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SPARTAKAI PAĖMĖ
ESSENĄ.

______________ | BRUSSELS, kovo 20.—Pa-
I sak Aix-Ln-Chapelle žinios,

Gener. streikas Berline atšauktas į 000 žinomų petnycioj paėmė 
Esseną. Armija turi 77 kanuo-

Spartakai valdo daugelį Vokietijos miestų •<*Jr ««to"»obnių.
Spartakai paskelbė ten sovie-

3,000 ŽMONIŲ LIKO UŽ
MUŠTA VOKIETIJOJE.

BERLINAS, kovo 21.—Ap
saugos ministerija apskaito, 
kad nuo užpereitos s ubą tos vi
soje Vokietijoje užmušta 3,000 
žmonių.

2,000 žmonių žuvo.

LONDONAS, kovo 20.— 
20,000 žmonių tapo užmušta 
iki šiol mūšiuose pereitą savai
tę, sako Berlino žinia.

Eberto valdžios kareiviai 
Leipzige užpuolė viešuosius 
triobesiuš, bandydami išstumti 
vokiečių darbininkų spėkas ir 
keli šimtai žmonių tapo už
mušta, sako kita Berlino žinia.

Žinia priduria, kad 100 žmo
nių liko užmušta ir 200 sužei
sti ketverge mūšiuose Berlino 
gatvėse.

Berlino streikas atšauktas.

Generalis streikas Berline 
užsibaigė išpildžius darbininkų 
reikalavimus. Unijų reikala

vimai yra sekami:
L Nuginklavimas ir nubau

dimas Kappo kareivių.
2. Nubaudimas valdžios vir

šininkų, kurie pripažino Kappo 
autoritetą.

3. Paleidimas visų konlr-re- 
voliucinių organizacijų ir su
tvėrimas apsaugos spėkų, susi
dedančių išimtinai iš unistų 
darbininkų.

4. Tuojautinis pravedimas 
įstatymų apie teisę darbininkų 
kooperavimo su samdytojais 

valdime įstaigų.

tų respubliką.
Naktį fabrikų miestas Due- 

sseldorf, ant Reino, tapo paim
tas spartakų spėkų ir valdžios 

i kareiviai evakavo jį be mūšio.
Mulheim, Oberhausen, El- 

berfeld, Kettvvig, svarbus in
dustriniai miestai apie Esseną, 
tapo evakuoti mažų burių val
džios kareivių, kada juos su
mušė spartakai. Valdžios ka
reiviai pasislėpė Anglijos oku
pacijos zone, kur jie tapo nu
ginkluoti.

Belgijos postai ant dešiniojo 
kranto atsitraukė nekliudomi 
ant kairiojo kranto.

ta siaus pramonės ir elektros 
industrijos.

6. Praplėtimas programų so

True translation filed w!tb the pnst- 
master at Chicago, 111. March 22, 1920 
as reauired by the act of Oct. 6.1917

KARES STOVIS BERLINE.

7. Pasitraukimas apsaugos 
ininisterio Noske.

Streikai tęsiasi veik visoje

Muštu Berline su kontr
revoliucionieriais.

BERLINAS, kovo 21.—Gele-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 22, 1920 
u reųuired by tne aut of Oct. 0,1917

Nori intervenci
jos Vokietijoje

EBERTAS SAUKIASI PRIE 
TALKININKŲ.

Prašo nemažinti Vokietijos 
ginkluotu spėkų.

PARYŽIUS, kovo 20.-Am
basadorių taryba šiandie svar-
stė formalį Eberto valdžios pra 
šymą pakeisti sutarties sąlygas.

Anglijos ir Italijos atstovai 
pritarė išpildymui Vokietijos 
prašymo atidėti nuginklavimą 
Vokietijos karinių spėkų delei 
gręsiančio spartakų pavojaus. 
Bet Francija stovėjo už tvirtą 
pildymą sutarties be jokių pa
keitimų. Delei tokios Franci- 
jos pozicijos jokio galutino nu 
tarimo nepadaryta.

