 W. 43 St.
‘ Tek McKinley 263 K

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Tclcphone 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 Drovęr 9693 •*

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dieną.
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įDr. A. R. Blumenthal

AKIU specialistas 
Akis Egsaninuojn Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
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 4317 
Boulevard 6437

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

3149 S. Morgan at., 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. M. HERZMAN
1$ RUSIJOS

Gerai lietuviam# žinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuieris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų. materų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 
tftlSUBa

Ofisas I* LabaratorIJa: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
g vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Streot

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
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 džiovos ii 
moterų ligų.

Tel. Drexel 2880.

{Darbininkų Judėjimas 
Lenkijoj.

LENKIJOJ jaučiama didele 
duonos stoka. ’ Del bado pra
monės miestuose kilę riaušių. 
Lodžiaus miesto galva praneša 
Varšuvos valdžiai, kad 10 tuks
iančių bedarbių mieste neri
mauja. Esą, jau kelinta diena, 
kai kortelėmis niekas duonos 
negauna, tuo tarpu spekulian
tai bdsąžiningai ir niekeno ne
baudžiami maistu spekuliuoja, 
dėlto ir alkanas žmonių minias 
erzina. Miesto galva, vardan ba
daujančių, maldauja į Lodžių 
atsiųsti 230 vagonų miltų. Bet 
veltui miesto galvos šauksmas, 
nes Varšuvoj duonos ir nebe
sama, tik restoranuose ir •ka- 
fe-ša n tanuose karininkams ir 
ponams pyragaičių lėbauti ne
trūksta.

Sosnovičiuos gelžkelių darbi
ninkai pasiryžę mesti darbą, 
nes neturi ko valgyti. Ir šiaip 
jau miesto gyventojai nerimau
ja, nes 6 savaitės, kai kortelė
mis veik nieko negaunama, bul 
vių ir tų nėra. Sosnovicų mies
to savivaldybė irgi šaukiasi pa- 
gelbos ir dėl bado kilsiančių 
riaušių atsakomybę nuo savęs 
nuima.

Ostrovičuosc profesinių są
jungų taryba praneša Varšuvos 
valdžiai, kad dėl bado darbinin
kuose paplito ligų ir reikalauja 
greitos pagelbos.

Dombrovo kalnų kasyklų 
darbininkai veik kasdieną daro 
didžiules demonstracijas, rei
kalauja maisto, ypač demonst
racijose moters pasižymi savo 
griežtais reikalavimais. Kasyk
lų* uoliai kareivių sergiamos, 
nes dieną iš dienos laukiamas 
darbininkų streikas.

Geležinkeliai vos vos juda, 
nes nėra vagonų ir stoka ang
lių.

Taip tai jaučiasi darbininkai 
šlėktos ponijoje... D. Gyv.]

Kas Yra
KONDENSUOTAS
Pienas?

Kaip Jis 
yra 

VARTOJAMAS?

Aukos.
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATU PARTIJOS RĖMIMO 
FONDAN.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Ava, J 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel.. Yards 723.

Nuo L. S. S. 116 kp., Detroit, 
Micb. per d. J. J. Strazdą ap- 
laikiau money orderį ant su
mos $32.40, kurie buvo surink 
ti d. 1’. Grigaičio prakalbose. 
Auką pasiunčiau iždininkui. 
Varde Lietuvos darbininkų ta
riu širdingą ačiū.
— L. S. D. B. F. sekr. J. Yuknis.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

UOS 8. Morgas St Chicago, III.

Chiniečiai išsirinko naują sa 
vo “mavorą"—pirmininką chi- 
n iečių biznierių draugijos. Dė
lei to laukiama atsinaujinimo 
kalbinės karės tarp Chicagos 
chin iečių.

Virš šešiasdešimts trjs metai atgal, GAIL BORDEN,kurio paveikslas randasi viršuje šio apskelbimo, 
ir kuris įsteigė tą garsią pieno kompaniją, kuri dabar turi jo vardą, išrado būdą kondensavimui pie
no—tasai būdas susidėjo sekančiai, parinkus geriausios rūšies su grietine karvės pieno, vien tiktąi iš 
sveikiausių karvių, ir prie to pieno dadėta užtektinai sumalto cukraus palaikymui jo saldžiu 
ir priimniu, po ko buvo supilama tas sumaišius į indą, susidedantį iš dviejų sienų, ir buvo kaitinama 
ant visai mažos liepsnos, kad tokiu budu neišsieikvotų iš pieno yisa reikalingiausia maistingumo 
tnedega, tiktai išgaruota palengva dalis piene esą mo vandens, o to pasekmės produktas likosi pa 
vadintas BORDEN’S EAGLE BRAND CONDEN SĖD MILK (PIENAS).

GAIL BORDEN buvo išradėju šito stebuklingo budo palaikymui pieno visuomet ir visuose kli
matuose šviežiu, saldžiu ir maistingu, kaip kad butų tiesiai iš karvės.išmelžtas.

BORDEN’S EAGLE BRAND svarbiausiai naudojamas maitini
mui kūdikių, kur motinos, delei kokiu nors preižaščių, priverstos 
imtis maitinimo kūdikio Įišbankos - taip daug jo šitam tikslui rei
kalaujama ir sunaudojama, kad daugiau kūdikių išauginta pasek
mingai ant EAGLE BRAND, negu ant kitų visokių dirbtinų maistų 
sudėjus į vieną. Jeigu butų galima sutraukti vienan būrin visus 
tuos vyrus, moteris ir vaikus, kurie buvo išauginti ant EAGLE 
BRAND bėgyje paskutinių trijų gentkarčių, tai jų skaičius butų 
dusyk didesnis, negu buvo kareivių ir jūreivių, kurinos’ši šalis 
pasiuntė už juriu laike didžiosios pasaulines karės.

M— - • * ...««<% | f • . • M

EAGLE BRAND, DELEI SAVO AUGŠTOS RŪŠIES IR ATSAKANTUMO, YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS PIENAS, KOKĮ JUS GALITE NAUDOTI ABEL- 
NAME NAMINIAME REIKALE IR ANT STALO. ŠEIMYNINKĖ NIEKAD NE
TURĖS BĖDOS SU CUKRAUS STOKA. PIRKIT BLEŠINĘ ŠIANDIEN NUO JŪ
SŲ GROSERNINKO — VARTOKIT JĮ BILE KOKIAM IR VISOKIAM TIKSLUI, 
KUR NAUDOJAMA SYKIU PIENAS IR CUKRUS, PAVEIZDAN RYŽIŲ PU
DINGE, SOSAIS, ŠALTGRIETINE IR T. T. REIKALAUKIT Iš MUSŲ NURODY
MŲ KNYGOS APIE VALGIŲ PRITAISYMĄ. PRIRODYKIT SAU KAIP GALIT 
PATYS NUMAŽINT PRAGYVENIMO KAINŲ AUGŠTUMĄ.

Jeigu jūsų kūdikis nėra sveikas — jeigu neauga vogoje — jeigu yra nervuotas ir at
kaklus — tai daugiausia to viso priežastis yra maistas, nesutinkantis su kūdikio rei
kalavimu. Rašyk mums šiandien — ir gau si dykai jūsų kalboje maitinimo nurody
mus, kas pagelbės jus palaikyti kudykį tvirtą ir sveiką — kas padės jį ant gero ke
lio — taip kad jis galės išaugti į stiprią ir kuningą ypatą.

SpecialisPatemijimas Del Pirkimo 
Mes labai trokštame, kad galėtume patarnauti tūk
stančiams motynų, kurioms reikalingas Eagle Brand 
Kondensuotas Pienas dėl jų kūdikių. Per šitą laik
raštį mes savaitė nuo savaites papasakosime joms 
apie daugelyje atvejų naudingą ir užganėdinantį ši
tą nuo ilgų laikų išbandytą kondensuotą pieną.
Kad galima butų joms tinkamai patarnauti, mes pa
naudotame šią progą užkvieati jas peržiūrėti jūsų 
lentynas, ir jeigu atrasite, kad jūsų išteklius Bor- 
den’s Eagle Brand arba kitų produktų jau sumažė
jęs, kad tuoj užsisakytumot daugiau ir kad mes ga
lėtume su laiku pristatyti jums tinkamu laiku ant 

' pareikalavimo.

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.
► - ---Ą

Telefonas Poli man 8*6.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė., Roaelaud.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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.1

—

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

perkant.
arba parduodant namą, loįą 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 Ran
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552.I--- - -------------------S

The ĮBorden Company

108 Hudson Street

New York

/--------------------------------------------------------------
Iškirpk kuponą. Pažymėk reikalaujamą kny

gelę ir pasiųsk jį mums ŠIANDIEN.

Mrs ...............................................................

Street .......................................................

City .......................................................
State ........................................

..........Kūdikių Gerovė

..........Nurodymų Knyga No. 8

YyriškųDrapanij Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, *20.00 iki *45.00.

Vynj ir vaikinų gatavai padaryt 
siutai ir overkautai *1.00 iki *28.04

Vyrų kelinės *3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai *5.00' ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų *8.50 ir augščiau.

Fu 11 dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. *10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vaL rak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Suloto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

‘S. GORDON, 
141* So. Halsted St, Oefeasį

įsteigtą IK]

Income Taxai
turi būti užmokėti iki 
15 diena March.

PASIVĖLINUSIEMS 
bausmė. Mes išpildysime 
blankas dykai.

BALTIC CONSULTATION 
BURBAU,

85 So. Dearbom St.
2-ros lubos.
Majestic 8347.

S. D. LACHAWICZ I
Lietuvys Gr abortus I 

Patarnauju, laidotuvėse kuopi-l 
glausta. Reikale meldžiu atsi-l 
Šaukti, o mano darbu busite už-l 
ganėdinti. į
2314 W. 23 Place, Chicago, Dll

TeL Canal 2199. Į

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistaa. • 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Habtod St, Chica<o, I1L 
Valandos: D — 12 ryto ir 3 — f 

vakare Phono Canal 3*7

to-

9 Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nėjusioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. <•

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.R U F F L E « 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visąs pleiskanas. < 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
« Jus apttekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

AD. RICHTER6 CO., 326-330 Broadway, New Y ark

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAU 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

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

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, 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. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po kęuHne* 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 toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof. 

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, Ill.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 4 1 c* gACVnrrM jp,
Atdara kasdien nuo 9—6 OAvlkIiLillvl & l /< J,
Utarninkais, Ketvertais 1835 MILWAUKEE AVĖ.
it Subatomis 9—-9 tarp Paulina ir Wood Sta.
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Užsisakomoji Kaina: 
Chieagoje — paltu:

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

Chieagoje — per nešiotojus: 
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Metams ................
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Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam 

Lietuvon

sakė Grigaičiui vėliaus kalėji
mo viršininkas, pridurdamas, 
kad “jau buvo ir laikas sušau
dymui paskirtas ir duobė iš
kasta”.

