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Bolševikų Pasiuntinis
Vyksta Anglijon

PERSERtSTI ISPANIJOS 
REAKCIONIERIUS. Sumušė Teisėją ŽADA NUSILENKTI, BET 

NEPASIDUOTI.
ŠVEDIJOS ŽMONES SVEI
KINA NAUJĄJĄ VALDŽIĄ.

Reikalauja sMstabdytj siautimą 
prieš socialistus.

Gražins 50,000 Užmuštu Kareiviu
Nauja Taikos Sutartis Vengrijai

True translation filed with the post-1 True translation filed wltb the post 
master at Chicago, III. March 13, 1920* master at Chicago, III. March 18, 1920 
as rcąuiiTd by n*c act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKŲ PASIUNTINIS 
VYKSTA ANGLIJON.

as reųuired by the act of Oct. 6,1917
ROLŠEVIKAI ATSIĖMĖ JEISK 

PUSIAUŠALI.

Tarsis apie pirklybinius 
santykius.

Veržiasi į priekį Lenkų fronte.

LONDONAS, kovo 12.—Šian 
die iš Maskvos gauta oficialiu 
pranešimas, kuris sako. kad 
bolševikų kariuomenė apvaliu
si visą Jeisk pusiaušalį Kauka
ze, palei Azovo jurą. Priešo ka
riuomenė išvyta.

Miestą Jeisk užėmę bolševi
kai.

Dėlei mūšio Lenkijos fronte,

MADRIDAS, kovo 12.—Is
panijos atstovų bute socialistų 
atstovas Saborit pareiškė grie
žto protesto prieš įsibėgėjusius 
valdininkus, kurie, klerikalų 

ir kitų reakcininkų padedami, 
visokiais budais ryžusi nugniau 
žti pažangųjį darbininkų, o 
•ypatingai socialistų judėjimą. 
Jisai be kita, pasakė, kad visa 
tpi gali privesti prie dar dides
nių suiručių negu kad iki šioL 
jų buvo. Mat Ispanijos reak
cininkai nuėjo taip toli, kad jie 
kiekvieną darbininkų pastangą 
pagerinti savo gyvenimą skai
to maištu ir kalina visus veik
lesniuosius darbininkų darbuo
tojus.

Viešųjų darbų ministeris, at
sakydamas į socialisto Sabori- 
to pareiškimą, pasakė, jogęi 
valdžia darysianti visa, kad kon 
stitucinės gyventojų teises bu
tų išlaikytos.

—i--------
Mušeikos sumušo teisėją 

Olsoną; keli detektyvai gal 
neteks vietos.

PortOgaliJos valdžia prašo, kad 
streikininkai grįžtų darban.

MADRIDAS, kovo 12.— Gau- 
x i ta iš jŲisbono telegrama sako,

CHICAGO. Naujas skauda- kad nanjasai Portugalijos mini- 
las. Vėlai vakar vakare keli storių kabinetas išleidęs specialį 
peštukai, kurie buk esą iždo atsišaukimą į visus valstybės gy 
departamento darbininkai, su-' Ventojus. Atsišaukime nurodo
mi išo apskrities korto teisėją ma, kad nanjasai ministerių ka- 
Uarry Olsoną. t Sumušo viena- bilietas pasiėmęs valdžios vairą 
me miesto sales tarpdury. Į kaip tik sunkiausioj ir rusčiau- 

Buvo taip. Teisėjas ėjęs iš šioj valstybės gyvenimo valan- 
Atėjęs prie išei- <k>j; valandoj, “kada patįs val- 

namųjų durų jis rado būrį be- stybes pamatai tapo sudrebinti 
simušančių vyrų. Teisėjas OI- užkrėtuslu žmonių protus nera- 
son norėjęs juote perskirti. Bet I mumu bei opozicija valdžiai.” 
peštlikai užpuolę patį skyrėją j Boto, valdžia kreipiasi į strei 

kuojančius darbininkus, kvies
dama juos grįžti darban. Žada 
jiems nusileidimų, bet kartu 
pastebi, kad visai pasiduoti ji 
nemano.

Atsišaukimai baigiama pin- 
šymu, kad gyventojai remty

Apie ją piktai kalba tik atžaga
reiviai ir “radikalus” 

socialistai.

Angliakasiai 
Grūmoja Streiku

miesto sales.

simtįsančių vyrų.

STOCRHOLM, kovo 12.— 
Čia gantu bevielis pranešimas, 
kuris sako, kad sovietų Rusi-' 
jos komisarus M. Krasinas su- 
batoj atvyksta į Danijos sosti
nę Kopenhageiui. Iš čia vyks į 
Didžiąją Britaniją tikslu pa
stūmėti pirklybinių santykių 
užmezgimą tarp Anglijos sin
dikatų ir Rusijos ko-operatyvų. i kur nesenai Lenkai buvo pra- 
Prieš karę Krasinas atstovavo nešę apie savo pergales ant bol- 
didžiule* Vokiečių pramoniniu 
kų įstaigas, o dabar jisai užima 
ytin svarbią vietą Rusijos so
vietų valdžioje. Nors Krasino 
misija ir ribojasi tik pirklybi- 
niais reikalais, bet nėra abejo
nes, kad jisai įteiks pasiūlymų 
ir sąryšy su taikos tarybomis, 
kurių nesenai baudė užmegsti 
sovietų valdžios užstrnto rolka 
hi ministeris čičerinas.

ševiku, pranešimas tsako šitaip: 
Mohilcvo-Podolsko apskrity 

musų kariuomenė savo verži
musi dar tebetęsia. Ji dabar ^at
kaktai kaujasi rytuose ir pie
tuose nuo Novaja l’žica/

True translation filed witb the post- 
master ai Chicago, 111. March 18, 1920 
is rethiirod by the rcl of Del. 6,1917
BEDARBIAI KELIA RIAUŠES.

NENOR DUOT PERSHINGUI 
NUOLATINES VIETOS.

WASHJNGTON, kovo 12.
Atstovų butas vakar atsisakė 
priimti tą kariuomenės reor
ganizavimo bitinus punktą, ku
riuo norėta, kad generolas Per 1 
shing liktų nuolatiniu Jungti
nių Valstijų armijos štabo vir- 

Išininku. Atstovų butas mano, 
kad tai esanti karės sekreto
riaus pareiga -skirti armijos 

štabui viršininką.

ir gerokai apmušę. Sako, kad 
peštukai buvę girti. Ir dar sa
koma, kad jų tarpe butą ir val
dininkų.

Ant vietos pašaukta policija, 
ibet ji vieton areštuoti peštu
kus, sučiupusi patį teisėją, o 
vienas jy, būtent detektyvas 
Carrol, teisėją dagi už gerklės 
pastvėręs. Viso peštynių vie
ton buvo atvykę bent keli de
tektyvai. Bet ir jie nieko nvda- 
rę, kad phgavus peštukus. Tik 
vienas peštukų, kuris jau ne
begalėjęs paeiti, buvo areštuo
ta. Jis buvęs girtas girtutėlis. 
Vėlai jisai betgi, išdavęs ir ki
tus'savo sėbrus; jų dabar jieš- 
koma.

Manoma, kad delei to keli 
detektyvai netoks savo vietų ir 
priedais gal gaus pasėdėti ka
lėjime.

RENGS POLITIŠKŲ JOMAR- 
KŲ — BAŽNYČIOJ

DAUG ŽMONIŲ GRAŽINAMA.

Immigracijos viršininkai 
nebeapsidirba.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 13, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

GRAŽINS 50,000 UŽMUŠTŲ 
KAREIVIŲ.

Nuskęs kariuomenė vaiko 
demonstrantus. PAŽANGIEJI NUGALI 

ATŽAGAREIVIUS.

WASH1NGTON, kovo 12.
Karės sekretorius [ministeris] 
Baker šiandie painformavo se
nato komisijos militarėms rei
kalams tvarkyti pirmininką 
Wads*worthą, jogei apie pen
kiasdešimts tūkstančių užmuš
tų ar šiaip mirusių kareivių la
vonai bus sugražinta iš Franci- 
jos į Jungtines Valstijas. Gi 
apie 20 ar 25 tūkstančiai liks 
ten ant visados.

Sekretorius, parašęs tatai 
kaipo atsakymą į senato rezo
liuciją, dar apskaitliuoja, kad 
visa tai Jungtinėms valstijoms 
kainuos trįsdešimts milionų 
dolerių.

BERLINAS, kovo 11.—Lai
ke bedarbių demonstracijos 
Muniche tapo pašaukta kariuo
menė išvaikyti demonstrantus 
—moteris ir kūdikius. Deiflon- 
stracija buvo surengta delei 
naujų maisto kartelių, kurio
mis sumažinta duonos porcijos 
iki 21/2 svaro savaitei. Užmuš
tų nėra.

i'rue ♦ranslallon filed with the post- 
master at Chicago, III. March 13, 1920 
as requi‘red hy the act of Oct. 6. 1917

PRASLMUSO PRO BOLŠE
VIKŲ LINIJAS.

Argentinos atžagareiviai 
susirūpinę.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 13, 1920 
as requircd oy Ine act of Oct. G, 1917

NAUJA TAIKOS SUTARTIS 
VENGRIJAI-

U)NDONAS, kovo 12.—Tai 
kos konferencija galutinai nu
tarė įteikti naują taikos sutar
tį Vengrijai. Darbas pavesta 
prirengiamąja i komisijai, kuri 
iškeliavo Paryžiun.

Manoma, kad sutartis bu
sianti užbaigta bėgiu vienos sa
vaitės.

Teritoriniai patvarkymai, 
prieš kuriuos Vengrija taip grie 
žtai protestavo, palikta tie pa
tįs. lik suteikta įvairių eko
nominių koncesijų.

SUDEGA JUNGTINIŲ VAL
STIJŲ LAIVAS.

Prekės išgelbėta.

PORT SAID, kovo 13.—Va
kar čia sudegė pirklybinis 
Jungtinių Valstijų laivas Rala- 
bac. Sudegė tuoj po to, kada 
iš jo buvo iškrauta daug bran
gių prekių.

Gaisro priežastis nežinoma.

LONDONAS, kovo 12.—Pa
sak telegramos, kurią gavo at
stovų buto narys, John Ward 
nuo generolo Harvatho iš Bar
bino, trįsdešimts tūkstančių ne 
bolševikiškų rusų po to, kada 
jie prasimušė pro bolševikų 
linijas Siberijoj—pagalios per
ėjo 2000 mylių plotą ir atėjo j 
Verchne-Udinską.

Visi jie yra išimtinai darbi
ninkai ir ūkininkai iš Volgos, 
Uralu ir vakarų Siberijos ap
skričių. Jie sudarę diviziją, 
komanduojamą generolo Vrič- 
kovskio, o kada bolševikai su
mušė buvusį “visos Rusijos vai 
džios” galvą admirolą KotČaką, 
reikšta nuogandavimo busią 
jie jau sunaikinti ar paimti bol 
ševikų.

Generolas Harvath prašo, 
kad Wardas perkalbėtų Angli
jos valdžią, idant ji siųstų ten 
drabužių ir maisto, kadangi 
jie, žiemos metu eidami Sibe
rijos taigomis labai nukentėję 
dėl bado ir abelno visa ko tru
kumo. Tuo-gi tarpu pats Trans 
baikalius neturi reikiamų san
dėlių, kad padidėjusio gyven
tojų skaičiaus reikalavimus 

tenkinti.

BUENOS AIRES, [Argenti
na], kovo 13.—Pirmosios ži
nios apie Argentinos parlamen
to rinkimus rodo, kad pažangi- 
ninkai visur gavę didelę didžiu 
mą balsų.

Vietos spauda nuogandžiai 
rašo apie grebiamąjį pavojų. 
Esą, radikalai ryžasi atsimok? 
ti valdžiai. Jeigu jiems pavyk
sią, tai darbininkai ir vėl pa
kelsiu galvas.

[Mat pernai Argentinos val
džia karines spėkos pagalba su 
laužė keliatą streikų. Daug dar-

DĖS MO1NES, la., k. 12. 
Vietos kongregacionalistų baž
nyčių galvos pagalios nutarė, 
kad sakydami, pamokslą kuni-Į 
gaiturį teisės kalbėti netik “apie 
Dievą žodį”, o ir apie politiką.

Kaipir Lietuvoj. Ir ten dabar 
kunigėliai įsilip^sakyklun rėžiu 
spyčių apie “krikščionių demo
kratų” partiją. Čia turime repu- 
blikonus ir demokratus.

•GUDRUS KALINIAI.

Išsikasė tune 
kalėjimo;

pabėgo iš

BISMARCK, N. 1)., 
—Valstijos kalėjimo 
kai pasigenda keturių 
listų, •nuteistų visam 
kalėjimo. Pasirodo,
nukasę iš kalėjimo tunelį ir juo 
ištrukę.

kovo 13. 
viršinin- 
krimina- 

amžiui 
kaliniai

SUGRIOVĖ MOKYKLĄ.

Daug žmonių sužeista Ken- 
tucky valstijoj.

LEXINGTON, Ky., kovo 13. 
—Gauti iš įvairių vietų prane
šimai rodo; kad vakar siautu
si Kentucky valstijoj audra di
delių nuostolių pridarė ir daug 
gyventojų sužeidė. Sherman 
kaimely, šešiasdešimts mylių 

atstu nuo Lexingtono, vėtra nu 
nešė į laukus liaudies moky
klą, ir sugriovė ją. Iš mokinių 
tečiaus nė vienas neužmušta.

POTVINIAI MISSOURI 
VALSTIJOJ.

BRANSON, kovo 13.- Po- 
wersite kaimelio gyventojams 
grūmoja nauja nelaimė. Vakar 
čia siautė dideles vėtros, o šian 
die White upė atnešė naują 
potvinį. Daugelis gyventojų 

apleidžia savo namus.

SVETIMŠALIAI APLEIDŽIA 
JUNGTINES VALSTIJAS.

New Yorkaa išleido 6L000 
svetimšalių.

NEW YORK, kovo 12.—Su
lig immigracijos komisionierio 
paskelbtomis ‘žiniomis, nuo sau 
šio 1 dienos šių metų per New 
Yorko prieplauką išvažiavo į 
savo gimtąsias šalis 61 tūk
stantis svetimšalių. Tuo pačiu 
laiku ir per tą pačią prieplau
ką j Jungtines Valstijas atvyko 
tik 53 tūkstančiai žmonių.

ROMA, kovo 13.—Ryto vi
soj Italijoj bus didelė šventė— 
pažymėjimas karaliaus Ema
nuelio gintfmjo dienos sukak
tuvių.

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
TURI 1,387 LAIVUS.

NEW YORK, kovo 13.--Sų- 
lig gautomis žiniomis, Jungti
nių Valstijų pirklybinio laivy
no taryba kol kas savo MtnM 
turinti 1,367 laivus.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 12 d., užsienio© pinigų 

kaina bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ........
Austrijos 100 kronų ...,.
Belgų 100 frankų ....... .
Danų 100 kronų .............
Finų 100 markių ----- -
Francijoš 100 frankų ....
Italjos 100 lyrų ............
Lietuvos 100 auksinų ......__  T

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

Lenkų 100 markių ...............$ 0.80
Norvegų 10d markių ........ $17.90
Olandų 100 guldenų $86.10
fivodų 100 kronų) ^-........ .
Vokiečių 100 markių ...........$ 1.55

....... $8 .72 

....... $ 0;70 

...... $12.70 
....... $17.50 
....... $ 5.40 
a.....$18.82
...... $17.75 
...... $ 1.55

NEW YORK, kovo'12.—Im- 
migracijos viršininkai ant Ellis 

j Island salos turi daug darbo. 
Visi atkeliaujančius į šią prie
plaukų žmonės tenka gerokai 
iškamantinėti atklausinėjant 

ar jie moka skaityti, rašyti etc. 
Ir galų gale pasirodo, kad jie 
yra visiški nemokšos. Tokius 
prisieina gražinti į jų gimtą
sias šalis. Immigracijos reika
lų komisionierius žada kreiptis 
| valdžią reikalavimu paskirti 
didesnę sumą pinigų naujų dar 
bininkų samdymui.

Immigracijos viršininkai, be- 
| to, stebisi, kaip, girdi, galima, 
kad į šią šalį atvyksta toks di
delis skaičius žmonių, nemo
kančių nė skaityti nė rašyti. 
Laivų kompanijoms, gabenan
čioms ateivius, esą įsakyta ge
rai atklausinėti visų, kurie no
ri vykt į Jungtines Valstijas, 
bet to neveizint nemokšų- at
eivių skaičius laipsniškai au
gąs. Vienas iš dviejų: ar tie 
ateiviai sako netiesą ar pačios 
kompanijos.

STOCKHOLM, kovo 12.— 
Naujoji socialistinė Švedijos 
valdžia tapo pasitikta dideliu 
džiaugsmu vienoj ir piktomis 
kalbomis antroj pusėj. Praei
tą seredą, neveizint neapsako
mo atžagareivių įtūžimo, skait 
linga minia žmonių susirinko 
prie parlamento ir triukšmin
gai! sveikino kiekvieną pasiro
džiusį ministerį. Gi pačiam so
cialistines valdžios premiėrui 
Branlingui minia surengė di
delio usių ovacijų.

Apie naująją valdžią, ypatin
gai gi premierą Hjalmar Bran- 
tingą labai piktai kalba buržu
azija atžagareiviai ir “radika
lus” socialistai. Pirmiemsiems 
Brantingas ir jo ministerija 
nepatinka todėl, kad ji žada 
pravesti naują mokesčių rinki
mo reformą, kuri gultų ant tur 
tingųjų klesų, ir kad ji nori so- 
cializuoti industrijas. Tuo tar
pu “radikalus” socialistai Brau 
tingą Vadina parsidavėliu, išsi
žadėjusiu savo principų ir R. 
Jų organas Folket išspausdino 
Brantingo pareiškimą? duotą 

1889 metais. Tada Brantingas ■ 
sakęs, jogei jis visomis spėko
mis kovosiąs prieš nionarchis- 
tines < įstaigas. Bet dabar 
Brantingas priėmęs premiero 

vietą, ir ginsiąs patį monarchi
jos galvą karalių Gustavą.

Buržuazijos laikraščių redak 
toriai vėl kone kiekvieną kiv'- 
tą, kada įpini Brantingo vurenį 
—vadina jį “jo ekselencija,” ir 
piktai purkščia apie “socialis
tines svajones.”

Bet neveizint tų piktų prie
kaištų, daromų iš kairės ir de
šinės, Brantingo pozicija esan- 

tvirta.

Balandžio 1 gal kils naujas 
angliakasių streikas.

WASHINGTON, kovo 12.— 
Po to, kada , paties prezidento 
VVilsono paskirtoji komisija 
angliakasių algoms nustatyti 
nebesusitaiko irr kasyklų savi
ninkai apie padidinimą anglia- 
kasjnms algų nenori nė kalbė
ti, angliakasių unijos viršinin
kai čia Viešai parerjeė, jogei 
darbininkams nieko kita neliks, 
kaip mesti darbą. Pasak jų 
jeigu iki balandžio mėnesio an
gliakasių ęeikalavimai nebusią 
išpildyti, jie savanoriai, niekie
no neraginami, mosią darbą.

Angliakasiai reikalauja, kad 
algos butų padidinta 60 nuoš. 
ir kad butų sutrumpinta valan
dos darbo. Didžiuma preziden
to Wilsono paskirtosios komi
sijos narių tečiaus mano, kad 
angliakasiams pilnai pakanką 
25 nuoš. Bet ir to samdytojai 
ešą nelinkę duoti.

Ką dabar darys prezidentas 
Wilsonas nežinia.

Įvairios žinios

ti

NEMAŽAI REIKALAUJA.

AREŠTAVO DU AMERI
KIEČIU.

Teikę pagalbos riaušininkams.

Tik $7,500 užlaikymui sūnelio.

NEW YORK, kovo 13.- Bau 
kininko Eugene Kelly pačiutė 
Dorothy visai nedaug tereika
laujanti palaikymui savo pen
kiolikos metų sūnelio Eduar
do—tik septynių tūkstančių ir 
penkių šimtų dolerių metams. 
O priedais, ir pati sau—divorso.

NERAMUMAI IRLANDUOJ.

AGUA PRIETA, [Mexikoj], 
Jkovo 12.—Čia gautomjs žinio
mis praeitą savaitę Sonoroj vai l 
džios įsakyihu buvo areštuota 1 
du amerikiečiai, Echvard Fil-1 
more ir Herman Sithvay. Abu 
newyųrkiečiai. Sako', kad jie
du sužiniai teikdavę pagalbos 
Mexikos riaušininkams.