Eberto valdžia savo malda
vime perserga t i| talkininkus, 
kad spartakų pavojus darosi 
pavojingu rytinėj Vokietijoj ir 
kad bolševizmas gali apimti ša
lį, persimesdamas paskui į Frau

I
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ciją ir kitas Europos šalis. Tas nf f III ii,T r. * ... _____master at Chicago, 111. March 22, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

Pabaltijos taika 
sutrukdyta.

gal ir neatsitiktų, jei Eberto 
valdžiai butų leista turėti ga
nėtinas spėkas suvaldyti pade-

Vokietija sutrukdė Pabaltijos 
taikų, su Rusija.

VARšAVA, kovo 16.—Taika 
rytiniuose frontuose vėl atidė
ta. Trįs dalykai sukomplika
vo ir taip suvilkiiipis taikos tu-

_ — w •* I . f.*?. K A

Vokietijoje. Vietomis steigiasi *inis kumštis karės stovio Bcr- rybas tarp Lenkijos, Latvijos, 
j line buvo ramus didesnę dalį Finlandijos ir Rumunijos, taip 

, nors buvo mažesnių kad praeis menuo ar du mė- 
BERLINAS, kovo 20._Ber- nui^*U tarP Eberto kareivių ir nėšiai pirm} negu galės įvykti

konferencija su Rusija.
i Latvijos delegatai išvažiavo 

į Rygą gauti platesnius įgalio
jimus.

Vokietijoj kontr-revoliucija 
ir puolimas Rumunijos minis
terijos yra antrom dviem su
vilkinimo priežastim. Bet kiek 
galima patirti iš oficialių šal
tinių, gana didelis progresas 
padaryta šią savaitę ir vieno
dumas tikslų ir veikimo linkui 
sovietų pasilieka nesulaužytas.

Latvijos ministerija šįryt 
pranešė, kad šalis yra prisiren
gusi daryti taiką su Rusija ir 
kad konferencijos su Lenkija 
yra nepertrauktos. Buvusioji 

čia Latvijos delegacija visai ne 
suprato pobūdžio konferencijų 
ir sugrįžo į Rygą, bet neužilgo 
į Varšuvą atvyks kita delegaci-

komunistų valdžios.
dienos, nors buvo mažesnių

TRĮS ŽMONES NUSINUODIJO 
MEDŽIO ALKOHOLIU.

Viri nusinuodijusieji yra 
lietuviai.

MELUOSE PARK, III.—Pe
reitą pėtnyčią mirė užsinuodi
ję medžio alkoholiu Mike Dan- 
drimas ir Louis Beržonskis, gy
venę 812 N. 22 Avė. Ant ryto
jaus pasimirė ir kartu gyvenęs 
George Valio.

True translation fileci with the post- 
master at Chicago, 111. March 22, 1920 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917

TALKININKAI RENGIASI 
PULTI VOKIETIJĄ?

LONDONAS, kovo 20.—Am
sterdamo žinia sako, kad pasak 
Colognę žinios, yra daug nuro
dymų, kad talkininkai rengia
si pastūmėti savo koncentraci
jos kareivius Strasbpurg ir 
Metz, toliau į Vokietiją, jei ša
lis greit nenurims.

Senatorius 
nuteistas 

kalšįiman.
17 POLITIKIERIŲ NUTEISTA 
Už SUKTYBES RINKIMUOSE.

• Naujas “pranašas.”

NEW YORK, kovo 21. Iš 
Iowa atvyko ir (kmtinental 
viešbutyj apsigyveno naujas 
“pranašas,” kuris pasivadino 

Benthos. Jis yra ūkininkas, 
56 m., ir sako si, kad j am pa
liepė Dievas eiti ir kariauti su 
visu piktu ir išnaujo atbudavoti 
geresnį pasaulį. Jis pirmiausia 
išleido proklamaciją “į visus 
žmones ant žemės,” kurioj jis 
sakosi, kalbąs vardan Dievo 
ir paskelbia, kad senai laukia
mas pranašas atėjo ir dabar 
prasideda nauja diena.