Kalvarijos kalinių bado strei
kas ir telegrama ministerių 
pirmininkui turėjo tą pasekmę, 
kad karės komisija susirinko 
antru kartu, ir general-guber- 
natorius su keturiais nariais, 
kurie buvo priešingi mirties 
nuosprendžiui, balsavo už tai, 
kad Grigaičio bylą atidavus 
tardytojo rankas.

Tasai tardytojas (“tsliedova- 
tel .po> osobenno važnyni <lie- 
kun”—jo pavardė, rodos, buvo 
Paškevič), lygiai kaip ir jo pą- 
gelbininkus, buvo liberalių pa- 
žvalgų žmogus. Jisai pats pa
sakė P. Grigaičiui, kad “reikia 
kiek galint labiaus užtęsti tar
dymą,” idant praeitų valdžios 
įnirtimas, ir busią “viskas ge
rai.” Ir jisai tyčia tęsė tardymą 
apie pusę metų. Tardytojas 
buvo po įtaka keleto žmonių, 
simpatizavusių Grigaičiui; vie
nas jų, buvusis teisėjas, lėni 

kas, siųsdavo Grigaičiui į kalė
jimą knygų iš savo knygyno ir 
pasiskolindamas nuo pažįsta
mų.

Birželio mėnesio gale tečiaus 
Varšuvos general—gubernato

rius Skallon pareikalavo, kad 
Grigaičio byla butų tuoj už
baigta ir priduota jam. Tuo
met turėjo išsirišti klausimas, 
ar jį teis civilis ar karės teis
mas. Patyręs apie tai, Grigai
tis, kuris jau keletas savaičių 
kaip darė pienus’ sprukti iš ka
lėjimo, pabėgo.

Pabėgimą suorganizavo vie
nas žydų social-demokratų 

(“Bando”) agitatorius, “<lrg. 
Boris,” kuris po falšyva pavar
de sėdėjo tame pat kalėjime. 
Nesusekus, kas jisai per vienas, 
valdžia paleido jį už 150 rub. 
kaucijos.

Kitas pagelbininkas buvo vie 
nas anarchistas, suimtas už da
lyvavimą gegužinėje demon

stracijoje. Jisai sėdėjo vieno
je kameroje su dviem krimina 
tįstais. To pHkidbfnlli;'juodu 

apsiėmė už 20 rub. (po 10 rub. 
kiekvienam)j atrakinti kame
ros duris ir duris į aukštą, iš 
kur buvo galima nusileisti per 
langą žemyn, nes ant langų ne
buvo geležinių krotų.

Kalėjimo viršininkas Kuleša 
r sargai neturėjo mažiausios 
nuovokos apie bėgimo pieną. 

Papirkti jie vargiai butų da- 
vęsi, o ir pinigų tiek nebuvo, 
<ad juos papirkus.

Wbegimas įvyko ne balan
džio, o birželio mėnesyj (13 d.) 
Tą dieną išėjo iš kalėjimo, už- 
sistatę kaucijas, studentas Pie
taris (jisai paskui, jau būda
mas daktaru, mirė Rusijoje) ir 
Pranas Piaršaitis (“Siūlelis,” 

Gabrio brolis, kuris vėliaus bu
vo Amerikoje, tarp kitko dir
bo “Draugo” redakcijoje ir nu
sižudė). Išeidami, juodu paėmė 
nuo Grigaičio raščiuką ir nu
nešė “’bundiečiams” su įsaky
mu, kad jie prirengtų visa kas 
reikia kalinio prasišalinimui iš 
miesto. Už valandos kitos gau 
a signalas, kad “viskas pri

rengta.” Tai buvo apie 2 vai. 
io pietų; o kaip puse po 3 vai. 
Grigaitis jau buvo už kalėjimo 
sienos.

Tenai jį susiliko “Bundo” at 
siųstas žmogus, kuris išvedė jį 
įer daržus į didžiąją Suvalkų 
įatvę. čia laukė mergina su 
dviračiu, o už miesto laukė dar 
kitas žmogus. Jisai nulydėjo 
Grigaitį iki miško (kokie šeši 
verstai nuo miesto), netoli nuo 
l*rusų rubežjaus. Prie miško 
atėjo agentas iš Bačkų ir nu
vedė Grigaitį pas ūkininką.

Buvo manyta tą pačią naktį 
eiti per rubežlų, bet per agen
to klaidą “vadai” nenuėjo pas 
bį ūkininką, kur buvo susto
jęs Grigaitis. Ir tai buvo ge
rai, nes tą naktį rubežiaus sau 
gojimas Račkų apieliiikSjc bu
vo padidintas, ir visi žmonės, 
kurie mėgino peiviti į Prūsų 
pusę, buvo suimti (17 žmonių)- 
Grigaitis be kliūčių perėjo per 
rubežių sekančią naktį.

Suvalkų kalcjlimo! viršinin
kas Kuleša ir sargas Valius bu-

vq atstatyti iš vietos už “apsi
leidimų tarnystėje.” Vėliaus tų 
viršininkų sakėsi matęs Pr. Par 
šaitis Suvalkų pašte. P-as Ku- 
teša užkalbinęs jį ir taręs: “Del 
pono Grigaičio dš netekau vie
tas; bet jeigu .Fųs .pamatysite 
jį, tai pasakykite, kad aš nepyk 
stu už tai. Jisai savo gyvastį 
gelbėjo. Bet pasakykite jam, 
kad aš nukentėjau dėl jo.”

Teko girdėt, kad ir general
gubernatorius Gulkovskis *-ne
pyko” delei Grigaičio pabėgi
mo. Jisai buvo ukrainiečių kil
mės, senas ir nerustus žmogus. 
Išgirdęs upie Grigaičio pabėgi
mų, jisai buk pasakęs kokiam 
tai savo pažįstamam: “Slava 
Bogu, čto neprolilas’ čeloviečc- 
skaja krov,” (AČiu Dievui, kad 
nebuvo pralietas žmogaus krau

tą įstatymo sumanymą tiks
lu nuraminti Italijos darbi
ninkus, kurie savo nepasi
tenkinimą reiškia dideliais 
streikais ir kartais net riau
šėmis. Bet antrojoje propo
zicijoje nematyt nieko gera. 
Ji skiria bausmes darbo žmo 
nėms, |įprie atsisako dirbti, 
t. y. nenori dirbti kapitalis
tų siūlomomis sąlygomis. Po 
tuo pretekstu, kad žmogus 

I neatlieka savo pareigos “vi
suomenei”, valdžia galės de
portuoti jį iš miesto į tam 
tikras valdžios įsteigtas ko- miniškuose jų nesusipratimuo- 
lonijas . ir prispirti jį tenai 8epagelbsti išimti pasportus 
dirbti, kaip koki katorginin- norin,tic,nis Važiuoti į Europą; 
ką. Šita propozicija, pavir
tus įstatymu, gali patapti la 
bai patogiu įrankiu valdžiai 
ir kapitalistams kovoje su 
darbininkais, kurie priešina
si priespaudai arba išnaudo
jimui dirbtuvėse.

O pirmoji ir trečioji su

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Lietuvos Laisvės Fondas yra 
Amerikos Lietuvią Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo žmonių kovą už savo teises 

ir iftsivadavimą.
_ Aukos reikia siųsti Fondo ka- 
sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
3823 S. Halsted St., Chicago, UI

ATITAISYMAS.
Lietuvos JLiisvės Fondo ka- 

sieriaus adrijįj skelbime, ko
rektoriaus neapsižiūrėjimu, po
rą kartą buvo padėtas klaidin
gas namų numeris. Teisingas 
adresas yra toks:

K. Gugis, 3323 S. Halsted SL 
Chicago, '111.

Kas siuntė aukas Lietuvos 
Laisvės! Fondui klaidingai pa
duotu adresu, ir dėlto laiškai 
su aukomis sugrįžo siuntėjui 
atgal, malonės išnaujo pasių
sti, pataisius kasieriaus adresą 
taip, kaip čia augščiau išspaus
dinta. «

Aukos:
Be paskelbtų vakarykščiame 

Naujienų numeryj paaukojimų 
Lietuvos Laisvės Fondui, stam 
bių aukų dar davė:

Jonas Grikšas* Chgo. $10.00
Pranas Butkus, Chgo. $10.00
Viakar paskelbta .......... 71.50

mu. Sovietų valdžia išleido 
patvarkymą, pagal kurį 
kiekvienas “buržujus” turi 
eiti dirbti kokį-nors naudin
gą visuomenei darbą; už pa
sipriešinimą nusidėjėliui 
grūmojo sunkios bausmės.

Šitą reformą pasaulis su
tiko ne vienodais jausmais. 
Suprantamas dalykas, kad 
turtingosios klesos baisiai 
pasipiktino jąja. Jas ėmė 
šiurpuliai įsivaizdinant sau, 
kąip buvusieji fabrikų savi
ninkai, armijos generolai ar 

_____ ba išlepintieji aristokratai 
Naujienų Ben-1 šluoja gatves ir valo prpleta 
?aiSi506!licag<)‘ I rams batus Petrograde ir 

Maskvoje.
Bet daugelis darbininkų, | 

ypač radikaliai protaujan
čiųjų, priėmė žinią apie tą 
bolševikų patvarkymą dide
liu pasitenkinimu. Kaip tik 
dėlto, kad buržuazija pakėlė 
triukšmą delei jo, tai jie 
skaitė jį geru dalyku. Kle-.l manymo dalis yra, nors ant 

pažiūros geros, bet taip ne
aiškiai suformuluotos, kad 
jų gerumas gali praktikoje 
nueiti ant nieko. Kiek pa
šalpos valdžia duos bedar
biams ir kokių reikės sąly
gų,< kad ją gavus, žinioje a- 
pie tą sumanymą nepasaky-1 
ta nieko; vienok nuo tų de
talių priklauso visa jo ver
tė.* O kas dėl mokesties nuo 
“dykaduonių” pajamų, tai ji 
yra surišta sunokia pastaba, 
kuri duos progos kiekvie- Globos Lygos žingsnis turėjo 
nam be vargo pasiliuosuoti tikslą ne pakenkti jiems, o ap- 

’nuo jos: užteks prirodyt,|#inti jų žmogiškas ir pilietines 
kad jisai dirba kokį-nors 
“naudingą visuomenei” dar
bą ir jam nereikės mokėti 
jos. Į “visuomenei naudin
gų” darbų kategoriją, mat, 
galima įdėti kone kiekvieną 
užsiėmimą, nes aiškios ribos 
tapė naudingų ir nenaudin
gų visuomenei darbų nėra, 
ir jokie įstatymai negali pa
daryti jos.

Taigi kas palieka iš to 
triukšmingai paskelbtojo su 
manymo ? Pašalpa bedar
biams paslėpta miglose; mo
kestis nuo neuždirbtų paja
mų sugalvota taip, kad nuo 
jos bi kas gali išsisukti. Ne
aiški yra ir ta sumanymo da 
lis, kuri kalba apie deporta
vimą nenorinčių dirbti; bet 
kaip tik dėlto, kad ji neaiš
ki, tai ji yra pavojinga dar
bininkams. Valdžia gali 
duoti jai tokią prasmę, kad 
pasiremiant jąją butų gali
ma laužyt streikus, perse
kiot nepageidaujamus jai 
darbininkų agitatorius ir tt. 
Po priedanga prievartos “dy 
kaduoniams”, vadinas, tame 
įstatymo sumanyme paga
minta naujas prievartos į- 
rankis prieš darbo žmones, 
Todėl ir p. Nitti remia jį!