DUBLIN, kovo 12—Visoje 
I Irlandijoje jaučiama didelio 
nerimavimo. Maištininkų bū
reliai vienur-kitur puola valdi
ninkus ir žudo juos. Praneša- 

. ma, kad vakar dar keturi val
dininkai nužudyta.

I ,.11 I >1 —.... I I. ■!! Į

Nušovė teatro manažerį-
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 13, 1920 
as reąuired by thC act of Oct. 6,1917

BELĄ KUN PERKELTAS Iš 
PRIEGLAUDOS.

VIENNA, kovo 12.—Buvusia

Užvakar vakare, prieš pat 
uždarant teatrų, beskaitant pi
nigus, liko nušautas Williain 
A. Mills, manažeris Crawford 
teatro, prie Crawford ir Madi- 
son gatvių. Sovikai pabėgo.

Vengrijos diktatorius Belą Kun j Priežastis žmogžudystės hėži- 
tapo perkeltas iš Steinhdfo prie noma, kadangi pinigų neliesta.
glaudes ir kartii su kitais savo 
bendrais internuotas.

True transintion filed with the post- 
master at Chicago, III. March 13, 1920 
as ranuired bv tlie act of Oct. 6,1917

LONDONAS, kovo 12.—Bėr
imo nota talkininkams priža
da, kad visi karės kaltininkai 
busit} (įeramai nubausti, bet 
reikalauja, kad talkininkai pa- 
liuosuotų karės belaisvius ir 
neareštuotų vokiečius, kurie nė

'<Ta padėti ant listų, kaipo “pa
pildę nusižengimų kartis mętu.”

Sužeistas roselandietis.

Harry vori Proyen, 20 m., 
131 W. 110 St. galbūt mirtinai 
liko sužeistas praeinant pro bu 
davojamą namų prie Michlgan 
Avė. ir 111-tos gatvių. Jam 

.einant užvirto netikusiai su
krautos plitos ir jį prislėgė.

Sudegė grudų svirnas.

Vakar ryte gaisras sunaikino 
Northwestern J? tSrain to

SKAITYKIT IR PLATINKIT įentoa J
"NAUJIENAS* $1(WM

JUNNAFEU, Kynija, kovo 
12. Nežinomi banditai pavogė 
du Anglų misionierių.

, EL*HRA, N. ¥., kovo 12. - 
If. Carr žadu duoti tūk

stantį penkis šimtus dolerių' 
tam “geram žmogui,” kuris su
ras josios brangius karielius ir 

.pristatys jai. Karteliai kainuo
ją $50,000.

BERLINAS, kovo 12.—Prū
sijos kunigaikštis Joachimas 
Albrechtas dar tebetupi Moabi- 
to kalėjime. Noske jo nepasi
gaili.

. WASH1NGT.()N, kovo 12.— 
Čia gauta žinių, kad Kanados 
valdžia netižilgio išleisianti nau 
ją patvarkymą, draudžiantį ga
benti iš Jungtinių Valstijų vi
sa tai kas yra skaitoma tik 
prašmatnumo dalyku.

l
, (iREAT FALLS, Mont., kovo 

12.- Kilęs gaisras vakar čia su
naikino didelį budinką. Nuo
stolių pridaryta už 280 tukstan 
čių dolerių.

SWANSEA, (Valijoj), k. 12. 
—Welsh plieno industrijos dar 
bininkai, vi$c 75 tūkstančiai 
vyrų, grįžo darban. /Samdyto
jai sutiko išpildyti darbininkų 
reikalavimus.

VIENNA, kovo 12,-rKetinęs 
kibi Vienuos miesto darbinin
kų Streikas tapo išvengta susi
taikymu. Darbininkams bus 
padidinta algos.

VIENNA, kovo 12.—Malisch 
Ostrau kasyklų apskrity j įvyk
sta dažnių susirėmimų tarp 
lėnkų ir čechų darbininkų. Pa
vartojama dagi ginklų. Tauti
nė neapykanta.

k ■■(r
Ryto—
kovo 14 d., LSS. 137 kp. 
rengia svarbias prakal
bas apie Lietuvą. Kal
bės Naujienų Redakto
rius P. Grigaitis ir P. 
Dubickas. Prakalbos 
bus J. Stančiko svetai
nėje, 205 E. 115 St Ken-

įžanga dykai. Visi atai- 
lankykite kuoskaitlin- 
glaustei.
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Vedėja F-18 8ALOMIJA STANIULIUTft.

IN1ANGA 50c

y

S. L. Am. Moterų 208 kuopa globoja šį “Jaunąją Birutę“, bet 
ir kiekvieno lietuvio šventa priedermė šis musų vaikučių žiedas yra 
remti ir'auklėti, kad išaugtų į gražų musų tautos medeli.

k
r
U

Programas Gražus ir įvairus:
Vaikų Choras dainuos, Solo, Duetai, Deklamacijos. Paskiau žais* 

lai ir šokiai. . •

t-

fe$

MILDOS SVETAINĖJE
3138 So. Halsted Street.

įvyks «

NEDĖLIOJ, KOVO (MARCH) 14 d., 1920 m. 
Pradžia 6 vai. vakare.

Jaunosios Birutės
VAIKŲ CHORO

ANTON ČECHOV.

. Vasarnaminiai 
Prietikiai

Subata, Kovo 13 d., 1920 m

KONCERTAS

SKRIAUDIKAS!
• PENKIŲ AKTU TRAGEDIJA• PENKIŲ AKTŲ TRAGEDIJA

■ Vienas iš įdomiausių teatralių veikalų chicagiečiams 
Stato scenoje L. M. P. S. 29-ta kuopa

įvyks Subatoje,

KovoMarch 13, d., 1920
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2242*44 W. 23rd Place.

2 Durjs atsidarys 6:30; Lošimas prasidės lygiai 8 vai. vakare.

Grieš Latvių Orchestra, šokiai tęsis iki vėlai nakties.

šį Veikalą būtinai turi pamatyti kiekvienas darbininkas ir darbi- *' 
! ninkė. Tai yra vienas geriausiu lietuviškų veikąjų. Jąme aiškiai ąt- 
j vaizdinama kaip seniau ponai elgdavosi su baudžiauninkais, ypač su 

■ jaunoms mergaitėms, kaip jos tapdąvo išplėštos iš tėvų ir begėdiškai * 
— kankinamos.

Šis vakaras yrą rengiamas polftišAiems kaliniams. Visas pelnas ’
■ aukaujamas tų nekaltų žmonių pagalbai. Todėl visi, ypač darbinin

kai privalote į šią pramogą atsilankyti ir paremti taip naudingą ir 1
■ prakilnų darbą. Kviečia visus KOMITETAS.

Puikus Koncertas
IR ŠOKIAI

Rengia L. M. P. S. 9-tos kuopos Choras 
Po vadovyste drg. F. A. MANELIO.

Nedėlio, Kovo 28 d., 1920
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place.

Pradžia lygiai 6:30 vai. vakare.

GERBIAMIEJI E: —

šiame koncerte apart 9-tos kuopos Choro, dalyvaus daugelis žy
miausių Chicago s dainininkų, kaip tai: A. M ASLŲ V A, P. STOGIS, 
p-lės JASINSKIU I ĖS, du studentai iš Valparaiso, dvi jaunos čigonė
lės ir L_MPS 9-tos kp. kvartetas. Turėdamos ant programo tokias ga
bias spėkas galime drąsiai sakyt, kad šis koncertas savo įvairumu ir 
puikumu plalenks visus buvusius koncertus. Taipgi šiame koncerte pir
mu sykiu ims dalyvumą 9-tos kp. Choras vedamas drg. Manelio 
ris savo gabumu mokėjo taip išlavinti chorą, katras beabejonės 
grame užims žymią vietą. Mes tikimės, kad ant šio koncerto susirinks 
visas»puikusis Chicagos jaunimas, katras po progrrtmui turės links
mus šokius iki vėlai nakties. Kviečiame visus KOMITETAS.

•ncertus. i aipgi šiame Koncerte pir- 
Choras vedamas drg. Manelio, ku- 

i pro-

v

Koncertas ir Balius
— Rengiami —

Susi v. Liet. Soc. Dainininkų Am. I-mo Apskričio

įvyks NEDĖLIOJĘ, KOVO (MARCH) 1< D., 1920 m.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23 Place

Pradžia 7 vai. vakare. - InŽanga 75c. ir 50c.
Tai bus vienas iŠ gražiausių Koncertų. Programą išpildys Susiv. Lie

tuvių Socialistų Dainininkų Am. fc-mo Apskričio mišrus ir vyrų chorai. 
Taipgi dainuos ir atekūlchorai. Kviečiame visus lietuvius skaitlingai atsi-* 
lankyti į šį grafų Koncertą, kuriame išgirsite puikių dainų. ’— RENGĖJAI

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, «u- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Tyriu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai • padarytus tegu 
kreipiasi | manę. Gaus gerą patarnavi
mą ii* gražų darbą.
M 30 B HALSTED STREET

Drover 6869

Gegužės dešimtų aš pasiliuo- 
savau ant 28 dienų, iškaulijau ( 
iš musų kasieriaus šimtų rub
lių iškalno ir nusprendžiau, 
kad kas nė butų “pagyventi”— 
pagyventi taĮp kad paskui laike 
dešimties melų gyventi vien tik 
atsiminimais. *

Ar jus žinote, kų reiškia “pa 
gyventi“, geriausioj prasmėj to 
žodžip? Tai nereiškia nueiti 
į “Ermitažą,“ pažiūrėti opere
tę, pavalgyt vakarienę ir ryte 
nosį knibinėti. Tai nereiškia nu
eiti parodoto, o iš ten nueiti į 
šokius ir ten apie totalizatorių 
pavartyt šernole. Jeigu jus 
norite pagyventi, tai sėskite į 
vagonų ir važiuokite ten, kur 
oras kvėpia alyvomis ir jievo- 
mis, kur smagindamos jūsų 
žiūrų savo švelniu baltumu ir 

• blizgėsiu almazinių rasos laše
lių, viena už kitos žydi konva
lijos ir naktinės gražuolės. Ten 
platybėj po žydriu skliautu, 
prie žalio miško ii* zirzenančių 
upelių, draugijoje paukščių ir 
žalių vabalų, jus suprasite kaf 
tai yra gyvenimas! Pridėkite 
prie to “aimons,” du tris susi 
tikimus su praČiais bryliais 
skrybėlė, greitomis akelėmis ir 
baltu žiursteliu, ir jus susitik* 
aite... Taip aš maniau, kadp 
apsisginklavęs paliuosavimu ir 
duosnuniu kasieriaus, važiavau 
į vasarnamį. Taip manau ir 
dabar...

Vasarnamį aš pasisamdžiau, 
patariant vienam draugui, pas 
Sofiją Pavlovną • Kniginų, nuo- 
muojusiai savo vasarnamyj at
likusį kambarį su valgiu, ra
kandais ir kitais parankamais. 
Pasisamdynjias vasarnamio į- 
vyko greičiau, negu aš galėjau 
manyti. Atvažiavęs į Perervą 

s ir suradę Kniginos vasarnamį, 
aš palipiau, atsimlinu^ .aui tera
sos ir... sumišau. Terasa .bu
vo jauki, meili, žavėjanti, bet 
dar meilesnė ir (leiskite taip 
išsireikšti) jaukesnė buvo jau
na, pilna damą, sėdėjusi tera
soj už stalo ir gėrusi arbatą. Ji 
primerkė į mane akeles ir pa
darė veiduose duobeles.

—Ko jums reikia?*
—Atleiskite, meldžiame...— 

pradėjau aš maišydamasis — 
Aš... aš, turbut ne čia pakliu
vau... Man reikalingas vasar
namis Kniginos...

—Aš Knigina ir esu... Ko 
jums reikia?

Aš visai sumišau... Butų ir 
vasarnamių šeimininkes aš bu
vau įpratęs lįs iva iždini i, kaipo 
žmogystas pagyvenusias, atsi
duodančias kayos tirščiais ir 
reumatiškas, bet čia... gyvu- 
lys-draugas neperspėjo mane, 
kad priseis turėt reikalų su išė
mimu... Aš, stenėdamas aprei
škiau tikslų savo atėjimo.

—Ak, labai malonu! Sėski
tės, meldžiu! Man jūsų drau
gas jau rašė apie jus. Ar neno
rite arbatos? Ar su Smetona, 
ar su lemonu?

Yra moterų veislė (tankiau
siai blondinių), su kuriomis už 
tenka pasėdėti dvi-tris minu
tes, kad jus pajaustumėte savo 
vietoj, tarsi jus jau sęnų-senai 
pažįstami. Tokia tai ir buvo So
fija Pavlovna. Gerdamas pir
mų stiklą aš jau žinojau, kad ji 
netekėjusi, gyvena iš nuošim
čių nuo kapitalo ir laukia pas 
pas save į svečius tetulę; mai
šydamas gi cukrų antro stiklo, , 
aš jau žinojau motivus, priver
tusius Sofiją l^avlovną atiduoti 
ųuomon kąmbprį. Pirmiau
sia mokėt šimtą dvidešimt rub
lių už vasarnųmį vienai sunku 
ir antra, tarsi šiurpu: o štai va
gis įlįs, ar mužikas ateis. Ir nie
ko nėra atsargesnio, jei kam
piniame kambaryje gyvens ko 
kia-nors paviene dama ar vy
ras, * . • ' *

— Bet vyrai geriau! —r. ątsi-; 
duso šeimininkė, nulaižydama Į, 
nuo šaukštelio uogas. — Su vy
ru mažiau rūpesčio ir netaip 
baisu... Ar pas jus* y ra* tėvai?

Vienu žodžiu, už kokios va-

lniidos, aš ir Sofija Pavlovna / 
jau galėjome rašyti vienas ki
lo biografijas...

—Ak, taip! *— atsiminiau aš, 
atsisveikindamas su jąja. — 
Apie viską kalbėjome, o apie 
svarbiausi nė žodžio. Kiek gi 
jus nuo manęs paimsite? Gy- 

' vensiu aš pas jus tik 28 dienas...' 
Pietus, žinoma, arbata ir taip 
lobaus...

- Na, radote apie ką kalba
te! Kiek galite, tiek ir duokite... 
Juk aš ne dėl pelno atiduodu 
kambarį, o taip.. . kad žmbnių 
butų... 25 rublius galite duoti?

Aš, žinoma, sutikau ir vasar
naminis mano gyven. prasidė-| 
jo. Tas gyvenimas įdomus tuo, 
tad diena panaši į dieną, naktis 
f naktį, ir — kiek gražumo ta
me vienodumą, kokios dienos, 
kokios naktįs! Rytą aš pabus- 
lavau ir ne kiek nemąstyda- 
nas apie tarnybą, geriau arba-* 
tą su. Smetona. 11 valandą e- 
įau pas šeimininkę pasveikinti 
ių su labu rytu ir geriau pas jų 
tavų su tiršta pašildyta sjncto- 
ia. Nuo kavos iki pietų plepu-1 
ome. Antrų valandų petųs, bet, 
cas per pietus! Įsivaizdinkite j 
au, kad jus alkani kaip šuo, 
ėda te už stalo, ištraukiate di- 
’elį stiklelį lapines (brrr!) ir j 
’žkandate šiltais lašiniais • su 
rrienu ir tik-tik prarūgusiais a- Į 
turkais... Po to skąni mėsa su 
aliais kopūstais su smetona ir 
t. ir tt? Po pietų berupestingas 
įdėjimas ant lovos, skaityųias 
omano ir. nuolatinis pašoki
nus, kadangi šeimininkė taip ir 
'aigšto apie dbris ir • “Gulėki- 
e”! Gulėkite!...” Pasivartęs aš 
'jau niaudyties ir gėriau arba- 
ų. Vakare iki vėlyvos nakties 
įasivaikščiojimas su Sofija 
Pavlovna..-. Įsivaizdinkite sau, 
kad vakaro laiku, kada viskas 
niega, apart lakštutės ir retkar 
Šiais sušunkančio gandro, ka
la pamaži dvelkiantis vėjelis 
/os yos atneša pas jus užimą 
olimo traukinio, jus vaikštote 
)o girių ar. špalųs su pilna blon- 
tine, kuri kokietfškai spaudžia- 
li nuo vakaro vėlumo ir nuola- 
os atkreipia į jus blyškų nuo 
nėnąsieiios veidelį... Baisia 
įera! Nepraėjo ir savaitės, kaip 
dsitiko tai, ko jus senai jau 
aukiate nuo manęs, skaityto- 
au, ir be ko nęapąieįna nė vie
las geresnis romarias... Aš ne- 
itsilaikiau..'. 
nūs Sofija 
•ainiai, beveik šaltai, tarsi jau 
*>enai laukę jų. .♦

______ 1 , ....

28 dienos prabėgo kaip vie
la sekunda. Kada pasibaigė lai
tas mano paliuosavimo, aš, liu- 
lintis ir nepatenkintas atsisvei
kinau su vasarnamiu ir su So- 
lia. šeimininkė, kada aš kro- 
viaus lagaminų, sėdėjo ant di- 
vono ir šluostė akeles. Aš, pats 
/os neverkdamas, raminau jų, 
prižtfdčclainas aplankyti jlj va- 
iarnamyj šventomis ir būti pas 
;ų žiemų Maskvoje.

—Ak... kada gi mes, mano 
iirdelę, su tavim atsilyginsime? 
— atskniriiau aš. ‘— Kiek iš ma 
ięs priklauso?.

Kada nors paskui, — pratarė 
nano “daigias,“ Jyg nenoronis.

—Kam paskui? Draugišku
mas draugiškumu, o pinigėliai 
’.avo keliu, sako patarlė, ir 
priegtam aš nenoriu būti 
’onsu, gyventi iš tavęs... 
dsukinėk, ^Sonia... Kiek

—Ten... menkniekiai, 
iralarė šeimininkė, lyg 
?oms ir atidarydama stalčiukų,

- Galėtum ir plskui užmokė
ti.. .

t Sonia pasiknise stalčiuke ir 
išėmė iš ten popierėlę ir pada
vė jų man.’

—Tai sąskaita ? — paklau
siau aš. — Na, tai ir puikiai... 
r puikiai... (aš užsidėjau aki
nis) atsilyginsim ir gerai. .. 
(aš žvilgterėjau į apačią sąskai
tos). Viso 
Viso... Bąt tai iią tas, 
čia “viso 212 r. 44 k.“ 
uano sąskaita!"

—*Tavo Duduk! Tu pažiurėkl
—Bet..« iš kurgi tiek ? Už va

sarnamį ir valgį 25 r. sutinku... 
Už tarnaitę 8 r. — na, tegul ir 
su tuo sutinku.

—Aš nesuprantu, Duduk, —

no pasiaiškini 
ovna išklausė

.. al- 
Neiš- 
taų?

neno-

saskąltą? — pukląų

’ Palauk, kas tai? 
Sonia! 
Tai ne

Istorinė drama — penkiose veikmėse. Visa dedasi Jėzaus Kristaus laikai

JOHN KUCHINSKAS 
Lawyer

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, lotą ar
ba farmą ir padirbu . visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortj/ccių ant lengvų 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

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

pasakė pra tęsdama šeimininke, 
pažiurėjus į mane pastebėtinai 
Užverkomis akimis. — Nejaugi 
tu man netiki? Tad pats susis- 
kaityk! Lapinę tu gėrei... ne
galėjau gi tau duoti prie pietų 
degtinę!... Smetona prie arba
tos ir kavos... paskui avietės, 
agurkai, višnios... Apie kavų 
taipgi... Juk tu nesilariai gerti 
jų, o, gėrei kasdien! Pagalios 
vis tai menkniekiai, taip kad 
aš galiu numesti tau 12 rub. Te
gul pasilieka tik 200.

—Bet.,.. čia parašyta 75 ri0. 
ir nepažymėta už kų? Už kų

—Kaip už kų? — pakįlo So
nia. —- Ar gi tu užmiršai?

Aš pažiurėjau į veidelį niano 
poniutės... ir'atsiminiau..'. Jis 
žiurėjo taip nuoširdžiai, skai
čiai ir nustebintai, kad mano 
liežuvis prilipo prie gomurio. 
Ąš daviau Soniai šimtų rublių 
ir ai)t liek pat vekselį, užsiver
čiau ant pečių lagaminų ir 
aįda! Gera painoka idealistui!1

Ponai, ar neturite kas nors 
įaskolinti šimtų rublių?

—‘ Vertė K. B-as.

tolime.

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

. sija.netirinimaa 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 to* už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatonsr, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir poS Mėn. savo paveiksle pa-

* * u dėkttojtl Salutaršs mylistų ge- 
Iraugams ir pažįstamiems su to- 

klais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras;
SALUTARAS

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrtaas, Praf.
1707 So. Hklsted SU Telephone Canal 0417. Chicago, III.

vaite po buteli i 
mačiau toki skirtumą, i c. Ik 
radėjistei Ir linkiu visiems

ITT- " ;j.'.Hg li-i iL -T

HamburgaN 
CUNARD LINIJA 

Dvivindis Garlaivis
SAX0NIA BALANDŽIO 3=ia

Kambarių Kaina $150 Trečia Klesa $100 
Ir $5 karės taksų. 