O visgi atsiras žmonių, ku
rie jam tikės ir jį garbins ir net 

i kraus jam turtus. '

Sėkmingas susirin 
kimas.

Industrinė konferencija 
padavė raportą.

ŠčnatOrius Newberry nuteistas 
2 metams kaiėjiman. 

68 išteisinti.

Pabaltijos brigados ('kontr-re- 
voliucionierių), ir delei to bu
vo nemažai kraujo praliejimo.

line yra įvestas aštriausias ka
rės stovis ir kareiviai nedalei
džia atsinaujinio pastarųjų ke
lių dienų mūšių, Bet dideli mu
šiai , tęsiasi kitose Vokietijos yrUę translation filed with the post- 
vietose. Pranešama, kad komu- master at Chicago, III. March 22, 1920

I as reųuired by the act of Oct. 6,1917
GENERALIS STREIKAS 

ATŠAUKTAS.

nistai laiko Essen, Dortmund, 
Duesberg, Muehleheim, Dussel- 
dorf, Gotha ir Cottbas.

Aštrias priemones, prilyg
stančias apgulimo stoviui šian
die įvedė Berline prezidentas

žmonėms paliepta 
nuo gatvių saulei 

ir kiekvienas turin-

Ebertas.
Visiems

IHisišalinti 
nusileidus 
tis ginklus bus sušaudytas be
jokių kamantinėjimų.

Visas Schvverin yra sudras
kytas gene ra Ii u streiku ir plė
šimais.

Vogtland anglių ( distrikte 
komunistai laimi viršenybę. An 
gliakasiai grąsiha sunaikinti 
kasyklas, jei komunistai bus 
sumušti.

Visa Thuringija esanti val
doma sovietų, išėmus Weimar 
distriktą.

Dresdene viso ikišiol užmuš
ta 68 žmones.

Pomeranijoj siaučia genera
lis streikas.

Stuttgarto priemiesčiuose 
minios paroduoja ir be atžval- 
gos šaudo iš revolverių.

Po smarkaus mūšio Kiel vėl 
yra valdžios rankose.

Kassel minia bandė paimti 
šturmu inilitarę kvatierą. 17 
žmonių liko užmušta ir 84 su
žeisti.

Gotha yra valdoma radika-

Generalis streikas Hanover 
veik užsibaigė. Darbas atsi
naujino.

Kontr-revoliuciniai kareiviai 
vakar išėjo iš Breslau, iškėlę 
savo senąsias vėliavas. Didelė 
minia tyčiojosi iš jų ir kįlo šau 
dymasis. Jis nebuvo palieptas 
ir net kareiviai šaudė vieni į 
kitus. Daug kareivių ir Žmo
nių liko užmušta ir sužeista.

Bet dar abejotina ar darbinin
kai grįš į darbą.

BERLINAS, kovo 20.—Po 
septynių dienų pilniausio ge- 
neralio streiko, kokis buvo is

torijoj,—pasekmingo ginklo
Vokietijos masių sirkįlime ir 
pirmiausia išstūmime militari- 
stų uzurpatorių ir atsikreipi- 
me prieš senąją Eberto valdžią 
ir privertime duoti tokių kon
cesijų, kurios padaro Vokietiją
veik radikale darbininkų res- _

‘ralis streikais ta-1 Finlandijos pasiuntinis Erick 
šiandie vidurdie- Ehrstrom sako, kad tarybos 

' progresuoja ir nėra trūkimo,

publika—gene 
po atšauktas
nyj. « i r-c -.

Tcčiaus iki 6 vai. vak. buvo bet kad reikia neužmiršti, jog 
labai mažai 
darbas atsinaujina, išėmus tik viskas.
tą, kad daugiau traukinių at- “Mes turime visus busian- 
važiuoja ir išvažiuoja iš Bcrli- čius ryšius apsvarstyti, kadan- 
no.