Kitą kartą mes pakalbė
sime apie priverstiną darbo 
pareigą bolševikiškoje Ru
sijoje. |

VISAI NETEKO SĄŽINES.

Chieagoje jau nuo daugelio 
metų gyvuoja įstaiga vardu 
“Immigrants Protective Lea- 
gue” (Ateivių Globos Lyga), 
kuri uždyka teikia pagelbos a- 
teiviams: padeda darbininkams 
iškolektuoti iš kompanijų už
vilktas algas; suranda advoka
tus darbininkams, kurie turi 
bylų su kompanijomis delei su
žeidimų; duoda patarimų šei-

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

02
12
50

parodo kaip atlikti įvairius for
mališkumus tiems, kurie nori 
parsitraukti savo gimines į šių 
šalį, ir 11. Tūkstančiai lietuvių 
ir kitokių tautų ateivių yra pa
sinaudoję tos Lygos patarnavi
mais.

Kuomet neseniai valdžia ėmė 
daryti medžiokles ant komu
nistų, tai ta jstaiga pareikalavo, 
kad suimtiemsiems butų sutei
kta pilna proga pasiteisinti 
(“fair Iriai”), ir iškovojo iš Tei

Sako, kad, pasitraukęs iš ge
neralgubernatoriaus vietos, 
Gulkovs'kis visuomet didžiuo

davosi tuo, kad jam valdant 
Suvalkiją laike karės • stovio, 
nebuvę tenai nei vienos mir
ties bausmės.

Auigščiaus minėtasai social- 
revoliucionierius su bombomis 
išsisuko nuo. mirties tuo, kad 
apsimetė bepročiu. Jo tėvui, 
turtingam Lomžos pirkliui, ta 
istorija ištraukė daug tuksian
čių rublių iš kišeniaus.

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.65mėnesiui ..............
ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

' Metams ................
Pusei metų..........
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$7.00
4.00

Sprendžiamas ko
vos momentas.

sinis instinktas diktavo 
jiems: kas bloga buržujams, 
tas gera mums.

Bet štai dabar ateina ži
nia, kad ir kitoje šalyje keti
nama įvesti panašių refor
mų — Italijoje. Telegrafas 
praneša iš Rymo, kazd tenai 
esu įteikta parlamentui su
manymas įstatymo apie pri
verstinų darbo pareigų. Pa
gal tų sumanymų, kiekvie-

Beveik tik mėnuo laiko beinąs žmogus, .kuris nedirba 
paliko iki Steigiamojo Sei- Į žemės ūkyje arba industrijo | 
mo rinkimų Lietuvoje.

Jais pasibaigs pirmutinė Į kio protinio darbo, naudingo 
svarbioji stadija darbo žmo
nių kovos už laisvų demokra 
tinę Lietuvų.

Rinkiihų rezultatai paro
dys daug-maž, kiek yra poli
tiniai subrendus Lietuvos 
liaudis — kaip ji susipratus, 
susiorganizavus ir kokia ji 
stipri.

Šita rinkimų reikšmė te- 
čiaus bus juo mažesnė, juo 
labiaus bus suvaržytas liau
dies judėjimas. Jeigu dar
bininkai butų ir dar taip ge
rai susipratę ir susiorgani
zavę, bet jeigu valdžia truk
dys jų veikimą, tai į Seimą 
gali pakliūti mažas jų atsto
vų skaičius. Kaš-gi tuomet 
pasiliktų daryt Lietuvos dąp 
bininkų klesai?

Sėdėt rankas sudėjus ir 
žiūrėt, kaip kunigai su da
vatkomis kals Steigiamam 
Seime pančius žmonėms?

Ne. Darbininkai turės ne 
paliauti kovoję. Ar jiems 
pasiseks užkariauti daug vie 
tų Seime, ar ne — jie turės 
savo organizacijomis daryti 
Spaudimų į Seimų, kad jisai 
leistų įstatymu, tinkamus 
darbo žmonėms. Steigiamo 
jo Seimo rinkimai anaiptol 
nepaliuosuos Lietuvos dar
bininkų nuo kovos už geres
nę savo ir visos šalies ateitį. 

Bet tolimesnė kova bus 
jiems juo lengvesnė, juo prie 
lankesnis bus darbo žmo
nėms Seimas. TodeJ be galo 
yra svarbu, kad Lietuvos 
darbininkų partijai, social
demokratams, kuogeriausia 
pasisektų rinkimų kampani
joje.

Kiekvienas protaujųs dar
bininkas privalo padėti jai, 
kol da yra laiko.

siųsti bešališkų vertėjų į svetini 
šalių komunistų bei komuniz
me apkaltintųjų tardymus. Ly
gos viršininkė, Miss Grace Ab
bott, nusiuntė p-nių M. Jurge- 
lionienę (kuri jau keletu metų 
dirba toje įstaigoje ir moka ke
letu kalbų) už vertėjų į tuos 
tardymus.

Chic. komiui. ir kiti žmonės 
kurie buvo suimti kartu su 
jais, gerai žino, kad tas Ateivių

PRANEŠIMAS.

je arba profesijoje arba ko-

Verstinas darbas- 
bausmS dyka
duoniams?

Neužilgio po bolševikų sų 
kilimo, Rusija nustebino pa
saulį originale reforma: ver 
stinos darbo pareigos įvedi-

visuomenei, bus priverstas, 
mokėti be kitų mokesčių da 
ir pusę savo metinių pajamų 
į valstybės iždų. Toliaus, pa 
gal tų įstatymo sumanymų 
žmonėms, nedirbantiems iri 
neturintiems tam tikro ama 
td arba profesijos, bus' pri
sakyta gauti kokį naudingų 
darbų; atsisakantįs dirbti 
bus deportuojmi į tam tik
ras žemės dirbimo kolonijas 
ir tenai pristatomi prie dar
bo. Bet žmonėms, kurie lai- 
kinai bufa netekę darbo, val
džia duos pašalpos.

Nors žinia apie šitą įsta
tymo sumanymų buvo pas
kelbta triukšmingu antgal- 
viu, kad Italija versianti “dy 
kaduonius dirbti”, bet ji pra 
nešė kartu, jogei premjeras 
Nitti pritariųs jam. O tas 
ponas Nitti anaiptol nėra dy 
kaduonių priešas.

Kas yra to sumanymo au
torius, nežinia; bet turbut 
ne socialistai, kadangi jeigu 
socialistai butų įteikę jį par
lamentui, tai telegramose 
butų pasakyta apie tai; ir 
veikiausia dar butų pridur
ta, kad tai esųs naujas “bol
ševikiškos agitacijos” vai
sius.

Bet kaip galėtų buržua- 
ziški parlamento nariai su
galvoti tokį nemalonų daly
kų “dykaduoniams”, ir kaip 
gali buržuazijos tarnas Nit
ti pritarti jam?

Truputį atidžiaus pažveL 
gus į tų įstatymo sumany
mų, galima pastebėt, kad ja 
me yra sujungta keletas la
bai skirtingų propozicijų: 
viena, mokestis nuo neuž
dirbtų pajamų (procentų 
nuo pinigų, padėtų banke, 
dividendų nuo kompanijų šė 
rų ir tt.); antra, baudimas 
žmonių, neturinčių ir nejieš- 
kančių darbo; trečia, pašaL 
pa bedarbiams.

Pirmoji ir trečioji propo
zicijos išrodo lyg, kad butų 
naudingos darbo žmonėms. 
Jos veikiausia tapo įdėtos į

Klaidu pataisymas.
Panedelio Naujienų num. Re 

dakciniam^ straipsnyje “žiau
rumas partijų kovoje” įsiskver 
bė taisytinų klaidų:

3 špaltoj, 17 eilutėj nuo apa
čios išspausdinta: žodžiais jie 
neva persiėmė socializmo pro
gramų, bet jų protavimai ir do 
ros supratimai paliko senoviš
ki. Turėtų gi būti: žodžiais jie 
neva priėmė socializmo progra 
mą, bet jų protavimas ir doros 
supratimai paliko senoviški.

Straipsny j d “Profesinis dur- 
ibininkų judėjimą# Lietuvoj” 
pirmoj Špaltoj, paskutinėj eilu
tėj išspausdinta: Bet tai yra vi
sai nenuostabu, atsimenant to 
judėjimo jausmų... Vietoj jau
smų turėtų būti jaunumų.

teises. Bet žiūrėkite, kų jie da
ro.

Šiuomis dienomis jie slapta 
atspausdino anony mišką (be 
joki#’parašo) lapelį, kuriame 
šlykščiausiu būdu šmeižia “Na
ujienas,” “Keleivį,” Lietuvių 
Socialistų Sąjungą, Grigaitį, 
Miclielsoną jr M., Ju|:gęlįonienę. 
Apie ją tam purvinam lapelyje 
parašyta: , ' ' ,

Jų (smalavirių) “Sąjun, 
gos” sekretorė Jurgelio- 
nienė tarnavo valdžiai kai-

ablavose raštų. Valdžia 
mat nešaukia klerikalų nė 
tautininkų, bet “socialistę.”

Taigi tie gaivalai, kurių ap
gynimu rūpinosi Ateivių Glo
bos Lyga, mėgina parpdyt, kad 
Lygos paskirtoji vertėja, M. Ju- 
rlgelionienč, esanti aršesnė už 
klerikalus ir tautininkus ir pa
dėjusi valdžiai persekioti ko
munistus! Irį šitoikį huliganiš- 
ką šmeištą jie . dabar platina 
žmonyse, nešiodami tų lapelį po 
stabas ir dalindami jį gatvėse 
bei susirinkimuose.

Doros ir sąžinės pas įuos ne
beliko nė už nudilusį dvylekį.

DELEI J. KAČERGIO ATSI
MINIMŲ.

“Sandaroje” spausdinama 
Juozo Kačergio atsiminimai a- 
pie 1905-6 m. revoliuciją Lietu
voje. Jie yra įdomus, bet vieto 
mis juose yra klaidų.

Dalį tų atsiminimų paliečian
čią P. Grigaičio suareštavimą 
gruodžio menesyje 1905 m. ir 
jo bylą bei pabėgimą iš Suval
kų kalėjimo, perspausdino “Ke
leivis”. Čia atitaisysime keletą 
stambesnių prasilenkimų su 
faktais.