Delei pilnesnių Informacijų kreipties:

THE GUNARO STEAM SHIP COMPANY LIMITED
arba i vietos agentus.

VIENINTELĖ CHICAGOJE
A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO IŠTAIGA 
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS 

šviesinęs ir sietinės maudynės
Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžaus 

Nėrvuotumo, Pilvo, Kepenų ir inkstų ligų, Hemočoidų.
Visokios odos ligos (Šašai) gydoma elektrinėmis vaistuotąmis 

maudynėmis.
VYRŲ SKYRIUS MOTERŲ SKYRIUS

1550 Clybourn Avė. 1527 N. Halsted St.
Tel. Mncoln 4424. .

s?

PI NSIUNTIMAS 
Pasportai, Laivakortės, Taksų Aprūpinimas, Na
mų ęirkiirtas ir pardavimas, Apdrauda — visuo
se šiuose reikaluose jums geriausia patarnaus 

Lithuanian American Information Bureau

3114 South Halsted Street, Chicago, III

:ortes, Taksų Aprupin 
as ir pardavimas, Apdrauda — visuo- 
reikaltiose jums geriausia patarnaus
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UOS 8. Morgas St Chicago. III

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

VALANDOS: 0—12 ryto

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

■ " !..........-V——-......■■■■ ■ 1

Telefoną* Pūtimas 8M.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentista* 
10657 Michigan Avė., Roseland

Valandos: 9 iki 9 vakare

tr.irr-

Gyvos Merginos Rodys Madas 
UTARNINKE 11 v. ryto ir 2 v. po pietų 

Garsios Collinsų Sesers Džiugins Muzika.
Puikios Moteriškos Gražioj Parodoj Utarninke 11 yal. ryto ir 2 

po pietų. Jų bus rodoma pavasariniai rūbai, labai puikiai padaryti 
nešiojami jryvų gražių moteriškų bei vaikų. .

Ypatinga Paroda
Joje bus atvaizdinta pen 

ki moteriškų laikotarpiai, 
pradedant nuo kūdikio iki 
moterei visi apdarai atsa
kantį* kiekvienam laiko
tarpiui bus parodomi gy
vais modeliais.

Tricotine Siutai mote
rim ir mergaitėm, klasiš
kos išdirbystės, šilkų pa
mušo, efektiškai pasiūti, 
etom, blouse backs, juo
dos ar tamsiai mėlynos 
spalvos, 
už ..........................

Pavasarinės dresės aug- 
štos rųšies taffeta, Char- 
meese, monash serge ar
ba tricotine, eton style, 
atsakančiai pritaikomos si 
jonams; ilgų ir trumpų 
rankovių; visokio 
dydžio, už ....... fc“

Kitos iki už $75.00
Stambių moteriškų dre- 

sCs franeuziško serge ar
ba satino, tunikos styliaus 
efektiškai -išsiuvinėtos, 
juodos ir tamsiai mėlynos, 
dydžio 45 iki 51, .75

DR. M. HERZMAN

Subata, Kovo 13 d., _1920jn NAUJIENOS, CKIčagO., įU

■ Klein
Bros.

KLEIN BROS • Sąkrova 
atdara 
iki 5:30 

v. vak.

[ KORESPONDENCIJOS ]
Snmrr _•. - t---------- ---------- "*4

ir

OLARENCJE, PA.
Pasidarbavimas L. L. Fondui.

Lietuvių čia gyvena nedidelis 
būrelis. Darbai kasyklose men 
kai eina, dirbama po dvi tris 
dienas savaitėje. Darbas gauti 
nesunku, bet kad uždarbiui 
menki.

Kad ‘išgirdome bals.*| Lietu
vos draugų darbininkų, kovo
jančių su savo prispaudėjais ir

pajamos, ir mes čia sumanėm 
parinkti aukų Lietuvos Laisvės 
Fondui. Rinkome Antanas G u 
daitis ir Antanas Kriauckas. Au 
kojo po $100: Antanas Gudai
tis, Morta Gudaitienė, Ant. 
Kriti tiekas, Ona Kriaudkienė, 

Andrius Židelis, Mykolas Jeci- 
na, Marijona Repšienė, Jurgis 
Bendžiunas, Antanas l)|ičkus, 
Antanas Navickas ir Jonas Je- 
cina; Adomas Jecina $1.50; Si
monas Navickas, Zidorius Bap- 
kanekas in Win. Savickas po 
50c.; Teopile Aleksandravičie

nė. 25c. Viso $14.25. Aukos 
pasiųsta Liet. Laisvės Fondui.

A. Gudaitis, 
A. Kriauckas.

PAVASARIO SKRYBĖLIŲ ATIDARYMAS
Puoštos ar siūtos skrybėlės 

kombinuotos šiaudais ir georgette 
cripe; taipgi gražiai padarytos 
jūreiviškos $£.00
už .................................. w

Puikios chin-chin jūreiviškos 
panašios į baravykus, ir kitos 
gražių stylių su gėlėmis, spar
nais arba parinktinos visad-ge- 
ros; juodos, rudos ir tamsiai mė
lynos arba vyšninės, 
už .......................... .

A

PANEDĖLIO PIGUMYNAI
Iš valdžios pertek

liaus tomatės Dide
lės 3 dėžės, kiekvie
na ........   11c.

Kirlis, Amerikos 
šeimynos Plovimui 
muilas. 10 šmotų, 
už .................. 73c.

Quaker Grūstos a- 
Vižos pakelis .... Uc.

Svvifto šveitimo mil 
toliai; 3 pakeliai 11c.

Puikios veido tinkle 
liai yaadui ....... 59c.

Vyrų juodos darbui 
pančiakos ; pora 8c.

Doming Bovelnos 
siūlai; špulė....... 1c.

Vaikams gingham 
kvartugėliai; klėtkuo-

50

ti arba lygias dydis 
2 — 19. po...........79c

75 pėdų lino audek
las; už ...... ,....... 49c.

Paprasto dydžio Plo 
vimo lenta, už ....-25c.

Moteriškų juodos ar 
baltos bovelnos pan- 
čiakos .... 15c pora.

DIDELIS
ATIDARYMAS
Victor Cebaty Sąkrovos

4719 So. Ashland Avė.
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEBATŲ SANKROVA 

SOUTH SIDĖJE

čebatai Vyrams, Moteriškėms ir Vaikams.

Ateik nors pažiūrėtų ir busi pilnai patenkintas.
Mes esame tikri, jog užganėdinsime jus. r

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujauaioa 
mado* iš petrlnų ir desalnų 
kirpti ir siūti vyrišku* aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos gerlsusios progos, ei
kite 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 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DE8IGN1NG 
SCHOOL

8103 So. Halsted 8L, Chicage.
✓

R—W

MILWM)KEE MALT EITRACT
Nėra nieko geresnio vartojimui namuose, prie to turi daugybę gerų 
ypatybių randamų. •

MILWAUKEE MALT EXTRACT
Jis padarytas vien iš geriausios rųšies miežių salyklos. Mes prisiun- 
Čiame per Parcel Post vieną dėžutę (can) 4% sywo ir 2 uncijas 
apynių už $2.80, arba 6 dėžutės ir 12 uncijų apynių už $15.00. Siųs
kite Money Orderį su užsakymu.

SVARBU: Aptiek®*, Grocernės ir Generališki Storai: Rašykite 
musų ypatingo pasiūlymo kaslink Milwaukee Malt Extract.

WM. KLAES INSTITUTE
Dept. 85 Milwaukee, Wis.

THOMAS W. VA.

Remia Lietuvos Laisvės 
Fondą.

mc kovo 7 <1. mėnesiniame su
sirinkime, be kita kO, nutarta 
paaukoti keletą dolerių Lietu*’ 
vos darbininkų reikalams. Tam 
kuopa paskyrė $10.00. Paskir
tieji pinigai yra surinkti baliu
je, kuris įvyko vasario 7 d. š. 
m. Bet atsižvelgus į šiandie
ninį Lietuvos pinigų kursų ir 
pamačius, kad su tiek pinigų 
negalima padaryt tūkstantį auk 
sinų, tai prie paskirtos aukos 
dar paaukojo po 25c šie drau
gai: P. K. Kazlauskas, J. Kra-

kola. Tuo budu sudaryta $11.- 
10. Pinigai tapo pasiųsti tie
siai Lietuvos Laisves Fondo iž
dininkui K. (ingiui, 3323 So. 

Halsted St, Chicago, 111. [Au
ka kvituota Naujienų 61 num.

Red]
Draugai darbininkai, tuo la

biau visos S. L. A. kuopos, į 
darbą! Balsas musų draugų, 
darbininkų,* iš anapus vande
nyno, šaukiasi musų pagalbos!

— P. K. K.

KENOSHA, WIS!

Nevykęs šposas.

Vienas vietos kavalierius su
galvojo iškirsti vienai mergi

nai šposą, ir pakliuvo bėdon.
Dalykas esąs toks. Čaliui

p-lė Emilija Bagdoniutė. Ėmęs 
jai labai ineilinties. Bet ■mer
gelė, jo besinieilininią atstu' 
mus. Tada pagiežos apimtas 
kavalierius taręs sau: palauk 
utmonysiiu! Ir kad atinonijus, 
jis ėmęs ir įdėjęs viename laik 
raštyj neva ]>-les Bagdoniutės 
pasiskelbimą, kad buk ji j ieš
kanti vaikino apsivesti. Tuo 
vyliugingu paskelbimu p-le’ 
Bagdoniutei padaryta nemalo
numo. Įtarus atstumtąjį kava 
liečiu dėl klastos, ji patraukė 
jį tieson. Byla turbut bus ne-

VIRDEN, ILL.

Aukos Lietuvos darbo žmonių 
kovai remti.

D. L. K. Keistučio Draugijos 
laikytame kovo 4 d. susirinki
me tarp kitų reikalų prisimin
ta apie Lietuvos darbo žmonių 
kentėjimą, kaip jie( dvarponių 
ir kunigų spaudžiami ir išnau
dojami ir kaip jie, socialdemo
kratų vedami veda sunkią ko
vą su saVo prispaudėjas. Tatai 
atjausdami draugai nutarė pa-, 
aukoti iš draugijos kasos $5.00 
o taipjau, išrinko komitetą, iš

• i ■ n V* L

(Seka ant 5-to pusi.)

JIE SAUKIASIPAGELBOS
LIETUVOJE

Jūsų Tėvai, Motirtos, Broliai,
I

ir Seseris Esti Dideliame Varge
ir Laukia Jūsų PAGELBOS

šešių metų karė sunaikino jūsų gimtinę šalį ir padarė ubagais net tur
tingus žmonės. Pagalba yra reikalinga jiems tuoj ir tai yra jųsų priedermė.V -

Neatidėliok — bet tuoj pasiųsk jiems tiek, pagalbos, kad galėtumei nu
šluostyti nelaimingiems ašaras. Siųs kito pinigus per

PEOPLESgBANK
ASHLAND AVENUE KERTĖ 47tos GATVĖS

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki'4:30 po pietų. Ketvergais ir va
kare nuo 7 iki 9; Subatomis nuo 9 ryto iki 9 valandai vakaro.

l&lllllliBllffllIlIlIlIllIlM
TT

A. M. MACARUS
(Adomas M. Makaras)

Buvusia Suvienytų Valstijų 
Valdžios Raštininkas. Bašpor- 
tus greičiausiai Išrūpina.

Parduoda Laivakortes ant vi
sokių linijų.

Pinigus siunčia
NotąjbįnšaįJbaigęs Pramonės 

Teisių Kursus! Business Law). 
Parduoda Bendrovės Šerus ir 
Bonus. Insurance — Loans — 
Red! Estate. . Ingaliotinis Lietu
vos Astatymo Bendrovės.

Valandos: 9 iki 9 vakare. Dro- 
ver 4525, 3256 S. Wallace St., 
kampas 83-čios. Tik 4 trumpi 
blokai nuo Halsted St.

Severds Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Linimentas
arba tam tikras tepalas privalo vi
suomet rasties namuose, idant at
sitikimuose, kui reikalaujama te
palas paviršutiniu m vartojimui, 
galėtumėt tuojaus apturėti greit* 
ir pasekmingu palengvinimu nuo 
ivairlu nesmagumu. Pasielgsite 
išmintingai nusipirkdami 

Severa’s
Gothard Oil

(Severo* GothardlSko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo linimentas 
arba paprastas tepalas nuo rbeu- 
matizmo, neuralgijos, persitempi
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau
menų ir sąnariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudtjimn. 
Kainos: 30et. ir 2 et, taksu, arba 
60 et. ir 3 et. taksu. Parlduoda vi
sur aptiekose. )

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

PIEŠIU PAVEIKSLUS.

Ar nori būti ant drobės? — ir tu
pėti savo tvirtą, spalvomis gražiai 
rankomis pieštą paveikslą? Ateik, aš 
ius nupiešiu puikiai ir pigiai. Iš foto* 
■-rafijų taipgi tepu, prisiųsk savo 
fotografiją, o gausi paveikslą.

Art Peter Kačerauskas,
3448 So. Union Avė., Chicago, III.

AKIU 8PECIALISTAB 
Aki* Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i vai- 
9 ryto iki 9 vak.Rus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kamp.47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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 i> 
moterų ligų.

TeL Drexel 2880.

Gerai lietuviam, iinomaa per 1< me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniikas Hgas, vy
rų, moterų ir .vaikų, pagal naujausia, 
metodas X-Ray ir kitokiu, elektros prie
taisus.

Ofisas Ir Labaratorija: 1*25 W. llth 
St. netoli Pisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta, ir 
8 vakarais. Telerhone Canal 3110. 
GYVENIMAS: S412 S. Habted Street

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

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

8149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 

etų ir nuo 6—8 vakare. Ne- 
dėliomis nuo 9—2 po piet.

Telephone Yards 687

Pranešu gerbiamiems 
mano kostumeriams, jo- 
gei aplaikiau Sampelius 
vasarinių materiolų, to
dėl malonėsite nesivė- 
luoti su užsakiniais Siu
tų pakol dar nepabran
ginti, ir pradžioje sezo
no galima gauti kokių 
nori. .

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
OFISAS: 2201 22nd St. I

• Kamp. Leavitt St
Phone Cana] 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St 

Phone McKinley 4988 
VAI^ANDOS 10 iki 12 dieną.

' ' ' 1

Jeigu kuris ar kuri 
reikalaujate Siuto ar 0- 
verkoto, tu o j aus kreip
kitės pas gerą kriaučių, 
nes pas manę gausite 
geriausią tavorą ir ge
sinusiai pasiutą Siutą 
ar Overkotą.

A. ALEKNO
SIUVĖJAS VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ.

911 WEST 33rd STREET, CHICAGO, ILL. 
Priešais švento Jurgio Bažnyčios.

Telephone Yards 5032

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

' MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą! Ubandiiau vūokius maapo/imiu, 
tHnHmus, muiiuvtmus — ir vitka* tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleie- 
kanu... Man gtda net darosi t" 9 

MAUK. "Na, tai kam tau kįst be- 
rMaliMai! Hurik, kokie mano plau
kėti prtubue, ŽvsUhm ir Susti. O td> 
toM, M ai vartoju RVFELES!’’

Kas tai yra RUFFLES? 'Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve-- 
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
•laukų ir odos sustiprintojis, 
i priklausanti grožį. O kas galkuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį 

būt gražesnio už ilgus, blizgančius, Švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keli^ mėnesių galvos 1 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažiuj j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

,) Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie.kiekvienos bonkutės. 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money o'rder šiokiu adresu: j

F. AD. RICHTER 6 CO., 326430 Bro*dway, New York“”-™*

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, I n c.

A. BARTKUS, Pre*.
1619 W> 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgas 
Roaelande: 10900 8. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 842 ir 3180 
CŪIcagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergę vakarais nuo 5:30 
-7. Tek Yards 73SL

DR M. T. STRIKOLIS
L t e t u v i e

Gydytojai ir Chirurgą* 
ifisas: 1757 W. 47 St

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

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

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

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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



t

■IBIIISŪS, CKiaaiK Iri.

naujienos
THE LITHUANIAN DAILY NEWŠ

Publiahed Daily ex«e>t Sunday by 
the Lithuanlan New> Pub. Co« Ine.

feditor P. Grigaitis

saus demokratijos kelio. Bet 
kaltė už tai pultų ne ant jų, 
o ant jų prispaudėjų. x

Bet jeigu liaudis juda, jei- 
gu ji kovoja dž savo teises, 
tai ankščiaus ar vėliaus ji su 
gebės įsteigti ir tokių val
džios formų, kuri geriausiai 
tiktų jos všlios išreiškirtlhi.

CHICAGO, ILLINOIS.
Telephone Canal 1506

Subecription Rates: 
86.00 per year in Chicago. 
85.00 per year outside of Chicago. 
87.00 per year in Canada.

2c per copy.
Ęntered as Second Class Matter 

March 17th, 1914. at thę Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Įdomus 
eksperimentas.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St_ Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicago je — pašto:

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

Chicagoje — per nešiotojas: 
Viena kopija ....................
Savaitei ............ . ...........
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ................
Pusei metų..........
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

86.00
3.50
1.85
1.45 

.75

85.00

1.25 
.65

87.60
4.00
2.00

Kova prieš reakci
ją Lietuvoje.

“Krikščioniškai” — “pat
riotiškoji” reakcija Lietu
voje kėsinasi užsmaugti 
kiekvienų laisvės judėjimų, 
kad pravedus į Steigiamųj; 
Seimų atžagareivius. Bet 
jub smilkiau ji darbuojasi, 
juo labilus auga žmonių pa
sipriešinimas jai.

Revoliucinis judėjimas, ku 
ris pradžioje jbuvo tiktai 
darbininkų tarpe, dabar jau 
persimetė ir į Lietuvos ka
riuomenę. Ji kelia maištus, 
ir jau yra aišku, kad juos iš
šaukė ne vien kareivių ne
pasitenkinimas dėl neišmo- 
kėjimo algų.

Kariudfrienės maištai kįla 
ne tiktai Kaune, o ir visoje 
Lietuvoje. Kareiviai ima 
steigti net savo tarybas.

Ar tasai judėjimas išsilies 
į revoliucijų, šiandie sunku 
pasakyt, bet dabartiniems 
Lietuvos valdonams jisai ne 
lemia nieko gefa. Kariuo
menė buvo svarbiausia jų at 
spirtis prieš žmones. Kada 
ji atsigręš prieš jtios, kud 
tuomet jie remsis?

Godi kunigų ir smetoni
nių “pažangiečių” gauja, mė 
gindama prislėgti žmones 
ginklo ir kumščios spėka, 
užmiršo, kad Lietuvos ka
riuomenė tai ne ta negyva 
mašina, kokią kitados buvo 
sutverę Vokietijos arba Ru
sijos despotai. Lietuvos ka 
riuomenė dar yra jauna ir 
susideda didžiumoje iš netur 
tingų žmonių, kurie stojo po 
ginklu ne ponų turtus ginti, 
o Šaliai tarnauti.
Tegul jie pradžioje kartais 

ir davėsi pavartot žiauriems 
“krikščioniškai” - “patrio
tiškų” politikierių tikslams. 
Bet dmžinai mūlkiHti juos 
“Kristaus” ir “tėvynės” var 
du negalima. Jie jau irild

Švedijoje ministerių kabL 
netas tapo suorganizuotas iš 
socialdemokratų. Jo pirmi
ninkas yra Hjftfrnar Bran- 
tihg. Kardiius patvirtino tų 
kabinetų.

Labai įdbhiU bus dabar pa 
žiūrėt, kaip jam seksis.

Jisai turįs išdirbęs indus
trijos socialižavimo f>lehų ii* 
nuodugnių mokesčių refor
mų.

Naujojo kabineto padėtis 
bus kebli, kddhh£i partija iš 
kurios jisai tapo sudarytas* 
nbrs yra stipresnė už kiek
vienų buržuazinę partijų 
Švedijoje, bet ji dar nėra sti 
presnė už visas jas, sudėtas 
į daiktų. Jeigu buržuazinė 
parlamento didžiuma užsis
pirtų, tai ji galėtų kiekvie
noje valandoje atmesti so
cialdemokratų - ministerių 
sumanymus ir priverkti juos 
pasitraukti.