Nq)riklausomieji socialistai 
ir komunistai nesutinka su pa
darytąja 7:22 vai. šįryt sutar
tim, po visos nakties posėdžio 
tarp atstovų socialdemokratų ir 
radikalių vadovų.

Nepriklausomieji ir komuni
stai išleido lapelius ir atsišau
kimus, paliepiančius -darbiniu- sime rubežius, 
kains ir toliau streikuoti. aminius klausimus—viską—taip

2 vai. “Bctriebsraetc,” dar- kad sykį ant visados viską iš- 
bininkų tarybos, pradėjo laiky- rištis ir atnaujinus taikius ry
ti visame mieste mitingus ap- Sius.” 
svarstymui klausimo ar ratifi
kuoti sutartį.

Koncesijas padarė socialde
mokratų vadovai, bet tos kon
cesijos dar turi būti ratifikuo
tos valdžios.

Prezidentas Ebertas tebėra
Stuttgarte ir jo nebuvimas sti
prina radikalus, kurie ir pri-1 netyčiomis.

parodymų, kad padarymas taikos tai dar nėra 
Jis sakė: 

“Mes turime

Vok iečiai taipgi norį atkreip
ti vyriausios talkininkų tarybos 
atidų, kad Ruhr baseinas yra 
kraštutiniųjų rankose ir kad 
jie negali išpildyti taikos sutar
ties apie pristatymą anglių, jei 
spartakai nebus nuversti.

Francuzai griežtai tvirtina, 
jog Eberto „valdžia perdeda 
Spartakų pavojų, kad įgyjus 
talkininkų simpatiją ir apsi
lenkus su sutartim. Francu
zai pripažįsta, kad keli Vokie
tijos miestai yra dabar sparta
kų kontrolėje, bęt jie tvirtina, 
kad Anglijos ir Italijos pagei
daujamoji didelė Vokietijos ar
mija patektų į Hindenburgo- 
Ludendorffo partijos rankas ir 
sutvertų daug didesnį pavojų, 
negu bolševizmas.

Nori pulti Vokietijų.

Francijos premieras Miller- 
and ir maršalas Foch nori iš
gauti leidimą talkininkų armi
joms veržties Vokietijos gllu- 
mon ir jei bus reikalas, apva
lyti Ruhr baseiną, kad gavus 
Vokietijos anglis. TaS pasiuli- 
mas susitiko smarkią opoziciją 
iš pusės Amerikos, Anglijos ir 
Italijos valdžių.

Taryba šiandie nutarė at
kreipti Lenkijos valdžios atidą 
į Vokietijos nusiskundimą, kad 
Lenkija kliudo traukinių vaigš- 
čiojimui tarp Vokietijos ir Ry
tinės Prūsijos.

$271.41 AUKŲ CHICAGOS 
L. D. TARYBOS PRAKAL

BOSE.

Vakar įvyko pasekmingas 
lietuvių masinis protesto susi
rinkimas Hoerbcrs svetainėje, 
sušauktas Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos.

Nors panašių prakalbų jau 
buvo rengta beveik visose Chi
cagos dalyse, bet į šį susirinki
mą atvyko skaitlingas būrys 
publikos, ir, kas svarbiausia, ji 
sudėjo gerą pluoštą aukų Lie
tuvos laisvės reikalams.

Į Lietuvos Laisvės Fondą, ku 
ris yra Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos globoje, tapo 
suaukauta vakarykščiose prą- 
kalbose $261.41. Ir, be to, pu
blika sumetė dar $10.00 lėšų 
padengimui.

Kalbėjo “Naujienų” redakto
rius, P. Grigaitis, Kl. Jurgelio
nis, K. Gugis ir Dr. A. Mpntvi- 
das. Tvarką vedė A. Žymon- 
tas.

Susirinkimas kaip vienu bal 
su priėmė rezoliuciją protesto 
prieš Lietuvos valdžią, kuri 
persekioja darbininkų organi
zacijas ir spaudą.