Atsiminimų autorius rašų, 
kad delei Kalvarijos kalinių 
protesto karės teismas neteisė 
P. Grigaičio. Ištiesų-gi buvo 
taip: suimtąjį teisė ne papras
tas karės teismas, o specialė 
karės komisija iš 9 narių; Su
valkų apskričio generalguber
natorius Gulkovski buvo jos 
pirmininkas. Be Grigaičio by
los jos rankose buvo ir byla 
vieno social-revoliucionicrio, 
pas kurį tapo užtikta bombos. 
Ta komisija be tardymo pas
merkė myriop abudu kaltina- 
•imuoju; minėtąjį social-revo- 
liucioiMerių vienbalfuai, o Gri
gaitį 5 balsais prieš 4. Tatai pa-

Pasirodžius musų komuni
stų organuose įvairiems besi- 
gyrimams, kad buk LSS-ga 
“liralaimėjus” bylą" su komu
nistais dėl LS. Namo Bendro
vės, tenka viešai pareikšti štai 
<as:

LSS. byla su komunistais 
nepralainieta, nes ji da visai 

nebuvo užvesta. Tik musų pra 
šymą injunction’o ant LSNB- 
vės direktorių ir bankų, kur 
os Bendrovės pinigai randasi, 

teisėjas iškarto nepriėmė -ir to
dėl tuo reikalu reikėjo eiti į ki- 
ą teismą. Byla dėl LSS-gai 
>rikkuisomų pinigų ir viso tur 
to bus užvesta tik tada, kada 
jus atlikti kurie-nckurie reika- 
ingi prirengiamieji legaliai žin 

gsnjai.
Komunistų oficialė spauda 

giriasi, buk socialistai “pralo- 
šę,” kuomet gi ištikrųjų jų ad
vokatas tuojau po argumenta
vimo 
šynio 
musų 
kytis.
eigų

tas prie pirmos teisminės pro
cedūros jau nori taikytis?

Vienok malonu žinoti, kad 
ir komunistai pradeda matyti, 
Og susitaikymas yra geriau ne 
gu besi tąsymas po teismus. Mes 
ą visada sakėme ir viską da

rėme, kad tik nereikėtų eiti 
teisman, bet komunistai, vietoj 
aikymos, vis stovėjo už bylą 
teisme. Tjk dabar jie (ben't 
ų advokatas) pamatė savo 
daidą. C. A. Herman,

LSS-gos Laik. Iždininkas.

Viso per Naujienas .. 91.50 
Talkon, draugai! Kad tokių 

aukotojų dešimtinių ir penki
nių galėtume kasdien Naujie
nose skelbti visą litaniją, ir tuo 
judu trumpu laiku sudaryt vėl 
šimtą tuksiančių auksinų savo 
covojantiems draugams Lietu
voj paremti!

A. PETRATIS & f O.

REAl F,:TATE~IN«UR»N,'E

European Amfricah Bhrfaiį
Siunčia Pinigu* Parduoda Laivokort**

NOTAPfJUČĄ* t j!;; '/JI 
3749 So. Halsted JhįH||kM,no’’

Th.EI’HONC BOUI tVARO jįį

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir ChlrarfM 
25 E. Washington SU 
Marshall Field Annei 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

prieš teisėjų musų pra
de! injunetion, už reiškė 
advokatui, jog norįs tai- 
Tai kur čia pralošimas,

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

^-Spinduliai. Phone Armitage 2016 
Rezidencijos telefonas Wort 6126

* Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, IR.

Kazimieras Gugis
VcdO visokius reikalus, kaip kriminaUikuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir papis ras;

Namų Ofisas:
3321 S. Halsted Si.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

'''‘IIIIIIIIIIIIMIM

Miesto Ofisas f 
117 N. Daarbom St. 

1111-18 Unity Bltfg.
Tel. Central 4411

DIDELĖ BAUSMĖ
Už NEUŽSIMOKfiJIMĄ

UŽDARBIO TAXŲ
Kovo 15 yra paskutine 

diena išpildyti income tax 
blankos. Potam reikės mo
kėti bausmę. Tą viską to
mistai priderančiai atliks 
tam specialiai patyręs žmo
gus x
Jono Bagdziuno Saukoje
2334 S. Oakley Avenue.

Telefonas: Canal 1667 
Kasdien nuo 9 iki 6. Panedėlio, 
Utarninko, Ketvergo ir Subatoa 
vakarais nuo 7 iki 9.

Nedaliomis nuo 9 iki 1 vai.

Pinigai Siunčiami Lietuvon 
per EUROPEAN AMERICAN BIURĄ 

NUEINA,
ir yra išmokami grynais pinigais.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A» PETBATIS & CO., Vedėjas.

3249 So. Halsted St., Chicago, III. 
Phone: Boulevard 611.

Išrūpins pasportą. Parduos laivakortę. Aprūpins taksų 
i reikalus.

..... ..
Ik
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EXTRA! EXTRAV Lietuviu bateliuose
P. K. BRUCHAS

3321 So. Halsted St., Tel. Drover 9687.
.Iš DRAMATIŠKO RATELIO.

DARBUOTĖS. <*

Netikėtai pasitaikė mums nupir
kti keletą šimtų, Elgine išdirbi- 
mo laikrodėlių. Pranešame, kad 
pradedant panedėlį, Kovo 1-mą 
ir per visą savaitę parduosim pi
giau kaip tikra verte. Pasitikė- 
sim kad tamstos pasinaudosite ši
ta proga, kuri labai retai pasitai
ko. Viską gvarantuojam ir už 
viską atsakom, nes musų krautu
vė yra pasižymėjusi per 24 me
tus kaipo viena iš teisingiausių.
Paauksuoti laikrodėliai <Gold filled)

7 Jewel Elgin gvarantuotas—20 metų....... $17.96
15 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų... $21.50
17 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų $25«00

Atdara laikom kožnsj vakarą. Priimame Liberty Bonds.

PENKI APGARSINIMAI VIENAME
Turime iNinhioli geriausių ukių mažų ir didelių su budinkais, 

sodnais, gyvuliais, mašinomis; geriausio gatunko žemės dėl viso
kių javų auginimo, tarpi* lietuvių ūkininkų; Didžiausioje Lietuvių 
Ūkininkų Kolonijoj Amerikoje apielinkėje miesto Scottviile, Miėh.

PARDUODAME
Pirkite iš musų valgomus produktus, gausite šviežius kiauši

nius, sviesto, lietuviško sūrio, tikro medaus, daržovių, bulvių, viso
kių grudų, šieno.

PARDUODAME
Parsitraukite vaisingų medelių čiepus ir pavėsio medelių, viso

kių rožių ir žydinčių krūmų; galite pas mus gauti žema kaina nu
sipirkti.

ATVAGŽIUOKITE VAKACIJAS PRALEISTI
Pas mus gražiausioj ir Didžiausioj Lietuvių Ūkininkų Koloni

joj, tarpe savų žmonių, palei puikius ežerus ir upelius, pas lietu
vius Ūkininkus norintis linksmas vakacijas turėti miestų lietuviai, 
moters ir vyrai, kreipkitės i musų draugiją; mes jums pastorosime 
geriausių pragyvenimų vietų.

UŽSIRAŠYKITE ŪKIŠKA LAIKRAŠTI
“ŪKININKŲ ŽINIOS”, kurias mes rengiame išleisti nuo pra

džios Balandžio mėnesio eis dvi savaitinis BEPARTYVIŠKAS ii 
liustruotas. Talpins svarbiausias žinias iš viso pasaulio ir talpins 
moksliškiausius ukininkystės raštus, pamokinančius geriausio bu
do visokio ūkininkavimo ir gyvulių auginimo.. Talpins gaspadinių 
pasikalbėjimus ir visokius pamokinimus apie namų tvarkos ve
dimą, valgių gaminimą ir konservų sudarymą. Talpins visokių 
linksmų pasiskaitymų jaunuomenei ir daug kitokių raštų. Užsira
šyk, turėsi geriaųsj draugą namuose. Kaina metams $1.50; pusei 
metų $1.00. Ūlrubežiuose $2.,50 metams. Skaitykite ateinančią 
Pėtnyčią “Naujienas”, rasite didelį musų apskelbimą su daug 
naudingų paaiškinimų.

SU VISOKIAIS REIKALAIS kreipkitės i musų LIETUVIU 
ŪKININKŲ DRAUGIJOS Administratorių, ANTANA KIEDI,.

Atvažiuokite, arba rašykite ant adreso I

LETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA
Robinson Building, Scottviile Mich.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš petriny ir degalai 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. TUHriiė gdraš erdktrttiėb* 
siuvamas mašinas,* kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei** 
kitę i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo S ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

ar 3103 So. Halsted St, Chicago.

Budais netyčia teko “užklys
ti” Dramatižko Ratelio repetici
jom Radau rateliečius sušilu
si tis-suplukusinu: repeticiją be
darančius. Tai buvo pati pas
kutinė Marijos Magdalietas sce
na. Todėl nieko kito ir neteko 
matyti, kaip, sušilusius ratelie
čius. Pasidrąsinęs vieno alkiau 

(siu:
— Nu, kaip vyksta?
— Pfu! Tai užbaigėme — 

atsako.
— Bet kaip išrodo ta jųsų 

Magda lietė?
i— Matysi n odelio j—“Si Es 

Pi Es” svetainėj.
Ir visa. Pasipūtęs ratelietis 

bepradedąs rūstauti: ko čia 
jam -pūstis? Be| kitas ratelie
tis mane pertarė. Esą jie gir
tis nemėgsta. Tik žiną, kad vi
sa bUs orait. — Parinkome tin
kamų sccnerijų,—sakė jis,— 
mokinomės, rengėmės kiek be
galėdami ir tikimės, kad musų 
prieteliai bus patenkinti.

Aš neberustavau. Tuo labiau, 
kad rateliečiai ir man ir chica- 
giečiams labai gerai žinomi. Jie 
visuomet yra orait. Kad jie yra 
orait, tai matė visi tie, kur pra
eitą nedėldienį buvo Meldažio 
svetainėj ir matė “Gaires”. 
“Gaires” lošti nelengva, bet to 
neveizint rateliečiai jas “išve
dė” vyriškai.

Marija Magdaliete lošti taip
jau nelengva. Tai istorinis vei
kalas, perstatąs tų laikotarpį, 
kada gyveno didysai pasaulio 
Išganytojas,Jėzus. Veikale be
galo daug tragingumo. Mari- 

: ja, Flavijus, Judošius—tai ro- 
Į lės, kurioms reikia netiktai ga
baus, bet ir nusimanančio lo
šėjo- Kad jas deramai sulošti, 
reikia būti netiktai geru lošė
ju, o taip jau geru to meno pa
žinotoji!. Ten mat pęrstatoma 
ne mums paprastasai Lietuvos 
kaimo gyvenimas. Marija, 
Flavijus ir Judošius ne Lietu
vos kaimo tipai. Tai tipai did
žiosios pasaulio valdytojos Ro
mos, veikusieji vienoje jos pro
vincijoje — “žydų žemėje”, Je- 
ruzolime. Atvaizdinti juos lie
tuvių scenoje — tai sunki už
duotis, vis dėlto, galima. Tuo 
labiau galima, kad šitą užduotį 
pasiėmė rateliečiai. Jie, matyt, 
ryžosi netiktai, atvaizdinti visa 
tai žodžiu, o ir perstatyti veika-

lą tokiu ,kokis jisai ištiesų tu
rėtų būti.*Jie paairppinę specia
lią kostiumų ir, kas svarbiau
sia, scenerijų.
• Wel>, šitaip dalykams sto
vint, reikia tikėties, kad Mari
ja Magdalietė išeis orait. Ir aš 
norėčiau, kad ji išeitų orait. To, 
pagalios, nori visi gerų vakaru 
lankytojai, visi chicagiečiai.