Taigi socialdemokratinės 
valdžios darbas bus labai su 
varžytas ir galės būti tiktai 
tiek pasekmingas, kiek prieš 
jų nusilenks buržuazinės par 
tijos. Jeigu jos nusilenks, 
tai, žinoma, tiktai iš bai
mės, kad pasipriešinimu rie- 
susilaukus blogesnių pasek
mių.
‘ Švedijos buržuazija ne- iš 
gero pavedė socialdemokra
tams valdžių. Jų privertė 
prie to galingas darbininkų 
judėjimas toje šalyje. Nuo 
darbininkų dabar priklau
sys padaryt naujų valdžių 
pasekminga.

” jei-

“Tėvynės” rašytojui mes tu
rime pastebėti, kad jisai kovoja 
su vėjo malūnais, kaip tasai 
Don Kišotas. Nta Amerikos so- 
cialistai juk negriauja Lietuvos 
valdžios ir nedaro revoliucijos 
Lietuvoje. Kiekvienas sveiko 
proto žmogus gali suprasti, kad, 
gyvendami Ahierikojc, jie pega'- 
li to daryti.

Amerikos lietuviai socialistai 
vien tiktai atsisako rehiii Lie
tuvos1 valdžią, kuri smaugia dar
bo žmonių judėjimį.

Tasai rašytoji, be • to, visai 
be reikalo mėgina baidyti mus 
lenkų imperializmu. Pati “Tė
vynė” nesenai rašė, kad Lietu
vos valdžia Sėbrautas! su lenkų 
“pašlemėkais” Lietuvoje. Jos 
rašytojas tad turėtų žinoti, kad 
lenkiškas pavOhis grūmoja Lie
tuvai kaip tik Iš valdžios prisės, 
o ne iš tų žmonių, kurie kovoja 
prieš ją.

Pagalios, “Tėvyiies” rašytojas 
pasakoja nesąmones, kada jisai 
tikrina, jogei pasaulis pripažin 
tų Lietuvą “nepriaugusia
gu jos žmonės pasipriešintų sa
vo despotiškai valdžiai. Pašaii- 
lis šiandie nęrą toks kvailas. Nę- 
priaugimu jisai skaito ne pasi
priešinimą despotams, o nusi
lenkimą jiems. Nesubrendėliai 
yra tie, kurie nemoka nusikra
tyti despotų jungu.

Ię štai dar kokį išminties per
lą patiekia tasai Jiteratas “Tė- 

<vynės” skaitytojams: ' .
Kiekvienas demokratijos 

pagrindais besivaduojąs žmo
gus turi atminti, kad ribrlnt 
pakeisti šalies valdžią, reikia 
turėti jau gatavai išrinktą ki- 
Uį vukliitj.

Iš kur jisai guviojo tokių nuo
stabių dalykų apie “demokrati
jos pagrindą”? Nejau-gi jisai 
nei to nedšmano, kad, norint pa
statyt geresnę valdžią, reikia 
visų-pirma parodyt žmonėms, 
kad esančioji valdžia yra neti
kus: kad reikia kovoti prieš e- 
sančiąją valdžią, idant pakeitus 
ją geresne?

Jisai pripažįsta žmonėms tai 
sę keisti valdžią, bet nepripažįs
tą jiems teisės viešai smerkti 
blogą valdžią ir neremti jos!

Ar riebiilų gerintis, kad tokie 
rašytojai, kurie neišmano apie 
publiką nei “be” liet “ihe”, nesi
kėsintų rašyti papiokslus apie 
ją? Ir kad jie atsliiiintų, jogei 

ne tam ir leidžiama

džioje lavoną Įvilko Į kotelį 
ir tiktai vėliau pastebėjo, kad 
ji negyva. Spėjimas, kad lei- 
tenantis Vogei vėliaus nušo
vęs ją, gabenant iš hotelio, 
neturi jokio pamato. Laike 
gabenimo nebuvo iššauta net 
vieno šūvio, aš galiu tatai pa
liudyti, kadangi aš buvau ait- 
toinobMiuje. Kraujas ant ve
žimo buvo nuo mirtinų šau
tuvo rankenos smūgių. Kuo
met mes nuo hotelio atvažia
vome prie Lanihvehr-Kanalo, 
tai šoferis sustojo, atidarė (h 
ris ir sušuko: “Ponas leite
nante, aš toliaus nebevešiu tą 
ungurį!” Šoferis ir jurinin
kas Poppe po to paėmė lavo
ną ir išmetė į kanalą. Tuo
met automobilius apsisuko ir 
mes visi sugrįžome atgal. Lei
tenantas Vogei ir kapralas 

•Runge ta|x) padaryti kaltinin
kais. Kapitono Wehnero liu
dijimas, kad jisai girdėjęs šū
vį, yra klaida arba prashna- 
nyihas.”
Iš šito- psakojimo išeina, kad 

tikrasis žmogžudy^ buvo sūnūs 
to generolo, kuris pasižymėjo 
Brest-Litovsko taikos derybose.

Lietuvos Rytų 
klausiniu.

j ienų” bendradarbio 
letuvoje].

Ta ginkluotoji minia kar-

^turčiais gali kartais savo 
ssideginie nužehgti hito tie

Apžvalga
NETIKI PAMOKSLAI IR 

NE VIETOJE.

“Tėvynė” vis mokina išmin
ties kitus, atrasdama, kad tos 
srovės, kurios nepritaria tauti- 
ninkams, einančios “pavojiiv 
gaiš” keliais.

Jos rašytojas, Stasys Vitas, 
mano, kad ypatingai blogas e- 
sąs tas kelias, kuriuo eina so
cialistai, vadovaujami “Naujie
nų” ir “Keleivio”. Ir jisai sako 
jiems šitokį pamokslą:

Suprantama, kad nesmagu 
darosi kickvienani pažan
giam žmogui, matant, kaip 
visi valdžios organai (Lietu- 
voję “N.” Red.) patenka vien 
dešiniijjų elementų galutinon 
kontrolėn, tečiaus tas dar ne 
suteikia teisės griauti tokią 
valdžią ir tuorni išstatyti vi
są tautą, visą valstybę paver
gimo pavojau... Tegul Uk kil
tų nors menkiausia revoliuci
jos banga Lietuvoje ir tuo- 
jaių> tą lenkų imperialistai ap
šauktų bolševizmu ir pultų 
Lietuvą. Arba jeigu šitokia 
agitacija butų vedama'Lietu
voje ir jeigu Lietuvos žmo
nės paklausę tokios agitaci
jos atsisakytų remti savo val
džią: nemokėdami mokesčių, 
nestodami kariuomenėn ir tt., 
tuomet žinoma' turėtų griūti 
valdžios organai ir lokiam 
atsitikime netik lenkai pra
dėtų pilna gerkle šaukti, jog 
lietuviai dar ncį>riaugę, kad 
galėtų patįs valdytis, bet tai 
pripažintų ir visas pašauliš Ir 
tuomet Lietuvos likimas jau 
butų išrištas....

“Tev
yra?

tikRAsis kttžis LbxRM- 
BteRG tižMbšftJAš?

/Vienas vokiečių oficieris, ku 
ris buvo apkaltintos dalyvaviriiu 
Rožes Luxęmburg hužiidymc ir 
pabėgo į užsienį, paskui buvo j- 
s lojęs į JudediČio drniiją ii* ėjo 
su juo* ant Petrogrado, dabar 
Stockholme paskelbė šitokį ap
rašymą tų atsitikimų, kurie įvy
ko Berlyne naktyje iš 15 į 16 d. 
sausio, 1919 iii.:

“Laike > sausio sumišimų 
malio eskadronas buvo paski’r 
tas, kaipo sargyba prie štabo 
buveinės Edeno kotelyje. Nak 
tyje tarpe 15 ir 16 d. saušio 
atužę apie pusę dvyliktos au- 
tdmobilįus ir tuoj paskui jį ki 
tas ir sustojo ties hoteliu. Aš 
stovėjau ant sargybos. Au
tomobiliuose sėdėjo Rožė

n ech t, kurie buvo -lik-kų. su- 
areštiioti ir atvežti čionai į 
tardymą, ‘kubinet vienas ma 
no draugų, praporščikas Hoff 
manu, žinomojo generolo 
Hoffinanno supus, pažino 
Rožę Luxcmburg, tai jisai 
drožė jai savo šautuvo ranke
na. šitas smūgis tikrai btivo 
mirtinas. Tuoj j>o to kapra
las Runge kirto lavo
nui savo šautuvo rdiikcna dar 
kitą lengvesnį smūgį. Nuo
sprendis apie jį yra didžiai ne, 
teisingas, kadangi' tikras už
mušėjas buvo praporščikas, 
Hoffmdiuv; bet jo levas, ge
nerolas Iloffmann, buvo luor 
nret prie divizijos štabo bofe- 
lyje, ir tuo aš sau išaiškinau, 
kad jisai išėjo laisvas. Rožė 
Luxembtirg neišdavus halso 
susmuko ant žemes. Bra-

Šiandie LietiiVoje dienos klau
simų eilėje stovi prieš plačiąją 
visuomenę du dideliu reikalu: 
kdogreičiausiai sušaukti Slegia
mąjį Seimą ir rasti išrišimą Lie
tuvos Rytų klaiisimui.

Tiioclu klausimu . yra jęyvoi 
tarp savęs surištu.

Negalima sušaukti pilno Stcd- 
giamojo Seimo, kol Lietuvos te
ritorija nepasiliuosuos pilnai 
nuo svetimų okupantų ir galu
tinai nebus nustatyta. Vėl suri
ku tinkamai išrišti Vilniaus ir 
Lietuvos Rytų likimą be tikrai 
demokratiniu budu išrinkto Sei 
ino, be tikrai demokratinės val
džios. *

Šiuo kartu kalbėsim antruoju 
reikalu. Po to, kai Lietuvos 
kariuomene, išlydėjus bermon
tininkus iš Žemaičių, ėmę dau
gumoje spiestis rytuose, ties de
markacijos linija su lenkais, 
Lenkijoj pakilo didelis triukš
mas. NejŠtikimos kariuomenės 
daljs lietuvių fronte pakeista iš
tikimomis, atgabenta daug nau
jų, Varšuvoj ir ypač Vilniuje vi
sais varpais mušama, kad karas 
su lietuviais neišvengiamas. Iš 
daug ko matytis, kad to “neš- 
vengiamo” karo kai kas Lcnklio 
se ir labai norėtų, — pavasaris 
žada lenkams atnešti bolševikų 
Jfensivą, su lietuviais maža vil
ties susitarti, taigi pravartu bu 
tų juos bent sumušti, sumušti 
dabar, kai dar nėra sustiprėję ir 
kol liuosos rankos. <Taip butų 
jiems atsargiau.

Jau iš to matyti, kad lietuvių 
ir lenkų santikiai pastaruoju lai 
ku darosi ypač opus. Bet Lietu
vos darbininkų klasei gyvai ru
pi išvengti kruvino susirėmimo 
ir atrasti, jei tik galima, taikos 
kelias. Tik ar galima. Beveik 
visos lietuvių visuomenės gru
pes, kad ir ne vienodais moty
vais, stovi už tai, kad Vilnius ir 
Vilniaus gubernija iki vokiečių 
fronto linijos 16tais melais ry
tuose ir iki Beržunos ir Nenutilo 
upės pietuose būtinai priklaur- 
šytų Lietuvai. Iš kilos vėl i>u- 
ses Lenkuose nėra tokios parti
jos, kuri nesiektų Lietuvos ry
tų, vieni dėlto, kad nerąnda sa
vo imperialistiniam godumui 
galo, kili neva tuo remdamies, 
kad patįs Vilniaus guberpijtks 
gyventojai norį su Lenkais dė- • 
lis. Vietos gyventojų noro žiu
ri, žinoma, vadinamos “demo
kratinės” grupes. Kad tas no-

kimus bednuomenės duoną, mil 
tais, lašiniais, ar bent viltim tų 
daiktų gauti, apie tai irgi žino 
lenkų “demokratai”. Bet jie 
nopajiegia suvilnyti savo “patri
otizmo”, ir endekus sekdąm(i 
brenda imįicrlalfelinėii balon, 
ramŠčiodainieš dėl Svieto akių 
vadiHaniitdjii tiutų apsispKendl 
ino principu.

Tuo atsitikimu Bolska ^Pariju 
Socjalistyczna, kuri šiandie de
dasi -plačių Lenkijos darbo m|i- 
nių atstoVė, savo paniatiriiab no 
rais nesiskiria niio lenkų liaudi
ninkų, maža kuo Skiriasi net 
niio nacionalistų. P. P. Š. taip- 
pat siekia Lenkijai Vilniaus ir 
Vilniaus gubernijose, taiippat pa
teisina lenkų veržimąsi Gudijbn, 
jų žygius Ukrainoj, ir jeigu ji 
lenkų valdžią ragina taikytis su 
bolševikais, tai visų pirrtia dėl
to, kad tolimesnis kariaviitias 
visais frontais darosi Lenkijos 
darbininkams sunkiai bepaken 
Čianuls ir kad ją bainje ima 
prieš bolševikų puolimus pava
sarį.

Kad visos partijos Lenkuose 
puola Lietuvos rytus, tai' liebeiŠ- 
kia, kad tie rylai patįs savaime 
butų jiems žūt bUt Feikalingi. 
Teisybė, Vilnius įgįja Lenkams 
didesnės svarbos dųbar, kai lat
vių paimtas Dina bunka s, kai 
gelžkelio linija Gardinas-Dina- 
burkas pasilieka lenkų rankose 
ir duoda jiems antrą kelią jūron 
išeiti — peb Rygą.

Ar tokia padėtis pasiliks ir 
vėliau, apie tai lenkai pirmieji 
abejoja.

Lietuvos rytų svarbumas ka
ine kitame;

Lenkija, manydama apie savo 
ateitį, mato jjį cVvi-ejų j>lietų štac- Į 
ščlių sekamą, iš vienos pusės Ibu 
simosibs Rusijos, iš antros —I 
Vokiečių. Nilo abiejų teks gin
tis. Apsigininmi jau dabar rei
kia jieškot bendrų. Ir jų j ieš
koma latviuose, suomiuose, cs 
įuose, pagalios ir lietuviuose, 
balbhrtinė lehkų valdžia. Varan
ti užgrobimų politiką Lenkijos 
dvarininkų ir buržuazijos rdi-l 
kalius, nemoka kaimyninių, san

lo ir prievartos pagalba. Tos pa 
čfcis linijos laikomasi ir šauti- 
kanose sii lietuviais. Norima su 
rišti Lietuvą su Lenkais jei ne 
geruoju, tai kad ir piktuoju, bet 
ik surišti ir tuo pačiu susistrp- 
rinth Užgriebdami Lietuvos ry 
us ir Vilnių, lenkai imiuo, kad 
no pačiu jie iŠ lietuvių sugniau 

žto kumščiri atlenkia pirmutinį 
Įnirštą, po kurio jau su mažesniu 
Vargu duosis atlenkti visi kiti 
ir pilnon saujon paimti užsLspy 
rusių “IjlFdlių” delną. Lenkų da 
bar taip ir statoma, — norite 
pinti Vilnių ir Vilniaus guber
niją, riškitės su Lenkija šiokiu 
ir tokiu bildu; vadinasi, jei ne 
Unija, tai bent federacija, tai 
bent visa eile sutarčių.

Ar atsitikimai eis tais keliais, 
tūriais būtinai juos norėtų slum 

Si dabartinė valdančioji Lenki- 
a, sunku pasakyti. Faktas yra, 
tad visas dabartinis režimaą, o- 
tupantų sudarytas Lietuvos ry- 
uose ir Vilniuje, kitaip darbo 

žmionių nevadinamas, kaip ku
nigų ir ponų valdžia.

Opozicija prieš tą tvarką au-

Pranešimas

Chicagos ir Aūlsllnkls Lietu-
Subatd, Kovo 13 <1,1520 ftl.

Posėdyje, laikytam kovo 9 d., Chicagos Lietuviu 
Darbirilnkiį Tarybos pildomasis komitetas nutarė šaukti 
nepaprastų draugijų konferenciją. Ji įvyks kovo 28 d.' 
š. m. 10 vai. ryto.M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 PI.

Visas lietuvių darbininkų draugijas fchicAgoje ir 
apiėlink^e kviečiame atsiųsti į ją, savo delegatus, po vie
nų niiO kiekvienų 50, arba dalies, narių. Draugijas, ku
rios nesuspės atlaikyti mitingų išrihkitriui delegatų, ga
lės atstovauti jų valdybos.

Konferencijos tikslas yra apsvarstyti, kaip geriau
siai gali Amerikos lietuviai darbininkai suteikti pagel- 
bos 1/iėtUvos darbo žmonėms, kovojantiems Už s£vd lais
vę ir gėreshę šalies ateitį.

Mohientas yra svarbus. Artinasi Lietuvos Steigia
mojo Seimo rinkimų diena. Baisi reakcija, kuri siaučia 
Lietuvoje, grūmoja užkirsti kelių į Seimų darbininkų 
klesofc apginėjams. Todėl musų pareiga yra padėti jiems/

Sukruskite tad, draugai, ir uoliai rengkitės prie 
konferencijos!

ČHICAGOS LIET. DARBININKŲ TARYBOS
PILDOMASIS KOMITETAS.

Padėtį atmainyti tegalėtų Lio I Į3 ^^EN, ILL., per J. J. Stalegą 
tuvos Steigiamasai Seimas, lino-! p. L. K °KU D 
sai ir liktai demoktatiniu būdu 
išrinktas; Seimas, kurs pašalin
tų dabartinę reakciją ir pasiim-

raugija
Atskirų aukotojų ......

Daikte......................

rilkąly ir nacionalistų auklėja
mas tam tikraįs budais; kad Vii 
niui su Lenkais surišti buvo var
tojama šlykšti if demagoginė

apimti ir valstiečius nuo to lai
ko, kai pradėta pastaruoju lai
ku kaimo Vykinti javų ir galvi
jų rekvizicijos ir pradėta mobi- 
lizuot jaunimas lenkų karino- 
nienėn.

Darbo ir duonos stoka didina 
tą nepasitenkinimą ir verčia pla 
čiasias minias ne tik kritikuoti 
esamąją tvarką, bet ir galvoti 
apie geresnę; gal pagalios j ieš
ko t i kitų, kas gyvenhhą tinka- 

i miau sutvarkytų.
Ar reiškiasi Lietuvos rytuose 

plataus ir sąmoningo noro riš
tis su Lieluvta vakarais, to šian
die negalinta pasakyti. Įsigalė
jusi Lietuvoje reakcija, darini-1 
ninku judėjimo persekiojimas, 
politinio gyvenimo suvaržymas, 
kariškių diktatūros įsigaieji-l 
mias ir iki šiol dar nepradėtas pa 
matinis valstybinio tvarkymoš 
darbas negali vilioti Lietuvos 
pusėd plačių miitių rytuose Visą 
« • * f ^ta. * V 1 * . 4 *

se, vaikų prieglaudose, spaudoj, 
gatvėse; kad tam tikslui sunau
dota ir ti'benaudojanua visas da
bartinių okupantui aparatas —

jų kariuomene, materialis papir šlykščiausiais budais

$5.00 
25.50

$30.50 
n, 111. $5.00

     5.00 
Į J. Raštutis, Chicago---------------- 10.00

Vakar paskelbta.............. 186.85
Viso labo T $337.35

Tiek įplaukė per šią savaitę 
aukų Lietuvos Laisvės Fondan 
po to, kai jis išsiuntė Lietuvon 
140,000 auksinų—visa kas bu
vo fonde. Kiek sudaro auksi- 
uų ^šliaukusios per &i», savaitę 

aukos. Sulig šios dienob kursu, 
$337.35 padaro 2f,764 auksi
nus. Tai ne mažai. Bet tai tik 
pradžia. Mes tvirtai tikime, 
kad nuo šios savaitės aukos 
gausiai pasipils Lietuvos Lais
vės Fondan, nes rinkimo aukų 
kampaniją ką-tik ima įsisiubuo 
ti.