Rezoliucijos tekstas ir aukau 
tojų vardai bus paskelbti “Nau 
j ienose.”

WASHJNGTON, kovo 20— 
Pagalios nubudo antroji indus
trine konferenciją, kurią keli 

mėnesiai atgal sušaukė prezi
dentas Wilsonas ir kuri susi
dėjo iš keliolikos politikierių — 
ir išdavė savo raportą. Tos 
konferencijos tikslu turėjo bū
ti rasti būdas sutaikymui dar
bo su kapitalu, taip kad paša
linus tarp jų kovą, ant visados 
pašalinus streikus ir įvykinus 
niekurių politikierių nuo senai 
skelbiamą darbo ir kapitalo 
idiliją. ' Konferencija galvojo 

ir svarstė, svarstė ir galvojo ir 
nusprendė:— pašalinimui strei
kų reikia įvesti arbitracijos ta
rybą, kuri rištų visus ginčus 
tarp darbo ir kapitalo^ o viso
se dirbtuvėse įvesti dirbtuvių 
tarybas, susidedančias iš darbi
ninkų ir samdytojų. Bet nesi
tikėdama, kad toks jos pienas 
butų labai pasekmingas, kon
ferencija pati pasisakė, kad 
streikų vistiek nebus išvengta, 
tik gal galima bus tais budais 
sumažinti jų skaičių. Arbitra- 
cija irgi nėra priverstina, nes 
prieš ; priverstiną arhitraciją 
darbininkai visur smarkiai pro 
testuoja. Taigi konferencija 
nieko neatsiekė. Arbitracijos 

taryba buvo jau karės laiku 
įsteigta, o dirbtuvių tarybos ir
gi ne naujiena—jos yra įvestos 
daugiau kaip 300 dirbtuvių. Ne 
kapitalistiškiems politikieriams 
išrišti klesinės kovos klausimą.

. “Crap” pasekmės.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, Iii. March 22, 1920 
US reųuired by the act of Oct. 0,1917
Užpuldinėja žydus Budapešte.

True translation fiiort wtth the po«t- 
master at Chicago, III. March 22, 1920 
is reųuired by tne act pf Oct. 6,1917 
IŠGELBĖJO DVINSKĄ NUO 

BADO.
DVINSK kovo 20—30,000 

žmonių tapo išgelbėta nuo ba
davimo atvykimu laiku Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus iš 
Varšuvos. Kada amerikiečiai 

atvyko su lenkų armija, jie ra
do žmones mirštant badu de- 
sėtkais. Maistas buvo suval
dytas dar už dviejų savaičių 
nrieš lenkų atvykimą ir liku
čiai gyventojų ardė visus me
dinius namus, kad gavus me
džių^ malkoms.

Sriubos virtuvės tapo atida
rytos ir dabar jos maitina 17,- 
000 vaikų ir 30,000 suaugusių.

GRAND RAPIDS, Mieli., k. 
20.—Garsi senatoriaus Truman 
H. Nevvberry republikono, iš 
Michigan, ir 84 kitų su juo ap
kaltintųjų peržengime rinki
mų įstatymų, byla užsibaigė 
ir nelaimingai dėl senatoriaus.

Senatorius Nevvberry tapo nu 
teistas dviems metams Leaven- 
vvorth kaiėjiman ir užsimokėti 
$10,000 pabaudos. Kartu su 
juo tapo nuteista dar 16 jo 
kampanijos vedėjų, jų tarpe 
jo brolis John S. Nevvberry. Jis 
turės užsimokėti $10,000 pa
baudos. Tik 4 nuteistųjų gavo 
vien pinigines pabaudas. Kiti 
gi visi yra nuteisti kaiėjiman 
nuo 1 iki 2 metų.

Viso buvo apkaltinta 85 žmo 
nės, bet 68 tapo išteisinti.