Ar rateliečiai ištesės? Ar Ma
rija Magdaliete tikrai bus šio 
sezono vakarų pažiba?

Reikia manyti. — X.

Nori, kad butų sušaukta 
progresyviosios visuome

nės konferencija.

Chicago, Garfield Pk.—L. S. 
S. 158 kuopos laikytame kovo 
7 d. susirinkime buvo kalba
ma apie Lietuvos darbo žmonių 
padėjimą ir jų reikalus eina
muoju momentu. Po diskusi
jų buvo formaliai nutarta at
sišaukti per -spaudą į LSS-gą, 
taipjau į visas progresyviąsias 
lietuvių draugijas ir organiza
cijas su propozicija, kad butų 
umiu laiku sušaukta Chicago- 
je visos progresyviosios visuo
menės konferencija. Tos kon
ferencijos tikslas butų išgvil
denti ir išdirbi pienai, kaip tik
slingiau butų galima remti Lie 
tuvoj tas judėjimas, kurs sie
kias! prie tikrosios demokra
tijos ir kovoja už darbo žmo
nių reikalus. Amerikos lietu
vių socialistų ir visų tikrųjų dc 
mokratų šventa priederme pa
dėti Lietuvos darbo žmonėms 
jų kovoje už laisvę.

-— LSS. 158 kp. Nutar. Rast.
Ant. Zaluba.

deportuojamąjį važiuoti kar
tu su vyrais, nulėmė mirtį De
mokratą. partijai. Seniau Fe- 
deralistų partija padarė tą patį 
ir deki to mirė ir musą atsa
kymas prezidentui Wilsonui 
turi būti sunaikinimas Demo
kratų partijoa. Kaipo mažes
nį iš dviejų blogumų, aš ma
nau, mes turėsime kol-kas už
siganėdinti Republikonų parti
ja*

P-lė Helen Dodd papasakojo 
apie tai, kaip ji bandė prikal
binti darbo departamentą lei
sti deportuojamųjų šeiminoms 
važiuoti su jais kartu. Wasbing 
tonas pripažino, kad šeiminos 
pasiliekančios, bet atsisakė ką- 
nors veikti.

Susirinkimas nutarė paskirti 
$500 suorganizavimui Washing 
tone didelio viešo susirinkimo 
protestui prieš vertimą depor- 
tuojaniųjų šeimynų pasilikti 
šioje šalyje.

Galima saliunus kratyti.
Distrikto prokuroras Clyne 

aiškina, kad kratų warrantai 
yra nereikalingi, proliibicijos 
agentams daryti kratas nužiū
rimuose saliunuose. Tokie war- 
rantai esą reikalingi tik darant 
kratas privatiškuose namuose. 
Vienok komisionierius Foote 

paliuosavo kelis saliunininkus, 
pas kuriuos buvo* padaryta kra
ta be warrantų.

Prisipažino.
z Guy Wadsivvorlh, buvęs po- 
licištas, .dabar turįs ūkį arti 
Dolton, vakar policijai prisipa
žino, kad jis dalyvavęs dauge- 
lyj vagisčių, vienoj kurių liko 
nušautas žmogus. Šovikas irgi 
dabar suimtas. Laukiama ir 
daugiau areštų.

PRANEŠIMAI
“Skriaudikas”, 5 aktų tragedija, fen 

gia Liet. Mot. Progr. Susiv. 29-ta kp. 
Subatoje, Kovo 18 d. 1920. Meldažio 
svetainėje 2242 W. 23rd Pi. Pradžia 
8-se vakare, šis veikalas statoma pir
mu syk Chicagoje. Jame atvaizdina
ma, kaip seniau ponai elgdavosi su 
baudžiauninkais, sis veikalas neuži
mantis daug laiko. Po teatrui šokiai 
prie puikios latvių orkestros..

Visas pelnas skiriama kalinių nau
dai.

Kviečia Komitetas

Cicero. — Draugija Lietuvių Tvir
tybė rengia 10 metų sukaktuvių va
karą balandžio 18 d. Vietos draugijos 
tą dieną malonėkite nieko nerengti.

— Sekretorius.
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Pai ieškojimai
ASMENŲ JIE&KOJ1MAI
PAJIEšKAU savo draugo Francifi- 

kaus Diglio, Tau ragės apskričio, Kvė
darnos miestelio. Turiu svarbų reika
lą, malonės atsišaukti pats ar kas ži
note pranešti.

JOE GAUDUŠAS,
1916 W. Wabansia Avė. Chicago,

Smerkia prokurorą Hoyne.

Norim Pirkti Namu
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 Wallace Street, Chicago, III.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n C.
A. BARTKUS, Pres.

Šviesą Jr pajirgą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
j dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, 111.
/
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PINIGU SIUNTIMAS
Pasportai, Laivakortės, Taksų Aprūpinimas, Na
mų pirkimas ir pardavimas, Apdrauda — visuo
se šiuose reikaluose jums geriausia patarnaus 

Lithuanian American Information Bureau
V Nnrkna vpflėinų

3111 South Halsted Street, Chicago, III

Rusiškos ir Turkiškos Vinos

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Pasimirė Panedėlyje, 10 vai. ry
to Kovo 8 d., 1920 ; 50 metų 
amžiaus; kilęs iš Nugarių kai
mo, Plungės vai. Telšių apskr. 
Lietuvoje yra likę jo žmona ir 
duktė. Amerikoje išgyveno 15 
metų.

Velionio' kūnas pašarvotas 
prie 1934 So. Union Avė. Lai
dotuvės įvyks Ketverge, Kovo 
11 d.

Giminės ir pažįstami meldžia
ma suteikti paskutinę pagarbą 
velionio Icunui.

Likę giliame liūdėjime jo bro
liai: Leopoldas, Karolius, An
tanas ir Paulina, sesuo 

Kniukštai.

Pereitą nedėldienį Chicagos 
Darbo Federacijos susirinkime 
pirmininkas John Fitzpatrick 
ir Edjw. N. Nockles aštriai pa
smerkė valstijos prokurorą 

Hoyne ir generalį prokurorą 
Palmer už jų padarytas me
džiokles ant “raudonųjų.”

“Hoyne yra didžiausias įsta
tymu laužytojas Šalyje,” sakė 
Nockles. “Už tokius neteisė
tus dalykus žmonės yra karia
mi ant lempos stulpų. Medžio
klės ant raudonųjų buvo bjau
riausiu teriojimu istorijoj ir 
Palmer nėra nė kiek geresniu 
už Hoyne. Medžioklės buvo da 
romos nelegaliai, be warrantų 
ir buvo sukurstytos ir finan
suojamos $40,000 fondo, sudė
to skerdyklų ir kapitalistų.

“Valstijos prokuroras kalba 
apie mušeikas ir žmogžudės. 
Niekas nėra tiek kaltas už jų 
buvimą Chicagoje, kaip jis.'JA 
vartojo juos savo kampanijoje, 
manipuliavimo wardų ./r Prc 
čiukių.

Fitzpatrick gi tarp kitko pa
sakė :

“Visa pagarba, ir meilė, ku
rią aš turėjau prie prezidento 
Wilsono liko sunaikinta. Jis su
ardė namus ir Suv. Valstijų 
pilietybę. Jis parodė daug pa
vyzdžių laužymo prižadų. Aš 
atradau, kad mano įsivaizdini- 
niai buvo klaidingi. Jo leidi 
nias deportuoti svetimšalius, ne 
leidžiant pačioms ir vaikams

Du žmonės nušauti.
Panedėlio vakare Mrs. Ruth 

Randall namuose, 3607 Lake 
Park Avė. rasta nušautas Clif- 
ford Bleyer, prezidentas Bleyer 
Advertising Agency, 20 E. Jack 
son St. Šalę jo gulėjo negyva 
Ruth Randall, o tarp jų buvo 
revolveris.

Bleyer išėjo iš savo namų 
918 Galt Avė., kur jis turi pa* 
čią ir dvejetą vaikų, subatos 
ryte ir nuo to laiko daugiau jo 
nematyta. Subatos vakare jis 
pietavo su Ruth Randall, su 

kuria jis mylėjosi. Kada juos 
rasta, jis gulėjo lovoj pasienyj 
su peršauta galva, o sale jo, 
ant krašto lovos, gulėjo Ruth. 
Manoma, kad ji peršovė jį mic 
gaut subatos ar nedėlios nak
tį ir paskui pati nusižudė. Kad 
ji manė tai padaryti, parodo 
jos užrašai, kuriuose ji (užra
šyta siibatos ryte) sako: “Ma
no pajautimas garbes, (o Die
ve, kaip juokingai tas man iš
rodo) liepia man palikti mano 
Cliffą, kuris priguli kitai. Gal 
kada turėsiu spėkų...” O jos 
eilės, parašytos prieš mirtį tarp 
kilo sako:

“Miegok, mano mielas, Yiiie- 
gok!

“Buk ramus! Mes užlaikysi
me

“Paslaptį musų giliai paslė
pę

“Po karšto dangčiu.
“Miegok, nes mano ranka 

tikra.
“Šaltas plienas, tikras ir ty

ras
“Pereis per tavo širdį ir ma

no,
^‘Praliedamas mus kraują 

kaip vyną.”

Policija suėmė Stephen H. 
Kleeman, kuris iš bučerių su
rinko daug pinigų netikrais če
kiais. Jis parašydavo čekį var 
de nesančios kompanijos, vi
suomet ant vienos sumos— 
$34.70, nes jo sugadintas čekių 
apsaugotojas tik tokių sumų iš
mušdavo ir paskui eidavo į 
bučernes tų čekių mainyti. Kad 
jis tai tankiai darė, tad buče- 
riai susižinojo ir jį sugavo.

šią savaitę visi, kuriems tai 
pripuola, turi priduoti valdžiai 
savo įplaukų apyskaitas ir už
simokėti mokesčius. Kas tai 
nepadaryt turės mokėti dide
les bausmes. Apyskaitas turi 
priduoti visi nevedusieji, kurie 
uždirbo virš $1,000 pereitais 
mętais * ir vedusieji, uždirbę 
virš $2,000.

Rockefellerio sūnūs John D. 
Rockefeller, Jr., kalbės suva
žiavime, kuris sickiasi suvieny 
ti ar suartinti visas protestoniš- 
kas bažnyčias. Suvažiavimas 

prasidėjo vakar ir tęsis tris die
nas.