Dirbkite, draugai! Dirbkite 
išsijuosę. Šią valandą vyriausia 1 
musų priederme padėti savo 
draugams Lietuvoje kovoti už 
geresnę ateitį.

iV uuuuiuiiv lomųjį h piumii J(>nag pinikg Kengingto. 
tų neveidmainingai rūpintis dar J. Waiv»da, Phiteda, Pa.
Im> žmonių reikalais. Tuo at
veju tikrai demokratinė Liet, 
respublika greičiau ir tikriau su 
Verstų savo pusėn Lietuvos ry
tus, ne kaip ginklas ir visos ki
tokios priemonės. Ir todėl pa- 
siliuosavimas nuo smetoninio 
dabarties režimo ir sudarymas 
tiktos ii- teisingos krašto atsto- 

vybės jgija ypatingos reikšmes 
net Lietuvos rytų klausimui riš
ti. ' — K. M.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Lietuvos Laisvės Fondas yra 
Amerikos ’ Lietuviu Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra1 
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo žmonių kovą už savo teises 

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka- 

sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
3323 S. Halsted St., Chicago, III

Visą šimtinę.
i

S Redakcijos Atsakymai

ketverge vakare L. S. S. 81 
kuoi>a Northsidcj (Chicago) 

| buvo surengusi d. P. Grigaičiui 
Iirąkalbas Uuosybės svetainėj.
)el be galo biauraus oro publi

kos ne kažinkick susirinko. Bet 
Į>o prakalbos, ligi išsiskirstanl, 
draugai Užsispyrė būtinai pažy
mėti tą susirinkimą sudedant vi 
są Šimtinę Lietuvos Laisves Fon 
dui. Ir tatai jie padarė, mesda
mi dešimkes, Įienkines ir kito- 
tokias žalias bumaškas — kiti 
net po du kartu, by-tik šimtinę 
sudarius. Aukojo: 
J. Sedaitis ........
A. Gricius ..... ....
J. Ramanauskas 
M. Jankus .........
J. Astrauskas ... 
A. Ripkevičia ... 
A. Vilis ..............
S. Danilavičius 
Ą. Karsokas ....
P. M....................
E. Degutiene .... 
M. Jokubaitienė 
K. Navickas ......
A. Janušas .......
J. černauskas ... 
J. Kalaine ..........
J. Kuncevičius ... 
A. Žilo ..............
J. Matelis ..........
J. Ascite ...........

'K. Matelis..........
J. Vilis ..............
V. Laukaitis ......
A. Tilas ..............
R. Naikelienė .... 
J. Čepaitis ..........
M. Budrevičius ... 
J. čepelis ...........
S. Stašaitis .......
Ą. Stančius .......
M- čepųlevičius 
P. Labanauskas 
V. Jašmantas .... 
J. Keras..............
J. Jusas ..............
M. Namajuška .... 
F. Prusis ...........
J. Gabris .......
J. Mickevičius.....
A. Ambrazevičius 
K. čepukas .......
F. Kaziulis,.......
A. Lękavičius .... 
A. Gudelis ..........
K. Navickas ........ 
J. Čepaitis ..... .....
J. Gaiviais ......... 
J. Matelis ...........
Vienas čekis .......
Smulkesnių ........

Daikte ...... ......

F. Janilioniui.—-Nenorėtume 
suklaidinti žmones. Tokios or
ganizacijos, kaip *Susivieniji
mas Lietuvių K(omuiustų) 

Dainininkų Amerikoje,” rodos, 
nėra. Buvo Socialistu Daininin 
kų susivienijimas—kada-gi ji
sai persikrikštijo?

Kazimieras Gugis
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Veda visokius reikalus, kaip krtminatiikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

Utį S. Raltfed SL
Ant trelių lubų

Tel. Drover 1810

Miesto Ofisas ž
ins. (Mitam n. 

tsL Central 4411

A PETRAflS S i/t< tONAS

A. PETRATIS & CO.
MoRTGAGE PAiSK 

REAI. Ef'TAU •••NSUfitANCE

Europon Amef'cm Biįre au
Siunčia Pm«gus Pa duoda Laiv

3249 So Halsted Street, Ctucigc Illinois
Teliphom Boull.miO 611

DR. A. MONTVID
C&ICAGO

Lieturh Gydytojas CMrargu
2B E. Washingtoa Ši.

■aha!! Field AnneX 
th f L Raima* 1827 ,

Himne Central 8862
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Weatern Avė.
« ^Valandos: 6 iki 8 vakare.
K-Spinduliai. Phone Armitage 2018
Rezidencijos telefonas West 0128

.... 1.00

..... 1.00
... 1.00
.... 1.00
.... 3.05 
... 6.96

$100.00

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
PENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka
Že.. Nedaliomis pagal sutarimo, 

261 So. Halsted St, Ghicaąo, UĮ.

IMPERFECT IN ORIGINAL



MOKĖK PATS SAU

per

20 MU$IC

KUPONAS

BENTON, ILL

Aukoja Lietuvos laisvei

.illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

se kalbose; armonikų ir

Aušros Reumatizmas Pilnai Išgydomas

Kirmėles ženklai

Avė., Chicago, III

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

2,000 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 

12,000

40.00 
60.00 
•80.00 
100.00 
150.00 
200.00

l n a u 
rekor-

Persiunčia pinigus į vi 
sas pasaulio dalis ir už
tikrina rupestihgą pa

tarnavimą.

KERZNEIM PIJANAS p. kaip jis y. 
heim Pijanas yra lygus bikokiani $300 včrtės 
Musų kaina ,............ ................................................

Phone Yards 6492
Mrs. Antanina Shusho
Registruota Akušerka

22nd A So. Leavitt Sta.
UHICAGO. L L

Priima pinigus į tau
pymo skyrių ir moka 3 
procentus, 2 syk per 

metus. j

seną.
*< t’. PB JBBRU- 

kaht panašips grojiklius, bet ir tuos $50, kuriais kaina bus pakelta

CEN1 
Kapitalas ir Pe 

$700,000.00

LENGVOMIS IŠLYGOMIS — BE PALUKŲ

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU

Bankas ai ...
SUBATOMIS per visą dieną iki 8 vai. vakaro,

Gerbiami draugai, varykime 
tų darbų priekin, kad kuostip- 
riau parėmus musų dangtis Lie 
tuvoj, kovojančius ne tik iiž sa
vo, bet ir už musų čia gyve
nančiųjų reikalus!- Komitetas: 

Jds. Stalega 
Joe Totoraitis. M. J. EDUTIS

106 N. La Šalie St.
Be privalumo malonėkite 

man suteikti žinias UpTfc Ta- 
mistų Suburban ukes.
Vardas ................... ,.............
Ądres»k,„.....v................... .......

12th STREET 
Tel. Kedile 8S02.

3514-16 W. 12th ST, 
Arti SU< Louls Avė.

CHICAGO, ILt.

balas instrumentas, taip Kerz-
$250

C.F.WORM 
ca *1

INC. 1 M

25c.: Wm. Žilihsk
$30.50. Aukos 
j ienų Redakcijai 
ėmėm.

4547 So. Hermitage Avė. 
CHICAGO, ILL.

SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUVĄ

teL Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS bENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt St*.

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

nuo t po piety iki 8 vakare.

dus, paspbrtą. Parduos įaivakt 
re’iK&lus.

COMMERCIAL RfeAtTY 
BUREAU

4547 So. Hermitag'e Avė., 
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 145
■BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

Mes perkame Pergales Bondas pilna parašyta- C A !b 
|a verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. w H ,
AlMŠkite arba atsekite < J. SACKHEIM & CO. 
-------- 1 kasdien nao u—O . j"* * 
Utarninkais, KetVergala 1385 MILSVAUKEE AVĖ.

tarp Paulina ir Wood St*.

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 
8416 South Wallace Stteet, Chicago, III.

kovo 7 d. buvo laikomas S. 
L. A. 156 kp. susirinkimas. Su
sirinkime pakelta klausimų 

apie Lietuvos darbininkų reika
lus, jųjų vedamų kovų už lais
vę ir kaip jiems pagelbėti to
je kovoje. Visi „• nuoširdžiai 
parėmė įnešimų aukauti. No
rėta buvo paskirti?kiek iš iždo, 
bet kad, ant nelaimes, kuopos 
ižde visai mažai pinigų yra, 
tad vien parinkta aukų tarp 
draugų. Surinkta $19.75. O 
kad kuopa negalėjo aukauti iš 
savo iždo, tad nutarė parengti 
antrų dienų Velykų, balandžio 
5 d., balių, kurio visas pelnas 
skiriamas Lietuvos darbininkų 
reikalams.

Tų pačių dienų buvo Vytau
to dr-jos susirihkhbas. Kuo
pa pasiuntė savo delegatus pa
kalbinti ir tų draugijų prisidė
ti prie aukojipio Lietuvos lais
vei iškovoti. Draugija mielai 
tai priėmė, bet kad prie jos pri 
guli beveik tie patįs draugai, 
tad aukų nedaug surinkta—$6. 
Per abi draugijas pasidaro 
$25.75. Taipjau nutarta perei
ti per stabas ir ten parinkti pi
nigų. Kaip lik tas bus pada
ryta, pinigai bus tuoj pasiųsti 
į Lietuvos Laisves Fondų.

Visiems aukotojams tariame 
širdingų ačiū. — Wm. Jankus.

8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopl-

S ausį A . Bfttalė, meldliu atsl- 
uktLo mano darbu busite ui- 
ganėiunti. i .

2114 W. 23 Plšce, Chteago, UI
TeL Canal 1139.

Mokykla — seniausia ir 

mokslą, kad su jo 
>utų pagerinti gy- 

naudos sau ir pa* 
hiokyklai pradėkite tuoj 
darni visi sykiu.
•uth Halsted Street

Kas nori 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
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

Per vienintėię teisingiausią Lietu
vos Valdžios Įstaigą. Kursas 1000 
markių arba auksinų už <$20.00 su per
siuntimu.

Taipgi siunčiame tavorus i LIETU
VA ir kitur, parūpiname pasportus 
važiuojantiems į LIETUVĄ darome 
visus legališkus dokumentus į LIE
TUVĄ ir AMERIKOJ.

Virš 50 mūrinių namų turime par
duoti j trumpą laiką ąnt lengvų iš
mokėjimų.

Viešais reikalais kreipkitės pas
j. j. zolp 1 A. m. Barčus

^1 I|W>^for
IUL^pains OF 

125<rheumatic 
I^ORIGlN.INCLUOINi

> ACUT1, CHRONIC. 
ARTICULAR.MUSCULAR 
AND INFLAMATORY RHEO 
MATISM.AL5O FOR LUM
BAGO, GOUT. SCI ATI CA. 
AND Alt BODILY ACHKS 
AND PAIN5.

DIDYSIS VALSTIJINIS BANKAS
' ant Bridgeporto

NEAPSIRIK bu Stora. Atsimink, mes esant e prie Halsted 
gatvės arti 20-tos

Mes uždarome 5:30 vai. vak. kasdien. Subatomis, 6 vai. vakare. 
BMBBBBBMliBBBiliBBBBti^BBBBBBBBBBBBBBBIl^

Turiu patyrimą moterų ligo
se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Moters, jeigu nori
te gero užžiurėjimo ligoje sa
vęs ir savo kūdikio, atsišauki
te i A. Shusho, patarnavimas 
yra atidus.
3255 So. Halsted St., Chicago.

[*RAL MANUFACTURING DISTRICT BANK 
rvitšis ' , • Abelnas Turtas Virš

$6,000,006.00
ABSOLlUtlS SAUGUMAS JŪSŲ PINIGAMS

dviejų narių, J. I. Stalegą ir J. 
Totohutį, pctėiti po šlubas ko- 
lektuotį. Nors šios apielinkės 
darbininkai patįs dar tebėra 
suvargę nu<) pereitojo rddeiis 
didelio streiko, betgi jie |)dši- 
rode gyvai atjaučaantįs reika
lų ir aukojo, kiek kas galėda
mas. Aukotojų sąrašas seka:

D. L. R. R. Draugija $5.00; 
Petras Geriba $2.00; po $1.00: 
Joe Totoraitis, Jos. Staiega, K. 
Papivls, P. .IcsiūkiiUs, Win. 

Kavaliriuėkas, k. Kuncaitis, F. 
Blažis, A. Vanagas, A. Jurkus, 
poni Balsienė, F. Welins, J. Pi
lipavičių, P. Petrikas, p. Luko
ševičiene, T. Kubilius, Jonas 
Juškcvičia, Wn», Mikalauskis; 
P. Naikelis $1.25; po 50c.: Joe 
Kiselįus, Joe StraukaŠ, .tdhas 

Bindokas, Joe Slapkauskas: po 
įas. Viso labo 
pasiusta Nau- 

[$30.50 pri- 
persiuntqni Lietuvos 

Laisvės Fondo kasierlni. Kvi
tuota Naujienų 62 nuni.-—N.

Pinigai Siunčiami Lietuvon 
per EUROPEAN AMERICAN BIURĄ 

NUEINA i
ir yra išmokami grynais pinigais.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PĖTRATIS & CO., Vedėjas. k 

3249 So. HAlsted St., Chicago, III. 
Phoiie: Boulevard 611.

Aprūpins taksų

I KAINOS KERZHEIM PLAYER-PIJANŲ PAKILS i 
' BALANDŽIO 1 DIENĄ g

Kądangi išdirbimo lėšos pakilo, tai mumis verčia pakelti kainas C 
I UŽ Kerzheim Player Pijaną huo $485 iki $585 pradedant Balandžio B 
I 1 dieną.

tam laikui vis dar galėsite įsigyti Šių grojiklių Velykoms Į 
i kaina Ir lengvomis išlygomis.
:iu budu netik jus sutaupysite tą, kas reikia mokėti kitur

Sankrovk Įvairumų
Aprėdalų, laikrodŽių-laikrodėlių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, ĮlCy \ 
rekordų vi ‘ ’
kitokiu muzikaliu instrumentu: britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

K PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III

Mokykloj
Yra šie skyriai:

1) Anglų kalboj.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos. »
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos —- P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos ~ Konst. 
AugustlnaviČius; Matematikos V 
Miseika.

Aušros ___ _
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalini 
pagelba galima 
veniiųą. 

Delel d 
Tankumo1 
neatidėlio 
3001 So

Cable Nelson ir Player-Pijanai 8350 ir $750
A. . ....

Vieton mokėjus kitiems 
Ingyk •

MAŽA 
ŪKĖ

Naujų mažų ūkių subdiviziia 
35 minutės nuo vidurmiesčio. 54 
traukiniai kas dieną.

AKRO .............T......... $475
AKRAS .............................. $560

Išlygos 15% įmokėti, liekis 
po $5 i mėnesĮ.
Mokyklos, Bažnyčios, Sankrovos 

čia pat. •
Neprigulmybė jūsų galybėje. 

Paliauk mokėjęs Augštas Ren
čias ant visados. Valgyk savo 
šviežias daržoves. Augink pats 
sau vištas — vartok arba par
duok kiaušinius, padarysi ir di
delius pinigus ir savo darbavie
tėje galėsi dirbti.
Suteik savo kūdikiams kvėpavi
mui tjrro oro ir vietos pažaisti.
Kirpk Augčtą Pragyve

nimą Dabar. ’
Visos žinios teikiama DYKAI 
su Šiuo kuponu, kur| iškirpk ir 
pyisiųsk šiandien.

Reumatizmas ir visoji skausmai ir gė
limai kimo, kaipo tai: raumenų, kau
lų, rankų, pečių, kojų, jauttaros ir strė
nų yru dabar pasekmingai gydomi vai
stu “htJMATlX” sutaisyto pagal spe- 
ęiąli receptą seno ir patyrusio ’aptie- 
koriaus. Per 28 metus savo aptieko- 
riavimo jis turėjo kasdieninį ir labai 
artymų Susipešimą su Hgoniais ir dak
tarais ir, išpildęs tūkstančius receptų, 
o tarpe jų ir žymių ir pagarsėjusių 
specialistų, gavo progą patirti koki 

vaistų kombinacija atnešė ligoniui ge
riausią naudų. Pasiremdamas ant to
kio ilgmetinio ir plataus patyrimo, jis 
sutaisė vaistą “RUMATIK”, kuris jau 
išgydė tūkstančius ligonių kenčiančių 
nuo reumatizmų ir kitokių kimo ir na
rių skausmų. Jeigu nori greito pa
lengvinimo ir galutino ligos prašalini- 
mo pradėk naudoti “RUMATIK” kurio 
kaina yra tik $2.00 su aprašymu lietu
viškai kaip pilnai gydytis be atsitrau
kimo nuo darbo ir be jokių klinčių, ir 
neparankumų.. Užganfiuinimas užti
krintas arba pinigai bus gražinami. 
Jeigu neparanku atsllankvtie, tai invy- 
niok $2.00 i laiškų ir užsisakyk tuojaus 
vaistą “RUMATIX”.

C. F. W0RM & CO., 3359 S. Halsted St., Chicago, III.

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa

siųsti pinigų saviškiams Lietuvoje J
Kadangi tiek daug’pinigų jau" yra siunčiama pėr-Bendrovę ir keliai persiuntimui ailt* tiek'pa

lengvėjo, kad dabar

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:
auksinų

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai.
Laikrodžiai,

Auksybė, Ųo- 1 
himbijos G[a- I 
fonoląs ir lie- 
iiuviški 
jausi i 

da
4537 So. Ashland

Income Takiai
turi būti užmokėti iki 
15 diena March.

Pasivėlinusiems
bausme. Mes išpildysime 
blankas dykai.

Buitie Consultation Bureau,
35 So. Dearborn St.
2-ros lubos.
Majestic 8347.

$2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
20.00

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami į vieną 

mėnesį laiko.
J)el platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 

mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiat ir mes juos tuojaus pasiųsime

IITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 W. BROADWAY, BOSTON 27, MASS.

A STATE BANK ' [i OS1
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

1112 West 35th Street. . . Chicago, III.
Abelnai atliekama visokie Bankiniai Reikalai

įdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. SEREDOMIS VAKARAIS: nuo 6 iki 8 valandai

Phone Vitrds 6492

Juozapas Shusho
Muzikališkų instrurn 
ąntų taisytojas. Tai- 
sau visokias muzi- 
knliškas mašinas; 
gramofonus, siuva- .
mas maginas ir tt. ggfjg 
Taipgi visokias olok

vartojamas B
šinas: prosus, verda
mus indus, skalbia- IW
Diąs mažinąs ir tt. Ir-----I
$25į S. Hąjsted St., S

Cnlcago, Iii. m V

Žmonės sergantįs taja biauria liga 
y paprastai skundžiasi dideliu pilvo 
skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
j gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie- .d 
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę. /s

Kas tokių simptpinų turi, tegul atei- 
na pas mane: išgydysiu visai trumpu ‘j 
,aiku- ' .

Gydau taipjau ir kitokias hgas kaip V "j&j- 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai. v

DR. DICKSON
1615 Wcst 47th Street

t arp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare
• NedČliomis nuo 10 Iki 12 dicuą. 9

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialus gydymo būdas išgydė jąu daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

I L’

k. 1. n
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t

1 C i 8 1 Ii J 
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NAUJIENOS, Chlc*r®, IIL Subata, Kovo 13 d., 1920 m. 
„tj ■■ ». i *Į i

Nuskriausto žmogaus 
laiškas.

BUREAUX < \ . v . ■ A

M

Šiuomi pranešame, kad lietuvių korporacija, Bal- 
tic Consultation Bureau, nuo Panedėlio, Kovo-March ■ 
1 dienos, š. m. perkėlė savo ofisus j pastovią vietą:

| 35 So. Dearborn Street, (kampas Dearborn ir Mon- ■ 
i roe) kambarys 206 (bankinis floras) kur kaip ir pir-

J. miau atlieka sekančius reikalus:
Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus "

■ siuntinius su drabužiais;
Siunčia pinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos

■ kursą, greitai ir saugiai;
Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parupi- 

i narna laivakortės, pasportai ir 1.1.
Veda turto ir žemės reikalus;
Konsultacija dykai.
Ofisai atdari nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

i Baltic Consultation Bureau, Ine. ■
J 35 So. Dearborn Street, Room 206, Chicago, III. j

(Iškirpkite adresą, gal bus reikalingas) 
*!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia. Lietu* 
viską Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir kampas Leavitt St.

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Bau
žos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. • 
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigua.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus. •
Bankoa valandos puo 9 ryto iki, 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBfi:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas KTElUS C. BRENZA, Kasieriua 
JONAS KROTKAS, Vice-Pinn. S. A. SZYMK«WiCZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BROŽIS JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

Apsauga Padėtiems [Pinigams. 
SEcuRiTY Bank 

of chicago ■mamBmmmmnima
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3% P f L NO Tn T PADĖTŲ PINIGŲ 
Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai 

’ \ .
Atdara panedėliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Cicero State Bank
48th AVENUE AND 25th PLACE

CICERO, ILLINOIS. ■____
Capital, Surplius & Undivided Profits .. $85,000.00 
Resources ............................j,, $1,000,000.00

BANKOS VALANDOS: Nuo o ryto iki 4 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų, l'tarninko vakarais nuo 7 valandos 
vakare iki 8 valandai vakare.

Mes galime pasiųsti pinigus jūsų draugams 
K ' į senų Tėvynę.

ARTISTIŠKŲ
Paveikslų Knyga

352 puslapių.
352 paveikslai.

Niekur nėra taip pui
kiai atvaizdinama gra
žiosios lyties grynas ku 
nas, kaip kad Šitoje 
knygoje..

šita didelė knyga, 11
X 8 colius, yra atspau
sdinta ant labai puikios 
popieros ir apdaryta 
gražiais, tvirtais aude
klo apdarais.

Jos kaina tiktai $4.00! Kodėl taip pigiai? Todėl, kad šitų knygų 
tapo atspausdinta keli milijonai kopijų ir jos yra parduodamos visuo
se pasaulio kraštuose.

Tai yra vienintelė taip didelė ir graži DAILĖS knyga pasaulyje!
AL. MARGERIS, 2023 St. Paul Avė., ChicaKO, III

Pinigus siųskite: money orderiu ar popierinius dolerius laiške.
Visados aiškiai užrašykite adresą.

Brangus drauge redaktoriau!
Esu nemokėlis, tokių Lietu

voje yra daugybė. Bet ię tam
siems žmonėms dabar rupi vie
šo gyvenimo klausimai. Aš esu 
prastas darbininkas, mano žino 
na lai verpia, tai mezga, tai į 
dvaru dirbt eina, o vaikų visa 
eilė turi pas ūkininkus užėmu
si atsakomingas vietas kiau
les, gano. brangus redaktoriau! 
Matote, kaip mano šeimyna, tai 
yra demokratijos ir proletaria
to židinys. Man parupo didžiai 
darbininkų klausinius. Bodos 
kadaise turėjome darbo ir soci- 
alės apsaugos ministerijų. Ta 
ministerija buvo kairių pažiū
rų ir gerų norų, bet tik labai sil 
pnos valios. Kairiosios tos mi
nisterijos pažiūros ir jos gerie
ji norai berods nepaliko jokio 
pėdsako. Apie jų aš, nemoky
tąsias žmogus, jei bent tiek ga
lėčiau pasakyt, kad buvo ir da
bar nebėra. Taigi, širdele re
daktoriau, man rupi socialia 
klausimas. Mano grjtelė siirm 
kus, maži langeliai, nedaug 
šviesosrtejeina į vidų. Del to nė
ra vietos užsiimti plačiais išva
džiojimais ir augštomis teorijo
mis, paliai sienų lova, prie lovos 
lopšys, prie kitos sienos girnos, 
kampe pečius, ir ištiesę, kada 
visi sueinam į krūvų, sunku dar 
gi pasisukti. Jei kartais atvyks
ta svetimas žmogus, vaikai rei
kia sodinti ant pečiąus, kad sve
čiui butų vietos. Daugiausiai 
valgome bulvių ir juoda duone
lę. Vaikai išblyškę, tiktai .akys 
spukso, kaip špunkos. Vargus 
gyvenimas, ką jau ir bekalbėti! 
Tai man dabar butų malonu pa 
oasakoti brangiam redaktoriui, 
kaip aš apgraibomis radau, kad 
esama darbininkų klausimo. 
Lš dirbau pas didį ponų, neži
nau, ar tai buvo valdžios dar
bas, ar pono. Ponas vis sakėsi 
neturįs kuom už darbų mokėt. 
Tai buvo vienų sykį, po mene- 
lio tat pasikartojo, po trečio po 
nas vis man dar nieko nemoka. 
0 sako: dirbk, visa bus užmo
kėta, niekas tau skriaudos ne
padarys. Aš dar ir dirbau. Tik 
įamie pritruko valgyt. Nebėra 
bulvių, nebėra duonos, dar pas 
kaimynų, ąčiu, buvau gavęs ma 
šiukų burokėlių pasiskolinti, 'ir 
•au blogai. Pati ir besako: “Ar 
*au, Adomai, kitur kur darbo 
įasiieškotum, ar kų, matai, kad 
badu tuojaus imsim mirti“. 
Taigi didžia jauni ponui ir sa
kau, kaip man žmona rodavo- 
’o»: “Ponuli gerbiamasis, aš ry
loj jau pas jus jau nebeateisiu 
dirbti.“ Jezusėli, kad papyks, 
kad trenks kumščiu į stalų, kad 
iušuks: Tinginy, kailį nulupsiu, 
Hipudysiu turine! Bet aš ry
tojaus dienų vis tiek draugas 
redaktoriau, nebenuėjau. Ir, 
štai, vakare man milicijantas 

atneša labai svarbų raštų. (Di
dysis ponas man labai malonau 
teikias rašyti, kad mane surišę 
iš namų pas jį į darbų atvary
siu. Ponas redaktoriau, esi ap
šviestas žmogus, buvaunas, 
daug svieto matęs: pasakyk 
man, paaiškink per savo laik
raštį, ap vadinamas darbinin
kų klausimas visose šalyse taip 
rišamas, kad žmogų galėtų, 
kaip jautį į darbų varyti. Ra
šiau ant girnų, užsižiebęs lik- 
tarnę, bet mažu įskaitys! šį ne
mokėlio raštų, kur norėtųs vi
sa kuo plačiau išpasakoti, visų 
sielvartų, prisiglaudus prie tavo 
peties gailestingai išverkti. 

Jei nieko daugiau mano naudai 
negulėtum draugas redaktoriau 
padaryti, bent įdėk laikraštyn 
šį mano raštų, kad visas svietas 
žinotų mano vargų: kaip mano 
brangieji vaikučiai badų kenčia 
ir kaip musų parapijoj riša dar
bininku klausimų. (D. Gyv.)

.. J. Kasparas.
--------------------------------1--------------------------

DR. C, K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1799 So. Halsted St, Chicago, I1L
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phona Canal 3*7

Gausit Didelę Vertę
SUŪDYSITE PINIGUS IR LAIK4

Pirkdami rakandus dabar iš musų, nes mes turime būtinai išparduoti perpildytą staką; Divonu, Sta
lų, Kamodų ir Krėslų už pusiau nukirstoms prekėėms. Pirmiuus negu kur nors pirksite, ateikit per
sitikrinti musų tavoro,' ir rasite, jog yra turintis didesnę vertę negu kur nors kitose krautuvėse.nors kitose krautuvėse.

Puikus gazinis pečius, šiame 
pardavime parsiduoda la- 
bai pigiai, ................. .....................

iš- Aržuolinis stalas, puikaus darbo,

išpletamas.
Kaina ......

Ar Skauda Galva
Galvos s k audėj 1- 

mas gali paeiti nuo 
| Didelio žiūrėjimo 

ar Skilvio Suirimo, 
ar gal Nosis rei- 

l kalnuja priežiūros.
Gal Imi SlogaH 
kokią Nosies

Į jTMs Gerklės kliūtį, ko- 
kia kliūtis nebutu, 
nereikia jos užlei

sti, kuomet galima pasiteirauti 
pas mane nemokamai ir kliūtį 
prašalinti. Dabartinis meto- lai
kas yra kaip tik toks,kurio negali 
ma dėti niekais. Aš esu vienu se 
niausiu praktikuojančių gydytojų 
Chicagoje, specialistu nuo Akių, 
Ausų, Nosies ir Gerklės likų ir 
praktikuoju per 22 metu prie Sta 
te gatvės, šimtai laimingų, dėkin 
gų pacientų pasakis jums ką aš 
jiems gero padariau. Leiskite 
man tą priparodyti. Ateikite ir 
pasimatykite su manim, (žiūrėk 
adreso žemiau).

Pečius, kūrenamas anglimis ir 
gazu; naujoviniąis prietaisais; la
bai parankus šeimynai $QE-K5 
Kaina ............................ WV

Ix>va su vatiniu matrašu ir mink 
štais dviejų colių storio juodai 
marginta arba žalia ir tt. Kainuo
ja $57.25, parsiduoda $gy.65

Labai puikus Player .00
Pianas, parsiduoda už ....>Dailus vežimukai (boges) gražiai 

išpintus su gražiais išpuošimais 

vidus. Parsiduoda ^37 ^^ Duodam 25 rolius dykai, taipgi 
3 kartus nustatoma balsai dykai.

Seklyčios Setai, padaryti geltono aržuolo, dideliu rėmu, 4 col. pločio su skūra aptraukti ruda $ 
rausva Mahogttfii, su mulskine aptraukti. Kaina dabar ............. ‘............................;......... -   . . .

Divonai visokioms rožėms išpuošti, 9 pėdų per 12 dydžio. Kainuoja po $46.00 ir augščiau, parsiduoda 
po $32.00 ir atigščiau. »

PAULOW1CZ FURNITURE HOUSE
3224-3226 ĮSO. HALSTED STREET, Telefonas Drover 9757. CHICAGO, ILL.

JONAS RUIKO
REAL ESTATE

LOANS INSURANCE
11042 S. Michigan Avė (Roseland) 

Telephone Pult man 802—549

Pranešu gerbiamai visuomenei, 
jog mano ofisas randasi viršminė- 
toj vietoj; ir esu pilnai prisirengęs 
patarnauti jums, kaip tai; pirkime, 
pardavime, mainyme namų, lotų, 
ir farmų. Padaryme paskolos. Ap
draudimu savasties. Išdirbime vi
sokių Notariališkų popierų.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
pas mane, užtikrinu jog busit už
ganėdinti patarnavimu. Klauskit tų 
kuriems esu patarnavęs jų reika
luose; lai sprendžia jie.

9 ...L.... i ■ —..... .. ................................J

DR. F. O. CARTER,
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 So. State gat. 2 lubos ant

ros durįs nuo Fair sankrovos į 
šiaurę. Valandos: nuo 9 iki 6; 
septintadieniais nuo 10 iki 12.

Tel. Humboldt 4589

ūr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee 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 
Nedėliomis nuo 9 iki 6 po pietų.

Reumatizmas Sausgėli
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

OAP8ICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačta 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S.Hilsted Si., Chlcigo. III.

Knyga -.“MALTINIS SVEIKA
TOS“, augalais gydyties, kai
na 50c.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

įį9įįį Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so kreivas akis, nuima kataraktą, 
atitaiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egsaminavimas 
laroma su elektra, parodančia ma

žiausias klaidas. Speciali 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. JDrover 9660.

Sveikata tai turtas ir laimė
..... ........  ..... ų

Per ilgą laiką aš sirgau 
S ir tiek buvau suvargęs, nus- 
| labęs kad net ir gyventi 
| buvo atsibbdę, kiek uždirb- 
| davau tai visą daktarams 
| ir išmokėdavau, ir buvau 

pristygęs vilties, kad bepar -’ 
veiksiu.

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

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

Taipgi vėliju ir jums, ku-
Dabar Pirma rje tik norite būti sveiki ir

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

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

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

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

VONATINIS BSG1STRUOTAS RU8AB APTIBKOBIU0 ANT BBIDGBPOBTO

VYRAMS ir SUAUGIEMS

M
 Akintai aukso rimuos* nuo 13.00 ir »u- 

glčiau. Sidabro rimuos* nuo $1.00 Ir 
*ugU iau. Pritaikoma akiniu* uidyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervilku- 
mas, aklų skaudėjimas, uivilkimas ir 
tt yra vaisiais {vairių ligų, kurios 
Ii būti praialinto* gerų akinių pritaky* 
mu. lityrimaa uidykų, j*i p«riti ar 
skauda akis. J«i jo* raudono*. Jai gal
va sopa, jai blogai matai, jai aki* *Up- 
sta, nat«sk ilgiau, o jleikok pagdbo* 
apūekoj, kur kiakvlanam pritaikoma a- 
kinlai uidykų. Atmink, kad ma* kal
nam gvarantuojam akiniu* ir klakvta- 
nam garai prirankaas<

■. W MBBIBOrV. Bkaaarta* Optika*.
»Jai jų* aargata Ir ralkalaujata patarimo arba vaistą, ataikit pu mana. Ai buvau ap- 
tiakorlu* Rusijoj viri 10 matų, Amarikoj IR matų. Al duodu patarimu* DYKAI Galia 
padaryti bil* kokiu* nutikus vaistus. Al rakomanduoju tik GERUS daktaras. Al asu 
araugu įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, Iii.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. FrancuziJkų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. Jk Van Paing

ŠALIN DEGTINĖ
Visa Ameriką tapo sau 

/!7rWsV'sa’ neprivalai nusi- minti, todėl nusiramink 
Mes gaminame tam tik 
rą extraktą, iš kurio 
gali pasidaryti sveiką 
gėrimą, kuris, mes už- 

gEĮBįSHA tikriname, iižganedin 
kiekvieną. Jeigu nori 

); išsigerti prieš pusry-
čius, po darbui, vestu- 
vėse, krikštynose arba 

j šokiuose, tai gali atsiek
_ ti labai pigiai pats pa-

-sBsHfis-aet- darydamas keletą ga
lionų. Pakelis, iš kurio gali pasi
daryti 6 galionus, tik $2.00. Tai tik
rai apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi
nigus .šiandien.
WALTER NOVELTY CO., Dept. 444, 
1117 N. Paulina St., Chicago, III.

TER-CAM-FO
Geriausia Gyduolė

Nuo pra^išaldymo Galvos, Kruti
nės, Kosulio, Galvos skaudėjimo, Ton- 
silito, Bronchito, Gerklės skaudėjimo, 
Spazmatiškojo Croupo, Kataro, Neu
ralgijos, Uždegimo, Nudegimo, Reu- 
matiško Soupimo ir t. p. Klausk ir 
reikalauk TB^R-CAMP-FO. Kaina 
50 centų. Parduodama visose geres- 
niose vaistinyčiose.

PAJIEŠKOME SPAUSTUVĖS
Kuri apsiimtų spausdinti ir reda

guoti dvisavaitinį Lietuvišką Ūkiš
ką laikraštį BEPARTYVIŠKA, Illiu- 
struotą žurnalą “ŪKININKO ŽI
NIOS” kurį neatbūtinai norime pra
dėti išleidinėti nuo 15 d. balandžio. 
Leisime dydžio 11X14 colių 16 ir 24 
puslapių knyginio popierio. Malonėki“ 
te atsišahkti redakcijos turinčios vie
tos tam musų žurnalo apdirbimui; 
mes norėtume kuogreifiiausia sutartį 
padaryti ir pradėti rengties prie pir
mųjų išleidimų. Adresuokite.
LIETUVIŲ ŪKININKO DRAUGIJA, 

SCOTTVILLE, MICH.

> DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akla egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’s ofise ant 2 lub< 
3149 So. Morgan St.

DAKTARAS NAMUOSE.
Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny

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

M. ZUKA1TIS,
451 Hudson Avė., Roehester, N. Y.

Moterim irVyram
Dr. U. 8HANKS
Gydytoju ir Chirurgu
Jeigu jus nesi- 
jaučiat gerai 
ateikit pas^ 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro B 
802 W. Madison'St. I 

11 rytą iki 7 vai. vak. r

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS**
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Lietuviu Rateliuose PRANEŠIMAI ASMENŲ JIEšKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
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ROSELAND

Rengia svarbias prakalbas.

Pasiekęs Amerikos lietuvius 
darbininkus atsišaukimas mu
sų draugų iš Lietuvos negali 
būti neišklausytas. Kiekvienas 
lietuvis turi žinoti tikrąją da
bartinę padėtį Lietuvoj, kiek
vienas turi išgirsti Lietuvos dar 
bininkų atsišaukimą! ir žinoti 

ko reikalauja iš mus Lietuvos 
darbininkai ir kokią pagelbą 
mes galime jiems suteikti.

Kad susipažinus su dabarti
ne padėtim Lietuvoje ir apsvars 
čius kaip mes galime pagelbėti 
lietuviams užjuryj- šiuo svar
biu momentu* susirinkite visi 
lietuviai ir lietuvaitės ryto, ko 
vo 14 d., lygiai .2 vai. po piet, 
į J. Stančiko svetainę, 205 E. 
115th St., kur bus svarbios pra 
kalbos apie Lietuvą. Kalbės n. 
P. Grigaitis, Naujienų redakto
rius apie dabartinę padėtį Lie
tuvoj, sulig naujomis gauto
mis dabar svarbomis iš Lietu
vos žiniomis. Taipjau kalbės 
visiems žinomas <1. P. Dubic
kas. Įžanga visiems dykai. Pra
kalbas rengia L. S. S. 137 kp.

Atsilankykite visi roselandic- 
čiai, kensingtoniečiai ir visa 

apielinkė. ‘ — Komitetas.

Kovo 7 d. & L. A. 36 kp. lai
kytame mėnesiniame susirinki 
me Aušros svetainėje, tarp pa
prastų kuopos reikalų buvo 
svarstyta ir keli svarbus šios 
valandos klausimai. Nutarta 
parašyt resoliuciją Lietuvos 
klausimu: kokių įstatymų ir 
•tvarkos geidžiame, mes, esau- 
tįs Amerikoje Lietuvos pilie
čiai, dėl savo tėvynėj Lietuvos. 
Tapo išrinkta komisija iš triji, 
narių parašyti tą rezoliuciją ir 
paskelbti spaudoje. Taipgi bu 
vo plačiai ir karštai diskusuo- 
jama apie Atstatymo Bendro
vę, dėl kurios labo buvo tiek 
daug naudojamas organas Tė
vynė ir kur p. K. Šliupas 
dabar paskelbė apie tos ben
drovės blogus darbus.

* — M. Petrukas.

Kensington. — Vaikų Draugijėlės 
Ateities Siedo, po globa L. M. P. S. 
67 kp. dainų repeticijos liko perkel
tos iš 10 vai. ryte ant 4tos v. po piet 
subatoms, toj pačioj svet. — Palmer 
Parko. Visi vaikai susirinkite pas
kirtu laiku, nes šį subatos vakarą, 
kovo 18 d. turite dainuoti L. M. P. 
S. 67 kp. vakare, J. Stančiko svet.

• — Globėja.

Draugystė Lietuvos Vėliavos Am.
No. 1. mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 14 d., I vai. po pietų, Davis Sq- 
uare Parko svet., 45th ir Paulina Sts. 
Visi draugai malončkite susirinkti, 
nes bus daug svarbių dalykų apkal- 
betlnų. — Nut. rašt. A. Tarvydas,

4-to wardo Liet. Politikos ir Pašal
pos Kliubo mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, kovo 14 d., 1 vai. po 
jietų. L. A-zuko svet., 8301 Aubum 
Avė. Kviečiame lietuvius 18—40 m. 
imžiaus prisirašyti prie kliubo. Kliu
do jaunų mergaičių choro repetijos 
būna kas Šventadienį 12 vai. ryto Fel- 
lowship svet. Jaunos mergaitės yra 
kviečiamos dalyvauti

—M. Juodis , prez.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Am> 
broziejaus Milieška, paeina iš Kau^ 
no gub., Šiaulių pavieto Viekšnių 
parapijos, Naikių kaimo. 1909 m. 
gyveno So. Brooklyn, N. Y. Kas ži
note praneškite — turiu svarbų rei
kalą.

KOSTANTAS SIDABRAS 
1900 So. Union Ove., Chicago. III.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

MOTERŲ MOTERŲ

D O

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

PAJIEŠKAU švaraus kambario su 
valgiu arba be Valgio, geistina, kad 
butų elektros šviesa su garu šildomas 
ir vana, Bridgeporto apielinkėj. At
sišaukite greitai

P. P., 
8238 S.Halstecl St., TeLBoulevard 8329

Mums reikia muši] naujai) 
Apsiaustų siuvyklai.
Finišęrių

ĮIEŠKO partnerių
PAJIEŠKAU, partnerio arba dar

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

A. GARSI 
1410 So. 49th Ct

First beisterių
Sccond beisterių
Off presserių

Cicero, III.

PIGIAI PIRKTA, 
BRANGIAI ATSIEINA.

šis priežodis niekur ncgal bu 
ti geriau pritaikomas, kaip pir 
kime vaisių. Pavyzdžiui, jei
gu, kankiniesi dėl užkietėjimo 
vidurių, prasto apetito, galvos 
skaudėjimo, bemiegės ar kito
kių skilvio ligų, — tai Trinerio 
Amerikoniškas Eliksyras Kar
tojo Vyno yni geriausi gyduolė

Plėšikai siaučia.
Tapsi atsakydami į policijos 

viršininko Garrity užreiškimą, 
kad jis apvalys Cbicago nuo 
piktadarysčių i šešius menė
mis, vakar plėšikai siautė visti 
dieną mieste. Per visą dieną pa 
laryta daugiau 10 plėšimų, ku
rtuose liko apšaudyta vienu pa
garsėjusi karčiama Burr Oak 
’nn, iš kurios atimta $300 pi
nigais. Tai atsitiko dienos lai
ku, kada karčiamoj buvo pilna 
hnonių. Commcrciat Tailoring 
Co., 9094 Commercial Avė. nete 
ko už, $26*000 audeklų, neto- 
’iese auksoriai neteko auksų už 
$1,200. Viso chicagiečiai ati
davė plėšikams vakar virš $45,- 
000 pinigais ar daiktais.

Koseland ir Kensington. -— Svar
bias prakalbas rengia LSS. 187 kp. 
’-yto, kovo 14 d. 2 vai. po pietų, J. 
Stančiko svet., 205 E. 115th St. Kal
bės Naujienų redaktorius P. Grigaitis 
tpie dabartinį padėjimą Lietuvoj ir 
P. Dubickas. Visi kviečiami atsilanky- 
i. . — Komitetas.