Gaisras užpereitą naktį su
naikino senų apartmentinį na
mų prie 1612—18 W. Adams 
St. 24 šeiminos liko be pasto
gės, jų tarpe ir vyskupo Fell- 
ows. Vienas žmogus šoko per 
langą ir liko sužeistas. Nuo
stoliai siekia $25,000.
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Pranešimai
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro vei

kalo Velnias ne boba repeticijos įvyks 
seredoj, kovo 10 dieną, 8 vai. vak. 
Mark White Sųuare svet. (Engine 
Room). Visi lošėjai malonėkite pri
būti paskirtu laiku. J. Gedraitis.

PAJIEŠKAU savo dėdės Konstanto 
Jenčausko. Turiu jam laišką iš Lietu
vos. Jis yra gyvenęs Easton, Pa. Jis 
paeina iš Blandžių kaimo, Airiogalos 
vai., Kauno pavieto. Mano adresas:

JONAS PETRAUSKAS,
85 W. Main St., St. Charles, III.

PAJIEšKAU savo tetos Alzbietos 
Kairiuniukes, po vyru pavardė musėt 
Tamušauskiene, Kauno rėd., Šiaulių 
pav., Šeduvos parapijos, Prastavonių 
sodžiaus., Apie trisdešimts metų kaip 
Amerikoj. Ji pati ar kas ją žino, pra
šau duoti Žinią už ką busiu dėkingas.

ANTON A. PETRONA1TIS 
1300 HesterlAve., Centralia, III.

SESUO PAJIEŠKO savo brolio Mik 
niaus iš Akmenės parapijos. Yni laiš
kas iš Lietuvos. Malonėkite atsišauk
ti adresu: —

JOHN MILLER
3156 So. Wallace St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Jono Lieskevi- 
čiaus, tegul jis pats arba kas kitas jį 
žino duoda greitai žinoti man, nes tu
riu labai svarbų reikalą. Jo sesuo, 

JUZfi čERINIENfi,
2011 N. 17th St., Springfield, III.

PAJIEšKAU pažįstamų: Vinco še
škaus, Igno Gradeckio, Endriaus Kri
vicko, Ramaldo Mikšo, Kauno rady
bos, Aleksandrovsko pavieto.

MYKOLAS ŠEŠKUS
2423 Corr Road, Sioux City, Iowa.

PRAPUOLĖ mano vaikas 12 metų 
amžiaus, geltonais plaukais, mėlynų 
akių, šviesaus veido. Kas patemytų 
toKį vaiką malonėkite pranešti, užką 
aš atlyginsiu..

K. VILNIENĖ,
923 W. 33rd St., Chicago, 111.

J IEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA gyvenimo kambario Cice- 

ros apielinkėie, vienam vyrui, su val
giu. Pranešti “Naujienų” ofisan 
No. 53.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU partnerio arba dar

bininko — rubsiuvio, kuris gali atsa
kančiai dirbti kostumierską darbą. 
Biznis gera. Darbo yra užtektinai per 
visus metus. Kreipties:

A. GARSHKA, 
1410 So. 49th Ct., Cicero, III.

Ar Žudai Sveikatą?
Gydytojo receptas padidini- 
itfui .sveikatos ir stiprumo 
mažakraujams, parsibaigu- 
siems vyrams ar moterims.

Delei baisaus įtempimo, kurį ka
rė uždėjo ant dpugelio žmonių, ner
vų celės liko be gyvybės, visa sis
tema susilpnėjo ir tūkstančiai vyrų 
ir moterų šiandien yra bę sveikatos 
vien dėlto, kad 'jų kraujas suskydo 
ir gal badauja neturėdamas gele
žies. Tik aiiu geležiai raudoname 
kraujo skysčiuje gyvybę palaikantis 
rugštagamis įeina kiinan ir ačiū tam 
kraujau gali permainyti maistą į 

. gyvus audininius raumenis ir sme
genis. Jei tik žmonės laikytų savo kraują pripildytą stiprumą duodan
čia geležia imdami Nuxated Geleži, kuomet jie jaučiasi silpnais ir parsi- 
baigusiais, tai jie tųojaus atgautų raudonus kraujo kūnelius ir greitai' 
sustiprėtų ir pasveiktų visais atžvilgiais. Jei nėši stiprus ir sveikas, tai 
privalai pats dėl savęs padaryti šitą ištyrimą: Pažiūrėk kaip ilgai gali 
dirbti, arba kaip toli gali nueiti nepajlsęs, Paskui paimk dvi penkiagra- 
nes plokštis paprastąsias Naxated Geležies tris kartus per Hieną po val
giui per dvi savaifi. Po to išmėgink savo sveikatą vėl ir pamatyk kiek 
busi laimėjęs. Nwxated Geležis padidins stipruma silpniems, nervuo- 
tiems “parsibaigusiems” vyrams ir moterims per dvi savaiti laiko dau* 
gelyje atsitikimų. Išdirbėjai garantuoja patenkinantis pasekmes kiekvie
nam pirkėjui, arba jam bus sugrąžinti, pinigai. Nuxated Geležis gulima 
gauti pas visus gerus apliekiniiikus.

Motina ir 3 vaikai nusižudė.
Mrs. Sarah Joynes, 5512 W. 

26th St., Cicero, subatos naktį 
atsukę gazą ir nusižudė kartu 
su savo trimis vaikais, 9, 7 ir 
5 metų.

Ant stalo gulėjo biblija, ku
ri buvo atversta ant sakinio: 
“Ateikite prie manos visi, ku
rie vargstate, o aš duosiu pail
sį.” Tie palįs žodžiai buvo iš
rašyti ant popierelės ir paskui 
pridurta: “Aš negaliu pergyven 
ti, kąd tu atimtimi iš manės 
vaikus. Labanakt, papa.” Jos 
vyras metai atgal išvažiavo *į 
rytus, bet jai siuntė pinigus. 
Dabar jis panorėjo paimti ir 
savo vaikus. Todėl ji ir nusi
žudė, kartu nuž ūdydama ir 
vaikus.

Unijos susitaikė.
Chicagos Darbo Federacijos 

susirinkime liko paskubta, kad 
visi nesutikimai, kįlusieji tarp 
Chicagos gyvulių skerdyklų 
darbininkų unijų, kurie prive
dė prie pašalinimo iš Federaci
jos “skerdyklų darbininkų ta
rybų,” turinčių 24,000 narių, li
ko sutaikinti ir sekamame Fe
deracijos susiirinkime daly

vaus visos unijos.

t Vaiką užmušė.
Heinz Pieklc Co. trokas va

kar užmušė grįšiantį iš moky
klos Williain Comerford, 6 m., 
5012 W. 24 St., Cicero, o jo 
brolį Lawrence, 9” m., sunkiai 
sužeidė. .

Brighton Park. .— L. S. S. 174 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
kovo 10 d., 7:30 vai. vakare, A. Po
ciaus svetainėj, 3824 So. Kedzie Avė. 
Draugai, nesivėluokite, nes turime 
daug nepapratstų dalykų apsvarstyti.

— Valdyba.

Chicagos Liet. Socialistų Vyrų Cho
ro repeticija įvyks ketverge, kovo 11 
d., kaip 7:30 vai. vak., M. Meldažio 
svetainėj. Visi nariai privalote būti 
laiku. — D. Miller, Sekr.

Northsidiečių atidą. Svarbios pra
kalbos bus ketverge, kovo 11 d., Liuo 
sybės svetainėj, 1822 Wabansia Avė. 
Kalbės Naujienų redaktorius P. Gri
gaitis, apie dabartinį Lietuvos padė
jimą. Visi kviečiami atsilankyti. Pra
džia 8 vai. vakare.

L. S. S. 81 K p. Komitetas.

Amalgamated Meat Cutters & But- 
chers Workmen of North America, 
Local 257 savaitinis susirinkimas i- 
vyks seredoje, kovo 10 d., 7:80 vai. 
vak., p. Woodmano svet., kampas 33 
ir Lime gat. Visi nariai ir narės, ir 
visi kas tik dirbate skerdyklose esate 
kviečiami atsilankyti. Mėnesines duo 
klės galite užmokėti kas vakarą nuo 
5 iki 7 vai. 3249 So. Halsted St., A. 
Petratis & Co., Real Estate ofise.

— Local 257 Valdyba.

Marija Magdelietė, generalė repeti- 
ija įvyks seredos vakare, CSPS sve- 
ainčje. Pradžia 7:30 vai. vak. Visi 
ošėjai turi pribūti. — Režisorius.

Cicero. — Dideles prakalbas ren
gia LSS. kp. seredos vakare, ko
vo 10 d., J. Jukniaus svetainėje, 4837 
W. 141h St. Kalbės Naujienų redakto- 
’us P. Grigaitis. Visi kviečiami atsi

lankyti ’į šias prakalbas. Pradžia 7:30 
vai, vakare.

LMPS. 111 Rajono valdybos susirin
kimas bus Pėtnyčioj, kovo 19 d., 7:30 
vai. vakare, pas Žemaitę, 2322 So. Sta 
tų St. jjiuiunentas 4. Kvięčiama į £į 
?usi:inV..)rą pribūti visų kuopų išrink
tosios norės į komisiją renginiu va
karo Velykų subatoje, dėl pasitarimo 
laugelyj reikaluose.

— III rajono Valdvb.i.

Roseland. — “Aušros” Draugijų de
legatų susirinkimas įvyks utarninke, 
kovo 9 d., 7:30 vai. vakare. Aušros 
kambariuose. — F. Grybas, Sekr.
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REIKIA DARBININKŲ
~ MOTFRų"

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

JAUNOS MOTERIŠKOS
Aukso proga jums teikiama, kaip 

patapti narėmis augštos profesijos.
Dviejų metų mokslas gydyklos 

(hospital) mokykloje, esančios sąri- 
šije su žinomom gydymo kolegijo
mis. Pamokos ir iabaratorijos dar
bas teikiama pačiose kolegijose.

Mokinės gauna $8.00 iki $20.00 mė
nesiui, dalį metinio bonus ir teikia
ma joms dovenai kambaris, maistas, 
apiplovimas, mokslas. Skaičius mo
kinių klesoje aprubežiuotas iki 20. 
Atsišauk šiandien.

FORT DEARBORN HOSPITAL 
3831 Vermon Avė. 

Chicago, III.

KAMBARINIŲ
Gera mokestis; 
kambaris ir valgis.
Klausti Housekeeper:

LAKOTA HOTEL
3001 Michigan Avė.

.... .......................... ...........11

REIKIA MAQHINE OPERATORIŲ

Moteriškų operatorių prie vvhite 
duck clothing, plain stitehing. Mes 
mokame augščiausią mokestį. Unios 
mokestis ir bonus 20% kas savaitę.

Musų mergaitės uždirba nuo $18 
iki $35 j savaitę.

44 vai. savaitėje.
Darbas ant visados.