Waterbury, Conn — LSS. 88 kuo
jos mėnesinis susirinkimas įvykę u- 
taminke, kovo 16 d., kaip 8 vai. vak. 
tviesos Knygyno svetainėje. Visi na- 
•iai būtinai atsilankykit, nes turime 
laug svarbių reikalų.

— Org. P. Plečkaitis.

L. M. P. S. 9tos kuopos Choras ren
gia Koncertą ir šokius, NedČlioj 28 
1. Kovo, M. Meldažio svetainėje, 2242 
,V. 23rd Place. Programo tėmykite 
ipskelbimuos. — Komitetas.

L. S. S. 22 kp. nepaprastas susi- 
inkimas įvyks subatoj, kovo 18, kaip 

7 vai. vakare, p. Meldažio svet., 2242 
vV. 23 PI. Visi dariai prašomi at- 
zykti laiku ir naujų atsivesti. Turi
ne daug svarbių reikalų aptarti.

, — Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ
H art Schaffner 

<& Marx
4512 - 1540 W. 2211d SI.

KEIKIA MERGAIČIŲ

VIRŠ 16 METŲ AMŽIAUS 
DARBUI PRIE SPĖKA ’ 
VAROMŲ SIUVAMŲ MAŠINŲ. 
PATYRIMAS NEREIKALIN
GAS. GERA MOKESTIS IR 
GEROS DARBO SANLYGOS.

SPBINGFIĖLD PRODUCTS
2241 So. Halsted St.

RUBSIUVYKIjM 
DARBININKIŲ

Finišęrių ,
Arin hole beisterių
Button hole beisterių (ranka)
Pocket meikerių (pants)
Claąi sewerių ir
Back meikerių

Ek aplodavo šovinis, 1 už
muštas.

draugas prisiuntė iš 
Albertui Bluihberg,

Paj ieškojimai
Alfred Decker

Cohn

Mes turime vietą jūsų dukterei gražioj, sveikoj ir 
saugioj dirbykloj. Visas darbas yra atliekamas 
sėdint. Tarpe savo draugų ir uždirbant gerus 
pinigus ir tuom pačiu laiku žinant, jog ji yra 
pageidaujama. Savaitiniai bonai duodama 
geroms darbininkėms.
Valandos 8 vai. ryto iki 4:30 vai. po pietų.
Jeigu jus numanote, jog jūsų duktė mėgsta 
įvairų darbą — siųskite pas mus; 
ji pamėgs vietą, podraug ir darbą.

Kreipties:

Stewart-Warner-Speedometer Co
1828 Diversey Parkway ‘

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

REIKIA mergaičių ar moterų lei- 
beliavimui ir pripilstymui butelių ar 
kenų. Geros darbo sąlygos.

VAN GJLEEF BROS. 
77th ir Woodlawn Avė.

Važiuoti bi karu iki 79-tai gatvei, 
huo čia iki Woodlawn Avė.

VYRŲ ir MOTERŲ

MARTIN SEMOUR CO.
Archer Avė. ir Quarry St.

Moteriškų lengvam dirbyklos 
darbui. Failiavimui kortų.

Kreipties:
MARTIN — SEMOUR CO.,
Archer Avė. ir Quarry St.

i gyduolę:kurią galima nusipirkt 
h (T, ar 20. ač 30 centų plgia^k 
Jus paklausykite jo, jus nupir- 
ksile pigiai, bet greiai pamaty
site, jog savo pinigus esi išme
tęs bereikalo. Tikra gyduolė y- 
ra visad verta tiek aukso, kiek 
ji sveria. Lygiai, kaip M. Jo
seph Zeleznik, Box 158 Star Ci
ty, W. Va. rašo mums vasario 
23 dieną:

“Trinerio Amerikoniškasis E 
liksyras Kartojo Vyno yra la
biau vertas negu pinigai. Aš 
rekomenduoju visa širdžių vi
siems mano tautiečiams. Pas
kelbk mano vardą ir adresą.”

Klausk savo vaistininko ar

Vienas
Francijos
5325 S. Clnremont Avė. 3 colių 
kanuolės kulką, kuri buvo ne
iššauta. Bhinrberg nusinešė 

pas Wilfiain Heniergrcen, 6398 
S. Western Avė. ir

«> plyšo- 
inl vielos užmušė patį Blum- 
bergą, o Hemergreen ir kitą 

žmogų suųkiai sužeidė. Po to 
kįlo gaisras, sunaikinęs sankro 
vą.

g—■-!!=?■■ .'.'.S*!!"..,. -ep-.t-.......

Pranešimai
Domai Draugijų. — Šiuo norima 

priminti draugijoms, kati jos atnau
jintų kontrakkus 1920 metams pasam- 
•Jyme daržų piknikams, kitoniškai 
mano daržas bus išnuomotas kitiems.

M- J. ČERNAUSKAS, 
Lyons, III.

.•*■**■

pradėjo

MERGAIČIŲ REIKIA 
Angliškai kalbančių 

Kreipties: 
WESTERN SHADE CLOTH CO 

2100 So. Jefferson St.

MERGAITĖS arba moters plovi
mui ir leibeliavimul butelių. Nuolat 
darbas. Gera mokestis.

KRAUT & DOHNAL, 
------ -SoHHarlr Btr *

ĮTEIKIA 'moters popierom*
skirstyti. Gera mokestis.

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

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

Insulftte Wire and Cabje Co. 
954 W. 21st St.

Triperio Angelica Biter Tonic.
Joseph Trinęr Co., 1333-43, So.
Ashland Avė., Chicago, III.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše- 

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

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino. serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.80.

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

Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
vai. vakare. Subatomis iki. 10 vai. 
vakare. Nedaliomis iki 6 v. vakare.

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

JUOZAS J. ŠVARLYS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
12 d. kovo, 1920, 7 vai. ryto. 
Mirė nuo pląučių uždegimo, 89 
metų amžiaus. Paėjo iš Kau
no rėdybot;, Panevėžio pavieto, 
Mažėnų kaimo. Paliko moterį- 
Marijoną ir tris sūnūs: Jurgį 
14 m., Juozą 12 m. ir Edvardą 
3 m» Laidotuvės bus panedė- 
lyj, 15 d. kovo, 10 vai. iš ryto, 
iš namų 3417 So. Lowe Avė., 2 
lubos į tautiškas kapines.

. Taigi širdingai kviečiame gi
mines ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse. Liekame nuliūdę

MARIJONA ŠVARLIENĖ 
IR SUNAI.

PAJIEŠKAU savo pačios Onos Bra- 
nauskienės, po tėvais (Ona Ruzgaitė) 
ji apleido mane kovo 3 d., 192B. Man 
išėjus į darbą išsikraustė ir kada pa
rėjau iš darbo, tai tuščius namus ra
dau. Pabėgo paimdama nuo manęs 
viską, taipgi pasiėmė ir 3 kudykius, 
kurių man yra labai gailą, nes žinau 
koks jų likimas laukia. Taipgi su ja 
pabėgo ir jos meilužis, kuris kaip ka
da save vadina Sabaliauskas arba Sa- 
bušius.. Butų labai malonu, kad kas 
man praneštų, žemiau paduotų ant
rašu kur ji dabar randasi ir būtinai 
loriu atsiimti savo mylimiausius ku
dykius. .

JUOZAPAS ĘRANAUSKAS, 
2333 W. 28rd St., Chicago, III.

PATYRUSIŲ ‘
OPERATORIŲ
PRIE PUNCH PRESSŲ.

JUSTRITE MFG. COMPANY, 
2061 Southport Avė. .

REIKIAx

MOTERIŠKŲ OPERATORIŲ

Plain stitcliing
Powcr mašinų *
Musų mergaitės uždirba 
iki $30 į savaitę. Nuolat 
darbas.

Ęmployment Dept., ' 
S. W. Cor. Franklin 
ir Vau Buren Sts.

■ ■ 1 r ..... —

MOTERŲ

Valymui ir plovimui aslos, nak
ties drbas; valandos 5:30 iki 
10:30; $10.00 į savaitę; nuolat 
darbas. Kreipties prie: 
823 Tripp Avė. CoP of

Arthiiigton St.

KART, SCHAFFNER & MARX
36 So. Franklin St.

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue lalanti Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

DR. JOHN N. THOBPE 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

1637 Wf51 8t. kBmpJUrshfield »v
Valapdos: Iki 9 ryto; nuo > iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
TeL Prospect 1157

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 SU Chicago.*

REIKIA

malleable molderių
Mums reikia molderių musų Malleable Foundrėje prie 

Kr8’ ma®lnv ir spaustuvų (Sųueezer). Nuolat dar
bas. Nėra urnos Nėra darbininkų nesusipratimų.
Musų patyrę molderiai uždirba nuo $5.00 iki $14 j diena 
sulyg jų iSgalės (uždavu darbas). 1 ’

rie

„ , . grinderių
Rough grindenų ir fitterių Milling ruime ir kalvėje, 

taipgi grindenų (tekorių) ir polišerių (šveitiku) prieJ 
plūgų darbo. (Visur uždavu darbas). Gera mokestis.

H—-

MERGAIČIŲ COREMEIKERIŲ
arba mergaičių yirš 16 metų amžiaus, kurios norėtų iš
mokt: šio amato. Musų mergaitės korių-dirbėjos uždir
ba nuo $4.00 iki $6.00 j dienų (uždavu darbas/ Mokinės 
gauna $2.50 į dieną pradžiai.

Jeigu esi kiek apsipažinęs su kuriu šių darbų, arba ne 
v -i "n /r savo darbu, arba esi be darbo

parašyk mums. Mes mokame augščiausias algas. Nėra 
darbininkų nesusipratimų. Darbas užtikrintas visam 
metui bi vyras ar moteris esti pastovus ir norus dirbti. 
Mes budavojame naujus namus, kurius išnuomuojame 
arba parduodame prieinamomis kainomis Šeimynoms iš 
kitų miestų. Rašyk ar kreipkis: SAMDOS OFISAN. 
OLIVER CHILLED PL0W WORKS,

SOUTH BEND, IND.

Aš JONAS' ŽUKAUSKAS pajieš- 
kau savo dėdžių Benedikto Daunio ir 
Kazimiero Daunio. Kauno rėd. Šiau
lių pavieto, Kuršėnų parapijos, Rėč
kų kaimo. z

JONAS ŽUKAUSKIS, 
3509 Sardis Alley, Pittsburgh, Pa.

PAJIEŠKAU Petro Jonės. Pir
miau gyveno North Forth Worth, 
Texas. Dabar nežinau kur. Pra
šau atsiliepti, turiu svarbų reikalą.

M. ALISZEWSKI,
4541 So. 39 St., So, Omaha, Nebr.

600 Blue Island Avė., Room 523 
Cor. Harrison S t.' b. . ■ ’ ' «

REIKIA 
Moteriškų lengvam dirbyklos 
darbui. Gera mokestis pradžiai. 
Greitai pakeliama. Kreipties:

M. LINKMAN & COMPANY 
327 N. Wells St.,

Gth lloor.

EDERHEIMER STEIN COMPANY
1911 W. 12th Street.

Mums reikia Rubsiuvyklai

DARBININKŲ IR DARBININKIŲ

REIKIA patyrusių dirbime piršti
nių. dirbti namuose.

Mes pristatysime ir atsiimsime 
darbą.

Mes suteiksime viską: medega 
mašinas darbui; įvedimas jums elel 
tros bup musų padaryta DYKAI,

Tuojau- reikia sekantiems darbams:

PAJIEŠKAU brolio PranciŠko Ag- 
insko, du metai atgal lankėsi Chir 

cagoje, tuomet dirbo ant tavorinio lai
vo (boto) už fajermoną, dabar neži
nau kur. Motina rauda, kad prapuo- 
ė sūnelis, negaunanti jokios žinios. 

Atsišaukite, ar kas žino praneškite 
greitai.

J. B. AGLINSKAS, 
3238 So. Halsted St,, Chicago, III.ANTANAS BARKAUSKAS 

Mirė kovo 11 <1.. 1920 m* 12:20 
vai. nakties Pavieto Ligonbuty- 
je, amžiaus 50 m. Buvo kilęs iš 
Tytuvėnų miestelio, Raseinių'ap 
skričio.. j .•r ;

Kūnas pašarvotas prie 233 E. 
115th St. Kensingtpn,Ill. Laido
tuvės įvykk panędšlio ryte ko- < 
vo 15 d. į Vinų šventų Parapi
jos bažnyčią išten į šv. Kazimie
ro kapines. ' ,

Paliko našlaičiais moterė ir' 
trįs sūnus Lietuvoje.

Gimines ir pažįstam! meldžia
ma dalyvauti laidotuvėse. 

- ' s Bužas. 
51h 9t.

c rr-s./ ’^JŲRGIS ■■•'ttpIMVA, 
------- - 1789 So. Halsted St., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU savo vyro Juozo Ktiu- 
90, jau šeši metai kaip nežinau kur 
is randasi. Kiti pasakoja, kad Mi- 
napolio valstijoj užmušė jį ant tre
cių. Jis buvo augšto ūgio, rauplė
ms. Mėgdavo važinėties is vieno mie 
?to i kitą. Jei kas žinote apie jį, ma- 
onėkite man pranešti, duosiu $10.00 

dovanų.
ONA RAUBIENfi, 

>926 So. Elizabeth St., Chicago, UI. 
4.2.^.... . . --------------......

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

..w.. .... ................................. ....... . , - .

REIKIA autosios moteriškos prida- 
bojimui poros kūdikių- 8 ir 7 motų. 
Lengvas darbas. Skalbimo nėra kreip
ties po 6 vai. vakare.

♦ M. UGIANSKIS,
619 W. 87th St., Chicago, III.

2 lubos, -vidurinis fletus.

REIKIA UNDER PRINTERIŲ.
STATYTOJŲ IR SURANKIOTOJŲ.

Reikia po vieną atskiram darbui. 
Naujovinė ir švari dirbykla. 
Dienos šviesa. Nuolat darbas 
tiems, kurie gali dirbti.
48 valandos savaitėje. Paduok 
amžių, patyrimą ir kiek nori, al
gos pradžiai. South West gidėje.
Adresuok “ Naujienas” No. *57

Kviečia įgr
283 E

PAJ IEŠKAU savo draugo Jono 
Shtašio ir Kostancijos Shtašaites ir 
Kazimiero Milcjikio, Girdėjau kad gy 

vena Chicugojl meldžiu atsišaukti į 
Naujienas.

MERGAITES IR MOTERS.
'Mums reikia 50 longviam dirbyklos 

darbui, (
Ar jus patenkintos dabartinių savo 

vieta. Kam nedirbti švarioj, gerai ve
dinamo] dirbykloj, kame augščiausioš 
algos mokama, pastovus darbas ir ge
ra proga iškilti.

Ateikite ir Patirkite.
86 So. Throop St.

REIKIA mergaičių mokinties siūti 
pirštines taipgi patyrushj operatorių 
>rie spėka varomų siuvimo mašinų. 
Serą mokestis. Kreipties:

EISENDAK'I n GLOVE CO., 
2001 Elston Avė.,

MERGAIČIŲ (2)
Velytina 18 ar senesnių operavimui po 
pierinių slitterių. Darbas lengvas ir 
švarus. Daug tyro oro ir dienos švie
sos; $12 iki $14 į savaitę pradžiai ir 
jonus už padarytą darbą. 48 vai. sa
vaitėje. Kreipties į “Naujienas” 
No. 60.

..........  . -r-
REIKIA mergaitės ar moteries pri- 

dabojimui 4 hietų mergaites. Nėra 
darbo. Gera mokestis. Kreipties va
karais po 6 valandai.

J. GRIGAITIS, 
4725 W. 12th PI. Phone Cicero 4878

Of presserių
Collar meikerių
First beisterių
Ali around tailorių

„Examinerių ant apsiaustų
Examinerių knee pants
Finišęrių
Button hole meikerių

Z •

Button sewerių
Jeigu turi patyrimu, mes duotumėme jums
darbą, geriausiai mokamą. 44 valandos savaitėje.
Dienos šviesos siuvykla.

Ateik pasiruošęs dirbti.

IEd®irh®nm®]r šteinu C©m]paiBiiy
1911 W. 12thStreet.
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REIKIA DARBININKŲ; REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ VYRŲ

REIKALINGAS geras Ii- 
reikia machine operatorių notypistas. Pastovus darbas. 

- Augšta mokestis. Geros są- 
M.« I j™.?8- Kreiplies tuojaus į 

mokame au;
mokestis ir

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

44 vai. savaitėje.
Darbas ant visados.

į. FRIEDLANDER & COMPANY,
920 W. Randolph St.

Sangamon St. įnėjimas

ilK* o vlLCll IHK* iUtS ■ * » e /* • *

Račiausią mokestį. Unios ! Naujienų ofisą 
bonus 20% kas savaitę. ........ ......

REIKIA

REIKIA DARBININKŲ
<1 ..u. I ■ ■■ iiiii.įTį

REIKIA DARBININKU RAKANDAI
VYRŲ VYRŲ

UNION SPECIAL 
MACHINE CO., 
311 W. Austin Avenue

REIKIA vyrų, kurie yra 
apsipažinę su bizniu svaigi
nančių gėrimų. Geistina, 
kad mokėtų lietuvių ir kitas 
kalbąs. Turi būti vikrus vy
rai. Gera proga padaryti di
delius pinigus. Kreipties 
“Naujienų” adresu. No. 56.

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

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

DARBININKŲ

Geni mokestis.
Nuolat darbas,

Turiu du bizniu ir abejuose reikia 
darbininkės. Mokestis pagal gabumą. 
Mažiausi mokestis $8.00 į savaitę ir ! 
daugiau. Reikia dirbti suėstomis ir 
nedaliomis. Darbas ant visados.

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

. 1 11 111 '.■■■____ _______ "•?

Kreipties
Employment office •

REIKIA DARBININKŲ

į STTWART WĄBNER CORP.

1828 Diversey Pnrkvvąy

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

VYRŲ REIKIA.
Patyrimas nereikalingas.

Nuolat darbas.
Gera mokestis.

AM-PLUS STORAGE BATTERY CO.
4 741 W. Van Buren St.

LYGIAI vieną dolerį į vąlandą gali
ma uždirbti dirbant uždavu (pieco 
work) cemento čęrpių dirbykloje. 
Klausk MR. GEYER.

FEDERAL CEMENT TILE CO. 
Marble St. ir State Line, ' 

Hąmmond, Ind.

PARDAVIMUI

VYRŲ IR MOTERŲ

BERNIUKŲ IR MERGAIČIŲ

Virš 16 metų amžiaus mokinties 
operuoti lengi’ą punch pressą. 

šviesi, švari dirbykla.
RAY TIRE & RUBBER CO 

827 Rees St.

REIKIA vaikiuko pailiavimui ir a- 
belnam ofiso darbui. Gera proga i 
pakilti. Gera mokestis.

AHLBERG BEARING CO., 
317-827 E. 29th St.

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

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

50c valandai darbininkams ir truck- 
menams J Warehouse.

Nuolat darbas.
GUMBINSKV BROS.

2261 So. Union Avė.,
REIKIA VYRŲ '

Vaikiukų mokinties
ant mašinų; Kalvių $7.80 į dieną; dai- 
lydžių $1.00 į valandą; 3 vyrų prie 
elevatoriaus; vyrų prie elektrinio era- 
ne’o; pečkurių ir pagelbininkų $27.50
— $40 j savaitę. Visokiam darbui ho- 
teliuose ir valgyklose $50 — $80.00; qTATYTOJU IR SURANKIOTŲJŲ 
Janįtorių $110.00 - 8 valandos „akt, 
ir dieną; Nešiotojų sodų: mašinistų ir 
pagelbininkų 50 — 70c į valandą. Dar 
bininkų su kambariu ir valgiu. Dar-

, bininkų prie Sheet metai, nailerių, 
prie screw mašinos ir prie punch 
presso. Panagių vyrų $30 į savaitę, 
pirmenybė senyviems, inspektorių į 
mašinų dirbyklą, nereikia patyrimo; I 
Millwrighterių ir pagelbininkų, oile- 
rių, steam fitterių. ir pagelbininkų 50
— 70c į valandą; weldertų.

MOTERIŠKŲ.
Mergaičių pardavinėjimui užkand

žių, virėjų, trumpos valandos, nėra 
nedeldienių. Dirbykloms moteriškų 
40c valandai. Visokiems darbams ho- 
teliuose ir valgyklose. Pagelbininkių ! 
slaugėms (Nurse) $40.00, kambaris 
ir valgis.

Moteriškų trumpoms darbo valan
doms:

10.vai. vakaro iki 6:30 ryto.
, 9 vai. vakaro iki 5:30 ryto.

11 vai. vakaro iki 5:30 ryto.
. 8:30 vai: vakaro iki 3:30 ryto.

10 vai. ryto iki 3 po pitų
9 vai. vakaro iki 7 ryto.
6 vai. vakaro iki 11 nakties
3 vai. po pietų iki 10 vai. vakaro.
5 ar 5:30 vak. iki 11 ar 11:30 nakt.
6 vai. vak. iki 12 nakties.
5 vai. vakaro iki 3 vai. nakties.
8 vai. ryto iki 12 dienos
12:30 vai. po pietų iki 4 ar 5 p.p
9 vai. ryto iki 2:30 vai. po pietų
11 vai. ryto iki 3 vai po pietų
6 vai. po pietų iki 1 vai nakties

SOUTH PARK
SOUTH PARK EMPLOYMENT

7 AGENCY
<193 So. Halsted St., 2-ras augalas.

Visi darbai South North ir West 
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKIA UNDER PRINTERIŲ 
ATYTOJŲ IR SURANKIOTOJŲ. 
Reikia po vieną atskiram darbui. 
Naujovinė ir švari dirbykla. i 
Dienos šviesa. Nuolat darbas 
tiems, kurie gali dirbti.
48 valandos savaitėje. Paduok 
amžių, patyrimą ir kiek nori al
gos pradžiai. South West Sidėje. 
Adresuok ” Naujienas” No. 57'

- r 1 11 ■■ —

50c į valandą Darbininkams ir.
| Truekmenams Warehouseje. 

Nuolat darbas.
ĮGUMBINSKY BROS. COMPANY, 

2261 So. Union Avė. ‘

REIKIA

Jaunų vyrų dirbyklos darbams. 
Puiki proga vyrui norinčiam 
konors atsiekti.

Kreipties 4 lubos. f 
. KIMBLE GLASS CO., 

402 W. Randolph St.

REIKIA vyrų prie kraustimo ta- 
vorų Warehousėje. Nuolat darbas, 
50c. už valandą pradžiai.

CHICAGO STORAGE & 
TRANSFER CO.

5865 W. 65th St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ!
VYRŲ

REIKIA 500 DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ

šeimynos ir pavieniai dabar 
yra laikas užsirašyti.

DVTV Alivric i ’a i Ar norite gyventi ant ūkės atei- KruRALirNJanilO- nančią vasarą Michigane ir uždirbti 
rius. Gera vieta senelesniam *erus pinigus’ Mes mokėsime po ir__ u J $30 už akerį. Mes taip-gi duosimedlgfa, Kambarys. Į jums jęerai apmokamus darbus žie- 

. Mes duo 
I sime dykai gyvent i 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- 
Hiais. 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 pardavėjų, kurie gali kal
bėti lietuviškai, lenkiškai ir angliš
kai, pardavinėti nesvaiginančius gė
rimus. t

LEVINE,
3559 W. 12th St., Chicago, III.

Pastovus darbas. Kreipties j mętu 7lus,ų dirbykiose. 
tuoj aus j Naujienų ofisą, 
1739 S. Halsted St.

RUBSIUVYKIAI
DARBININKŲ

OFF PRESSERIŲ
SECOND BEISTERIŲ
TOP COLLAR BEISTERIŲ 
FLAP & WELT MEIKERIŲ 
TAPĖ SEWERIŲ
POCKET MEIKERIŲ (pante) vo darbį
JOINERIŲ (pants ‘ i

REIKIA BuČerio, kuris supranta sa 
Butų geistina, kad butų 

nevedęs gauti; guolį ir valgį. 
P. DAMBRAUSKAS,

• 1727 So. Union Avė.

Aflfred Decker SSSS
& Colhuni

, OPERATORIŲ
PRIE PUNCH PRESSŲ. 

JUSTRITE MFG. COMPANY, 
2061 Southport Avė.

Employment Dept

S. W. Cojf Franklin 
ir Van Buren Sis.

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

J. LANSKY, 
37th ir Homan Avė.

REIKIA PORTERIO dirbykloje 
dirbti. Stiprus vyras. $18 iki $20 i 
savaitę. 4* valandos darbo.

Kreipties į Naujienas No. 58.

Kreipties j samdos ofisą:

311 W. Austin

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St 
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA darbininkų nuolatiniam 
darbui plieno yarde. 55c j valandą. 
Devynios valandos j dieną.
OLNEY J. DEAN & CO., Steel Yards 

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

karu iki 54th Avė. Eik 1 bloką į 
šiaurius.

REIKIA pirmaranfcio duonkepio.
Gera alga.

KAZ. MAROZAS,
4617 So. Paulina St., Chicago, III.

REIKIA vyrų dirbyklos darbui. 
Geriausi mokestis mokama.

Klausk Mr. Roth, 
LOEWENTHAL CO., 

947 W. 20th St.

TRUCKERIŲ WAREHOUS’EI

Darbininkų

Glazierių

9 vai. darbo diena.
49vai. į savaitę. 

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

LIEJYKLAI IR DIRBYKLAI 
REIKIA DARBININKŲ. 
Augšta mokestis mokama. 
Labai geros darbo sąlygos.

AMERICAN BUILDING 
FOUNDRY CO.,

2300 So. Springfield Avė.

REIKIA
VYRŲ ABELNAM DARBUI 

Kreipties:
755-759 W. Taylor St.

REIKIA maliorių automobiliams, 
maliavoti. Gera mokestis. Nuolat 
Darbas.

WM. J. HUGHEY & SONS CO.
2518 Michigan Avė.

REIKALINGI kriaušiai prie mote
riškų kotų ir andarokų. Pastovi vieta, 
gera mokestis. Ateišaukitef 

W. TASK,
1256 W. Harrison St., Chicago. 

Tel. Monroe 4587.

REIKIA darbininkų i packing 
house; patyrimo nereikia. Gera 
mokestis. Nuolat darbas.

ARNOLDS BROS., 
660 W. Randolph St.

REIKTA DARBININKŲ 
dirbyklai ir abelnam dirbyklos 

darbams.
Kreipties:

MARTIN SENOUR CO., 
Archer & Quarry St.

, EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

$800 Angelus Grojiklis—pijanas, 
mahogany medžio, antrarnnkis drau
ge su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Begina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARSIDUODA Krautuve vyrų 
ir moterų drabužių. v
Parduosim labai pigiai.

3218 So. Halsted St., Chicago, 1)1.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, lietuvių ir kitų tautų apgyvento] 
vietoj. Biznis išdirbtas gerai. Noriu 
parduoti j trumpą1 laiką.

570 W. 18 St.

PARDAVIMUI — Auksybės ir Op
tikos Sankrova drauge su visais in- 
taisymais ir namu. Biznis išdirbtas 
per 25 metus. Klauęti telefonu 
Canal 4639.
Rašyti j Naujienas No. 57.

LAIME LAIME*

KAS NORI palikti laimingu ir, tur
tingu į trumpą laiką.

PARSIDUODA labai puiki buCer- 
nė ir gYosernė su namu iš priežasties 
turiu išvažiuoti Lietuvon 15 dieną Ba
landžio (April). Biznis išdirbtas nėr 
9 metus. Aš paliktu turtingu ir 
nupirks ir tas paliks turtingu j trum
pą laiką. Atsišaukite.

2462 W.‘ 46th Place.
.... m--------

PARSIDUODA febai pigiai groser- 
nė maišytų tautų jipgyventoj vietoj, 
gera biznis. Pardavimo priėžastis esu 
pavienis, seserei pasitraukus esu pri
verstas parduoti.

Atsišaukite.
J. J. MOSGERS 

2958 Lowe Avė., Chieago, III.

PARDAVIMUI grudų, šieno krau
tuvė, su visais įrengimais, arkliais ir 
vežimais. Lietuvių apgyventoj vie
toj. Biznis išdirbtas per 12 metų. 
Neša daug pelno. Kas gretai nu
pirks, daug laimės.

P. MALAKAUSKAS, 
2150 So. Hoyne Avė., Chicago, III. 
.......»--------- ------------------------------ —

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Lietuvių apgyventa vieta. Par- 
dusime pigiai , atsišaukite tuojau į 
Naujienų ofisą, pažymint num. 62.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė; jeigu kas nori gali pirkti sykiu 
ir namą.

2722 W. 47 St.

KAS TURITE 
parduot spausdinamą (drukuojainą) 
mašiną, su visais įtaisymais, didumo 
4x6 colių. ' 

PASADINO MARKET
4104 Sq. Campbell'Avė., Chtcago, III. 

..... . .Z-------

___ AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA puikus automobi

lius penkių pasažienų lomazįnas Jeff- 
ry Co. 4 cilinderių, inžinas dirba kaip 
naujas, self starteris, geri tajarai, va
žiavimas gvarantuojamas. Atsišau
kite nuo 6 vai. vakare.

KAZ. A. URNEŽIS,
3423 Wallaco St., Chicago, 111. 

Pirmos lubos, užpakalyje.

PARDAVIMUI du automobiliai For 
das ir Cheverett, abudu 1917 m. At
rodo kaip nauji. Po 5 pasažierius. 
Parduosiu greitai ir pigiai, nes noriu 
išvažiuoti į rytines valstijas.

M. MASILIŪNAS, 
4945 West 14th Street,

RAKANDAI

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
»afas su rekordais parsiduos už 

0 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

SKŪRA MUŠTAS SETAS sekly- 
čiai; mSlyno velouro Retas gyvena
miems kambariams, valgomamjam ir 
Viryklai rakandai, Žalvarini lova, kau
rai, viktrola, pastatoma lampa — var
toti tik keturiuH mėnesius. Tur būti 
parduoti šią savaitę — labai pigiai.

i 1511 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEM®
•********"***«*W lW*t*W***wR^W^*^VWW^W^«%<^^WW**%*WW lWW* 

ŠITIE NAMAI TAI YRA TIKRI 
BARGENAI.

NAMAI-žEMfi

1,11 
RANDAI

3 augščių naujas mūrinis namas ant 
Union ir 34 St., .... .................. .$8,600
2 fliatai po 6 kambarius su visais in- 
taisymais, elektroms ir maudynėmis, 
cemento apačia ......................  $5,600
2 fliatai po 6 kambarius su maudynė
mis, $3,600, įmokėti tik 500, kitus 
kaip renda kas mėnuo.
2 namai ant vieno loto, 4 pagyvenimai 
$2,600, įmokėti 300, kitus kaip renda.

C. P. SUROMSKI CO.,
3346 So. Halsted St., Chicago, III. 

BRIGHTON PARKE
2 fliatai po 5 kambarius 4 metų senu
mo .... ............................. ........... $6,400
2 fliatai po 6 kambariuH, 4 metų ne-
numo ......................................... $7400
2 augščių mūrinis namas su augšta
apačia ................ j............ .................. $5,600.

Kas turi namų mainyti ant farmų 
atsišaukite greitai. Turime gerų far
mų netoli nuo Chicafęos.

C. P. SUROMSKI CO., 
8346 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA NUOMAI namelio (cotta
ge) keturių kambarių South West ai
dėję; šeimynoje tik trįs asmens. Kas 
turi nuomai tokį namelį — praneški
te “Naujienų” ofisan No. 61.

FARMŲ PIRKĖJAI.

NAMAI-žEMfi
DIDELI BARGENAI

Naujas 2-jų lubų augščio 
mūrinis namas su beismentu
2 pagyvenimų po 6 kamba
rius. Randasi 3609 S. Lowe 
Avė. Kaina tik ... $6,750.00. 
$1,000 įmokėti, likusius kaip 
rendą.

2-jų lubų augščio mūrinis 
namas 2 po 6 kambarius pa
gyvenimai su beismentu. Na 
mag randas ant Emerald ga
tvės. Kaina .... $3,800.00. 
$500 įmokėti, kitus kaip 
rendą.

2- jų lubų augščio mūrinis 
namas 2 po 5 kambarius pa
gyvenimui. Randasi 3725 S.’ 
Lowe Avė. Kaina tik $3,800.

3- jų lubų augščio mūrinis 
j namas, 3 pagyvenimai po 4
kambarius. Randasi 919 W. 
34 gatvė.

3-jų lubų augščio mūrinis 
namas. Keturi metai kaip 
statytas. 3 po 5 kambarius 
pagyvenimai. Maudynės, e- 
lektros šviesa. Namas randa 
si ant Emerald gatvės. 
Kaina......................$8,600.00.

2-jų pagyvenimų medinis 
namas, 8 Kattb’dViai. Maudy
nės ir toiletai. — $2,200.00. 
Įmokėti $300.00 kitus kaip 
rendą. Namas randasi 3433 
So. Wallace.

3 lotai ant Halsted St tarp 
33-čios ir 34-tos gatvių. 
Kaina.......... ...... $13,000.00

2-jų lubų augščio mūrinis 
namas. 2 po 4 kambarius pa
gyvenimai. Randasi po nu
meriu 3201 S. Lime St. 
Kaina .......................$2,600.00.

Naujas 3-jų lubų augščio 
muro namas. Randasi ant 
Halsted St. Kaina labai ma
ža. Ateik į ofisą pasiteiriau- 
ti. i ...

Del platesnių paaiškinimų 
kreipties pas:

M. J. KIRAS & CO., 
3331 S. Halsted Stį Chicago.

Tel; Yards 6894.
DIDELIS BARGENAS

3 augščių muro namas, 4 metų se
numo, 6 kambarių pagyvenimai, ga- 
rage ir extra lotas 3Q pėdų pločio, 
naujovinis (modern) budlnkas. Kaina
vo $13,000.00; parsiduoda už $11,000 
Brighton Parke.

West Sidėjc. 3 augščių akmens 
frontas, muro namas, napjovmis budin 
kas, 6 kambarių pagyvenimai, pne 
21-mo place arti 40-tos Avė.; 20 mi
nučių eiti iki Western Electric Dirby
klos, arti “L” karų. Kaina $8,500.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St,Atdara Nedėliomis.

PARDAVIMUI pre 3800 Union 
Avė. muro namelis (cottage) 9 kam
barių fronte ir 4 kambarių užpakalyj. 
Labai pigiai $2850.00.

J. McDONNELL System, 
3517 Archer Avė.______

PIRK NAŠjlĄ NUO SAVININKO 
Parsiduoda puikus 2 pagyvenimų, 

medinis namas po 6 kambarius. Toile
tai,gazas, viskas vidui. Parsiduoda 
nebrangiai, nes savininkui reikia pi
nigų; noriu eiti į biznį Atsišaukite 
vakarais nuo 6 v. vakare.

KAZ. A. URNEŽIS, 
84^3 Wallace St., Chicagę, III.

Pirmos lubos, užpakalyje.

PARDAVIMUI pigiai dviejų augš
tų cottage. j Dvi rendos po 4^ kam
barius. 
$20.00.

Pirmiau negu pirkaite FARMĄ 
gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės, apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuvių gyvena ir dar tūkstan
čiai apsigyvens, nes ten žemė labai 
gera ant kurios viskas labai gerai 
auga nepaisant kokie metai nebūtų. 
Dauguma musų pirkėjų buvo išvaži 
nėję po daugel valstijų, bet tinka
mesnės vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap 
linkui miestelį kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar proga ke
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu 
davojama keletas dirbtuvių. Dar da 
bar žemė labai pigi suliginant su ki 
tų komapnijų prekėms tai musų 
denrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios leikos, ežerai, dabina visą 
apielinkę, visur geri keliai, kad ir 
blogiausiame ore visur galima išva
žiuoti. žodžiu sakant visi paranku- 
mai dėl farmerių yra ant vietos, vi
sur Lietuviškai kalbama, šokama ir 
dainuojama, taip tenai gyvenantiejie 
jaučiasi kaip kad jausdavosi Lietu
voje.

Kas norite platesnių- paaiškinimų, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

FARMAS

Lietuvių Bendroves Apielinkė, 
kur randasi jau daugelis metų- 
metus gyvenančių Lietuvių Far- 
mierių, ir. dar tukstantiemis pa
sitikėjimui dasideda, ir perka 
žemes iki kajnos 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 mes pasiųsime 
Lietuvių kalba knygutes su pil
nu išaiškinimu systematiškų pla 
nų dirbimą farmų.

SANBORN & COMPANY, . 
Owners, ‘

Dept. L, Eagle River, Wis. 
or 908 Peoplės Gas Bldg., 

Chicago, III.

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

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

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

Kreipties:
B. GARIG, 

2133 So. Halsted St., Chicago, III.

EXTRA! EXTRA!
PARDAVIMUI MŪRINIS

6 ruimų namas ant Bridgeporto, aug- 
štas beismentas, pertaisytas pagal 
šios gadynės. Elektra, gasas ir mau- • 
dynės. Parduosiu pigiai. Taipgi priim
siu bile kokį automobilių už pirmą 
įmokėjimą. Atsišaukit greitu laiku.
2849 So. Union Avė. Chicago.

PARDAVIMUI biznio prapertė prie 
22 St. ir Hoyne Avė. Gera vieta plum- 
beriui arba saldainių krautuvei. Lie
tuvių apgyventa vieta. Atsišaukit. 

2042 W. 22nd St.

Dvi rendos po 4 kam- 
Kiekviena renda mėnesiui

2809 So. Troy St., 
netoli 28 St.

NEMOKĖK augštų kainų už rakan
dus. Galime jums parduoti nuo 40 iki 
60% pigiau. Mes esame jgyję didelį 
staką pavyzdingų rakandų, būtent: 
setų skūra muštų dėl seklyčios,' du- 
fojd setų, kaurų, chiffonierų, gražiau
sio darbo phonografų. Ateikite ir pa
tįs pamatykite.

BOSTON SAMPLE FURNITURĘ.
3207 Ogden arti Kedzie Avė. 

Atdaru vakarais nedaliomis iki 4 p. p.

* ' ’ tik 4 metai aenumo; kaina $2000.
4112 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI medinis namas; 2 
flatai iš fronto ir cottage. Parduo
siu pigiai iŠ priežasties ligos.
506 W. 45th PI., ’ Chicago, III.

PARDAVIMUI namas, frame,
aųgšto, 4 kambarių flatas, gazas, 
maudyne, toiletas. Cemtentuotįa• t_ ___ ____ v-K.- ecmnn

UŽ 82,700 gyvais pinigais 
nupirksi 2 augščių gerą namą 
apielinkėje Halsted St. ir 
Canalport Avė.
Telephone Harrison 7508. 

Mr. LEMBERG.

FARMOS.
Daugelį farmų turime ant parda

vimo visai pigiai, su budinkais, gy
vuliais ir mašinerijomis, Wisconsin ir 
Michigan.

Mainom farmas ant miesto proper
šų. Del platesnių informacijų kreip
kitės pas
UNITED LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
117 N. Dearbom, St., Room 403 

Chicago, III.
Reikalaujam Agentų, gera mokestis.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
nor parduoti pigiai 2 augščių namą, 
2 pagyvenimų, gerame stovyje 
8239 So. Canal St. Kreipties:

A. J. PANKAU, 
7521 Evans Avę.

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

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

prie

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA farma VVisconsin 

Valstijoje. 130 akrų, 35 akrai dir
bamos, reštas giria, žemė derlinga, 
aptverta, naujos trobos, nekurle gy
vuliai, padarai ir sėklos. Parduosiu 
pigiąi. Nepraleiskite šios progos.

K. JARUMBAVIČIA 
2252 W. 22nd St. Chicago.

PARSIDUODA — Dveji 8 aukščių 
muro natnai, akmens frontai; 1 Sto
ras ir 12 flatų, visa išnuomuota už 
$1956 j 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 į metus. Kaina 
$5,800. Kreipties į savininką.

1 L. JURGAITIS, 
3123 S. Union Av. 1 augšt. užpakalyj

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

2011 So. Union Avė.

PATS SAVININKAS parduodi vie
ną murini 3 aukštų namą ir vieną me 
dinį 2 aukštų namą. Viskas intai- 
syta. Bargenas. Namai randasi 2801 
Lowe Avė. Telefonuokite Columbus 
4121 arba rašykit laįšką:

E. FLORY,
926 N. Lockvvood Avė., Chicago, III.

PASKOLOS.
SKOLINAMA dėl Kcal Estate be kc- 
miŠeno. Nereikia laukti.

DUNAJ BUILDING & LOAN 
ASSOCIATION,

James J. Pesicka, Secretary 
and Notary.

4633 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

Mes turime didžiausius tr 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, CHICAGO 
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

.....--- -T» ' .I, , . , ............................- ~-------

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- 
atniokėiimais. Garantija už $10 
išmokinti aiiuti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 611. 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

Mokinimo valandos: nuo B ryta 
Iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo < 
iki 10 Valanti d, 
1106 SO. HALSTED 8TM CHICAGO