D. FR1EDLANDER & COMPANY, 
920 W. Randolph St.

Sangamon St. į nė j ima s
I •^—-*"taw****-’**l*l*T



WBR“ ■ Screda, Kovo 10 Ž., 1920 m.
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MOTERŲ MOTERŲ

BATHROOM CLEANERIŲ, 
GERA MOKESTIS, KAM BARIS 
IR VALGIS, 
Klausti Housekeeper.

LAKOTA HOTEL, 
3001 Michigan Avė.

REIKIA Mergaičių nakties ir dienos 
darbui, šviesioj dirbykloj; už nakties 
darbą $18 pradžiai; už dienos — $16. 
Gali uždirbti $23 į sąvaite uždavu 
dirbant. Nuolat darbas. Kreipties:

Insulate Wire and Cable Co. / 
954 W. 21st St.

PATYRUSIŲ
OPERATORIŲ
PRIE PUNCH PRESSŲ.

JUSTRITE MFG. COMPANY,
2061 Southport Avė.

APSIAUSTŲ
SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

Mums reikia j musų naują 
apsiaustų dirbyklą patyru
sių dabininkių

Finišerių
Arm hole beisterių
Edge trimečių
Shaperių
First beisterių
Second beisterių
Tapė sewerių
Tapė presserių 
Arm hole presserių , 
Off presserių
KART SCHAFfNER
& MARX, 

4521-4540 W. 22nd St.

REIKIA augusios moteriškos prida- 
bojimui poros kūdikių. 3 ir 7 metų. 
Lengvas darbas. Skalbimo nėra kreip
ties po 6 vai. vakare.

M. UGIANSKIS,
G19 W. 37th St., Chicago, 111.

2 lubos, vidurinis fletas.

REIKIA MERGAIČIŲ 
DIRBYKLOS DARBAMS 

$15 į savaitę pradžiai. $18 iki $24 
išmokusiems darbą.
Geros darbo sąlygos. Geros valandos. 

K. C. BAKING POWDER CO.
16th and Canal Streets.

REIKIA

Mergaičių patyrusių 
prie spėka varomų 

siuvimo mašinų
Kreipties:

KINNEY ROME CO.
3601 So. Racine Avi

REIKIA patyrusių dirbime piršti
nių. dirbti namuose.

Mes pristatysime ir atsiimsime 
darbą.

Mes suteiksime viską: medegą ir 
mašinas darbui; įvedimas jums elek
tros bus musų padaryta DYKAI.

Parašyk mums ir musų atstovas 
atsilankys pas jus. Jus galite padary
ti gerus pinigus prie šio darbo. Adre
suokite “Naujienos” No. 54.

REIKIA mergaičių mokinties siūti 
pirštines taipgi patyrusių operatorių 
prie spėka varomų siuvimo mašinų. 
Gera mokestis. Kreipties:

EISENDARTH GLOVE CO., 
2001 Elston Avė.,

REIKALINGA mergina, 
ofiso darbui Trumpos valandos 
ir proga lavinties.

Kreipties prie
BALTIC CONSULTAT1ON BUREAU 

35 So. Dearbom St.
Room 206. Majestic 8347

REIKIA mergaitės arba moters 
dirbti sankrovoje ir virykloje, nes 
moteries nėra. Sankrova minkštų gė
rimu. Kreipties:

K. LIDEKA,
306 Hamilton Avė., Duųuesne, Pa.

Turiu du bizniu ir abejuose reikia 
darbininkės. Mokestis pagal gabumą. 
Mažiausi mokestis $8.00 i savaitę ir 
daugiau. Reikia dirbti subatomis ir 
nedėliomis. Darbas ant visados.

K. EIDEKA.
306 Hamilton Avė., Duųuesne, Pa.

KELETĄ angliškai kalbančių 
mergaičių lengvam dirbyklos darbui 
elektrikiniame departamente; 
patyrimas nereikalingas; 
švari, patogi vieta darbui. Gera 
kestis; nuolat darbas

Kreipties
Dirbyklos samdos ofisan. 

GOODMAN MFG. CO., 
4834 So. Halsted St.

mo-

REIKIA mergaitės gydytojaus 
ofisan. Privalo kalbėti lietuviškai.

Dr. G. M. GLASER, 
3149 So. Morgan St.

MOTERŲ

REIKIA ’
MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

lengvam
ASSEMBLING — arba pielavimui 

SWEDGING — Punch Pressai. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS —
GERA MOKESTIS GEROS APYSTOVOS

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
4337-4343 Ravenswood Avė.

REIKIA DARBININKŲ
1 .■■■-1 '■1 rw.. "T ■ fl

REIKIA DIRBYKLAI

50 mergaičių pakavimui 
ir vyniojimui cukerkų. 
Dienos čviesa, sanitariška 
dirbykla. Algos $15 
vaitę, 8 vai. diena

Kreipties:

SHUriER JOHNSON
CANDY CO,

20 No. Jcfferson St.

VYRŲ VYRŲ

sa-

___________VYRŲ .

PATYRUSIŲ 
OPERATORIŲ 
PRIE PUNCH PRESSŲ. 

JUSTRITE MFG. COMPANY, 
2061 Southport Avė.

MERGAIČIŲ VALYMUI

lengvas dirbyklos darbas 
$17 iki $20 j savaitę pradžiai. 
Patyrimas nereikalingas.

REIKIA
Diedeliai įstaigai šešių lie- 
tuvių darbininkų, kurie y- 
ru turėję patyrimą dirbyk- 
lų ir liejyklų darbuose; 
Tai yra specuilis. investi- 
gacijos darbas ir mokestis 
esti labai gera. Jeigu jus 
galite skaityti ar rašyti ang 
lų kalboje, ir geidžiate dau
giau uždirbti, tai parašykit 
man laišką, viską apie savę 
pasakydami. Rašykit laiš
kus adresu “Naujienos” , 
pažymėdami No. 55.

REIKIA

SIGNALITE MFG. CO.
522 So. Clinton St.

DIRBYKLAI
DARBININKŲ

ASSEMBLERIŲ
ir

TRUCKERIŲ
REIKIA su ir be patyrimo mote

riškių sortavimui atmatų popieros. 
Gera mokestis. Kreipties:

1451 So. Peoria St.

MERRIMAC MFC}. CO.,
1313 So. 55th Ct, Gieero, III

REIKIA DARBININKŲ
PRIE KRAUSTYMO KARŲ 

LA SALLE STEEL CO, 
5439 W. 12th St.

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

Gamas beisterių 
Tapė sevverių 
Lining meikerių 
Pocket meikerių

REIKIA vaikiuko pailiavimui ir a- 
belnam ofiso darbui. Gera proga 
pakilti. Gera mokesti^.

AHLBERG BEARING CO., 
317-327 E. 29th St.

VYLVERPŲ (Wire drawėrs) ir pu-
gelbinlnku. Gera mokestis.

Nuolat darbas.
LA SALDE STEEL CO., 

5439 W. 12th St.

Alfred Decker
Cohn

TYMSTERIŲ ir darbininkų ant 
yardo reikalinga į serap iron y ardą. 
Kreipties tuojaus į

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

Empkiyinent Department

S. W. Corner Franklin 
ir Van Buren Sis.

REIKIA

MOTERIŠKŲ OPERATORIŲ

Plain stitching
Power mašinų
Musų mergaitės uždirbti

• iki $30 į savaitę. Nuolat 
darbas.

600 Blue Island Avė., Room 
Cor. Harrison St.

523

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGI
2 gabus jauni vaikinai
ar mergaitės,
kurie kalba ir rašo lietuviškai, ap
imti atsakančias vietas su stipriai 
augančia banka, su užtikrinimu, 
kad jie atsakantis, nes jų svarba 
augs kartu su banka. Gera mokes
tis išpradžiu; nepaprasta proga iš
mokti biznj. Visi, atsakymai užlai
komi slaptybėj.

DEPOSITORS STATE BANK
Tiktai vienintėlis bankas “užpaka
lyj skerdyklų”, kuris yra Suvieny
tų Valstijų Valdžios ir Valstijos 
priežiūroje.

4633-4637 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos: kasdien nuo 9 iš ryto 

iki 4:30 vai. po piet; Ketvergais 
nuo 7 iki 9 vai. vakare. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 9 vai; vakare.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA cabinetmeikerių taisymui 
rakandų.

Kreiptiea:
E GLADMAN BROS.
832-836 W. MaxweU St.

REIKALINGAS DUONKEPIS 
ANTRFARANKIS. 
ATSIŠAUKIT TUOJAUS, 
1400 So. 48th Ct., Cicero, 111.

REIKIA DARBININKŲ 
GREAT WESTERN SMELTIN 
& REFINING CO..

41st ir Wallace Sts.

REIKIA vaikiukų 
Pasiuntinėjimui.

14 iki 16 metų amžiaus. 
OMAHA PACKING CO., 

2320 South Halsted St.

VAIKIUKŲ 16 metų ir senesnių 
darbui dirbykloje. Gera mokestis ir 
geros darbo sąlygos.

AHLBERG BEARING CO., 
317 327 East 29th St.

REIKIA 2 gerų darbininkų pirma- 
rankiu j keptuvę. Atsišaukite tuojaus.

JUOZAPAS VIČIUS,
1721 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKIA dviejij vyrų, patyrusių pe
čius taisyti, taipgi dviejų vyrų prie 
trucking warehouseje. Kreipties.

W. D. SAGER,
342 E. N. Water St., Chicago. 
------------------ -—--------- 1------------------

50c valandai darbininkams ir trųck- 
menams į Warihouse.

Nuolat darbas.
GUMBINSKY BRO3. 

2261 So. Union Avė,

REIKIA rubsiuvos ir bušdlmano.
Nuolat darbas. Gera mokestis.

Kreipties: . .
JULIUS C. BRICK, 

4410-12 State St., . Chicago, III.

RĘJKIA su ar be patyrimo opera
torių prie spėka varomų mašinų siu
vimui žiurstų. Gera mokestis.

Kreipties: ....
THE HOME GARMENT CO., 

2002 Canalport Avė.

REIKIA vyro darbui maudykloje, 
3516 W. 12th St.

REIKIA 50 vyrų i serap geležies 
yardą. Nuolat darbas. $5.00 j die
ną. Atsišaukite.

J. LANSKY,
. 37th ir Homan Avė.

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

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą.

REIKIA
Mouldęrių 

Prie Benčių ir rfmŠinų 
Gera mokestis.

Kreipties:

AER MOTOR COMPANY, 
2500 W. Rooaevelt Road

UNION SPECIAL 
MACHINE CO., 
811 W. Austin Avenue.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

mahognny 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- 
jikllo veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON 
36 So. Štate Št.

1224 North Aniericun Bldg 
Central 202

NAMAI-žEMe

REIKIA

Dirbyklai darbininkų.

Asseniblerių

rr
Truckerių

KINNEY ROME CO.,
3601 So. Racine Avė.

Reikia patyrusių prie 
benčiaus rankų darbo 
ant mažų plieno darbelių. 
Darbininkų paprastų ir 
pratusių prie drPlpresų, 
milling mašinų.
Vaikiukų 16 metų ir senes 
nių. Patyrimas nereikalin 
gas. Nuolat darbas.
Gera mokestis..

Kreipties j samdos ofisą:

311 W. Austin

REIKIA

DARBININKŲ

Gera mokestis.
Nuolat darbas.

Kreipties
Employment office

STTWART WARNER CORP.

1828 Diverspy Parkway

MOULDĘRIŲ
100 grey iron naujų kontrak

tų. Nėra darbininkų 
nesusipratimų.
Vyrai vadaro $12.00 į 8 
valandas.
Nuolatinis darbas mieste.
NEREIKS MOKĖTI

Kreipties
EMPLOYMENT DEPT.,

68 \V. Harrison St. ’

RUBSIUVYKLAI
DARfclN^KŲ

Off presserių 
Secotnd beisterių 
Pocket meikerių 
Top coliai* meikerių 
Button meikerių

First beisterių
Flap meikerių

Alfred Decker
* • & Cohn

Empioynient Department

S. W. Corner Frtanklin 
ir Van Buren Sts.

WATCHMAN’O REIKIA 
. Puiki vieta atsakančiam 
žmogui.

Gera alga.
Kreipties:

220 W. Superior St., 
2nd floor.

TRUCKERIŲ WAREHOUS’EI •

Darbininkų

9 vai. darbo diena.
49*/e vai. į savaitę. 

Kreipties:
JOHN A. GAUGER CO.
1444 W. 22nd St.,

• REIKALAUJAM kriaučių prie mo
teriško kostumiersko darbo. Geriau
sia apmoka, Atsišaukite tuojaus.

C. K. AWGAITIS, 
. 3180 W. Harrison St.

REIKIA bučeriaus; darbas ant Vi
dos. mokestis gera.

MARĘET, 
ma Harbor, Ind.

> o
3733 Sider St., I:

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LĘĄD CO.

REIKALINGAS Barzdaskutis. 
Darbas ant visados; užmokestis 
gera. Atsišaukite tuojaus.

D. JURĖNAS,
4932 Magoun Avė., East Chicago, Ind

REIKIA 500 DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ 

šeimynos ir pavieniai dabar 
yra laikas užsirašyti.

Ar norite gyventi ant ūkės atei
nančią vasarą Michigane ir_ uždirbti 
gerus pinigus.? Mes mokėsime po 
$30 už akerį. Mes taip-gi duosimo 
jums gerai apmokamus darbus žie
mos metu musų dirbyklose. Mes duo 
sime dykai gyventi namą, daržą ir 
pravažiavimą. Taipgi mes apmokė
sime visas lėšas, pasidariusias prie 
perkraustymo jūsų baldų ir rakandų. 
Mes išvažiuojame specialiu traukiniu.

Kreipkitės, kiekvieną dieną nuo 8 
ryto iki 8 vai. vakaro. Ir nedėldie- 
nlais. Chicagoje ofisas 757 W. North 
Avė. S. E. Corn. Halsted St. 2 floor.

FANK PALLA, atstovas,

COLUMBIA SUGAR CO.
Bay City, Michigan, 

TeL Diversey 9191.

REIKIA dviejų vyrų dirbti prie pa
tyrusio electrician. Gera proga iš
mokti gero amato ir gera mokestis.

Kreipties:
P. K. MALELO,

3336 S. Halsted St., Chicago, III. 
Phone Boulevard 1969

REIKIA darbininkų nuolatiniam 
darbui plieno yarde. 55c į valandą. 
Devynios ^valandos į dieną.
OI/NEY J. DEAN & CO., Steel Yards 

1925 So. 54th Avė.
Važiuok Douglas “L” ar 22nd St. 

kuru iki 54th Avė. Eik 1 bloką į ' 
šiąurius.

REIKIA pirmarankio duonkepio. 
Gera alga.

KAZ. MAROZAS, 
4716 S01 Paulina St., Chicago, III.

REIKIA ąntrarankio arba trečia- 
rankio vyro prie duonos kepimo; mel- 
tižiu atsišaukti adresu 12001 Indiana 
Avė., arba telefonuoti Pullman 5444

REIKIA tiktai pirmos klesos barz
daskutis. Trumpos valandos, gvaran- 
tuojama $27 į savaitę ir pusę nuo $37 

F. ROCHA,
10722 So. Michigan Avė. Chicago.

REIKIA vyrų dirbyklos darbui. 
Geriausi mokestis mokama.

Klausk Mr. Roth, 
LOEWENTHAL CO., 

947 W. ?0th St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučemė ir groser- 

nė. Gera bizniui vieta; biznis išdirb
tas nuo seniai. Visiems žinoma. Prie
žastis pardavimo savininkas eina į 
kitą biznj. ,

627 W. 18th St.

PARSIDUODA Krautuvė vyrų 
ir moterų drabužių.
Parduosim labai pigiai.

3218 So. Halsted St., Chicago, 111.

PARSIDUODA drukuojama mašina 
Typewriter, visa beveik naaja Kaz 
norit pirkt parduosiu pigiai. Gali 
dirbt ofiso darbą ir namie gera laiš
kams rašyti. Kas norit atsiiankykit 
po 5 vai. vakare.

Mr. ANTANAS PAISIUS, 
3937 So. Campbell Avė. Chicaj’o, Iii.

PARSIDUODA keksinė ir groser- 
nė; trįs Kambariai gyvenimui; 
rendu pigi.

72 E. 103rd St. c

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
kambario setas, gramafonas, karpetos 
ir daug'kitokių daigtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu už puse kainos, ve
jelė pagriuvo. Kreipties Dile kada. 
714 W. 30th St. 2-ros lubos.

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.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

NAMALŽEMĖ

FARMAS
Lietuvių Bendroves Apielinke, 

kur randasi jau daugelis metų- 
metus gyvenančių Lietuvių Far- 
mierių, ir dar tukstantiemis pa
sitikėjimui dasideda, ir perka 
žemės iki kainos prieinamos, nes 
čia yra tikra ir tiktai vienatine 
Lietuvių Kolonija Amerikoje ir 
tinkama Lietuvių biznieriams 
norentiems biznį pradėti.

Del platesnių informacijų ad
resuokite prisiųsdami savo var
dą ir adresą ir įneš pasiųsime 
Lietuvių kalba knygutes su pil
nu išaiškinimu systematiškų pla 
nų dirbimą farmų.

SANBORN & COMPANY.
• Owners,
Dept. L. Eagle River, Wis.
or 908 Peoples Gas Bldg., 

Chicago, III.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
Čio, 54 traukiniai kas-dien.
¥4 akro ..................................... $275
¥2 akro .......................   $425
1 akras ...............   $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis j Ją pavasary]. 
Galėsi pats .sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažjsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
rius. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Vieš turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba į ištaisytas jau 
{atves, kūrins mes parduodame la
jai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra- 
švkiie, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. \ Chicago, III.

Pilone Canal-6296
1404

PARDAVIMUI 6 kambarių, naujo- 
vinis muro namelis (cottage) ir 2 
augšČių medinis užpakalyje; labai pi
giai už $3,300 prie 2623 Emerald Avė.

Kreipties:
D. GARIG,

2133 So. Halsted. St., Chicago, III.

PARSIDUODA medinis namas 2 
pagyvenimų apačioj 5 ruimai; viršui 
4. Gera proga norinčiam įsigyti namą, 
)e agento. Parsiduos nebrangiai. Prie
žastis pardavimo patirsite atsilankę. 
Savininką matyti galima vakarais 
niro 4 po piet. Nedėliomis visą dieną.

NUTODEMAS MIŠEIKIS, 
1419 So. 49th Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA du mediniai na
mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yia 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyvento! 
vietoj. Bandos neša $83.00 į mėne
sį. Parduoda už $4000 ir daugiau.

V. D.
4312-14 So. Wood St., Chicago.

PARDAVIMUI namas prie 2352 S. 
Oakley Avė., 3 augftcių mūras; 6 
kambarių 1 augfttis, 7 kambarių — 
2 ir 3 augfitis; garu šildoma 1 augfttis. 
Kaina $6,300.00

P. CEDERSTROM, 
5£37 Hutshinson Avė. Chicago.

TeL Kildare 7247

PARSIDUODA — Dveji 3 aukščių 
muro namai, akmens frontai; 1 Sto
ras ir 12 flatų, visa išnuomuota už 
$1956 į metus; po Mojui Pirmam ren- 
dos pakeliama iki $2234. Parduodama 
labai pigiai už $16,500. Prie 461 ir 
463 W. 31 st St.

Savininkas Store.

PARDAVIMUI namas 2 augščių, 4 
pagyvenimų; mūrinis; geram stovyje. 
Rendos suvirŠ $600 j metus. Kaina 
$5,300. Kreipties į savininką.

L. JURGAITIS, 
3123 S. Union A v. 1 augšt. užpakalyj

45 
ant

an-

SPECIALUS BARGENAS
5 akeriai gero juodžemio, 

minutes važiavimo nuo Chicagos, 
Burlington Ry. šis sklypas labai 
ros žemes tinka auginimui vištų,
čių, žąsų ir daržovių.. Kaina tik $1500 
Įmokėti $200, liekis — po $15.00 kas 
mėnesj. Tai yra labai pigiai. Jums ap- 
simokės, kad veikus greitai. Rašyk, 
telefonuok ar klausk

FRANK J. DEAN,
1404 W. 18th St., Chicago, UI. 

Phone Canal 6296
40 AKERIŲ BARGENAS. 
KAINA $150 UŽ AKERJ.
40 akerių geros žemės, siekiančios 
gelžkelį South West Chicago, arti Pa
los Park, šita žemė yra gera augini
mui vištų, kiaulių ir visokios rųšies 
daržovių ir verta $300 už akerį. Tai 
yra tikras bargenas. Parsiduoda labai 
geromis sąlygomis.

MICHAEL EDUTIS,
1404 W. 18th St. Chicago, 1)1. 

Phone Canal 6296

PARDAVIMUI 2 augštų muro na 
mas; beismentas,. didelė bamė. Pigiai 

2011 So. Union Avė.

PARSIDUODA — lotas pigiai 
vieta gerai apgyventa lietuvių ir ki
tų tautų. Del tolesnių informacijų, 
kreipties pas

Mrs. AGNĖS GETZ 
1333 So. 49th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas ant
2 pagyvenimų Pigiai. $4600.00

Brighton Parke. Parduoda savinin- 
1CHS

2957 W. 39th Street

PASKOLOS.
SKOLINAMA dėl Real Estate be ko 
mišeno. Nereikia laukti.

DUNAJ BUILD1NG & LOAN 
ASSOCIATION,

James J. Pesicka, Secretary 
and Notary.

46.33 So. Ashland Avenue
» 11 .luini 1IM. ■ ■« I ■—ĮĮ

MOKYKLOS

MA5TER
SYSTEM

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CH1CAGO 
Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
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 Garmant Designing
Suite 611. 74 W. Washington Street. 

Mikinaina dienomis ip vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys

Mokinimo valandos: nuo 9 ryts 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo I 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED 8T„ CHICAGO