Newberry ėjo prieš Fordą ir 
dėjtosi dideliu patriotu. Kad 
tai prirodžius, jis, kaip buvo 
liudijama, bėrė rinkimams 

“statines pinigų” ir kampanijos 
vedėjai ‘‘leido pinigus kaip gir 
ti jurininkai.” Jis pats pripaži
no, kud jo kampanijai išleista 
virš $176.000, bet kiti tvirtina, 
kad ir vwas milionas liko išlei
stas. O įstatymais leidžiama

■ išleisti tik $3,750. Ir Nevvberry 
nusipirko sau vietą senate ta
po išrinktas.

Senatorius Nevvberry ir kiti 
nuteistieji padavė apeliaciją ir 
tapo paleisti už kauciją. Ir ne
žiūrint to, kad jis tapo nutei
stas už suktybes rinkimuose, 
reiškia, už neteisėtą jo išrinki
mą, jis vistiek pasiliks senute, 
nes jis—savas, republikonas. 

O Bergeris, kurį žmonės išrin
ko absoliute didžiuma balsų— 
pašalinamas yra iš kongreso.

Ar Nevv’berry ir jo sėbrai eis 
kaiėjiman? Abejotina. Vienas 
laikraštininkas dar prieš bylą 
pasakė: “Žmogų, kuris gali nu
sipirkti vietą senate, paprastai 
pas mus nesodinama kalėji- 
man.” Turbut tas atsitiks ir su 
Nevvberry ir jo sėbrais.

Byla prieš prohibiciją.

CHJCAGO.—Keli negrai lošė 
“erap” (kauliukais) salėje prie 
771 Peoria St. Pasekmėje— 
Frank Voss liko nušautas, o 
Howard guli Ugoubutyj supjau
stytas britva.
JL'I Jl.'ll .81 .■III IIIIW

PINIGŲ KURSAS.

1 gi bolševikai visuomet pasiliks 
tuoj už rubežiaus. Mes nega-> 
vome bolševikų pasiulimio ff 
neprisidėsime prie Lenkijos jos 
atsakyme. Mes neklausėme 
Rusijos sąlygų, ir geriau pasa
kysime jai savo sąlygas, kada j 
busime pasirengę. Beto kada i 
svarstysime taiką, mes tvarky-' 25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 

rišime ekono- ! Amerikos pinigais Šiaip:

BUDAPEŠTAS, kovo 20.— 
Susirinkime anti-semitų orga
nizacijos, žinomos, kaipo “At- 
bundantįs Vengrai,” buvo lai
komos kalbos, kuriose buvo 
reikalaujama, kad žydų turtai 
butų išdalinti krikščionims. 
Paskui minia vaigšči^jo po ka
vines užpuldinedama žydus. 13 
žmonių tapo sunkiai sužeisti 
laike sumišimų.

Įves bažnyčiose krutamuo- 
sius paveikslus.

HAGERTOWN, Md.—Netoli 
nuo čia duobėj rasta apie 100 
negyvų zuikių. Daugelis ma
no, kad zuikiai patįs įšoko duo
bėn, kad nusižudžius, bet kiti 
mano, kad jie kaip-nors įkrito

Anglijoš 1 Bvaras .............. $ 8.80
Austrijos 100 kronų .......... $ 0.60
Belgijos, už $1.......... frankų 13.05
Danijos 100 kronų.............. $18.80
Finų 100 markių .............. $ 5.75
Francijos, už $1 ...... frankų 13.57
Italijos, už $1 .............. lyrų 18.60
Lietuvos 100 auksinų ......  $ 1.35

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

Lenkų 100 markių $ 0.80 1 
Norvegų 100 kroAų $18.80 . . . . x .
olandų 100 guldenų .......... $86.90 užsidarė protestui prieš talki-
Svedų 100 kronų .......   $B1.80 ninku užėmimą Konstantino-
Vokiečių 100 markių ......  $ 1.8& polio ir deportavimą! daugelio
Perkant maiesi|lmiai kaly uB turkų nacionalistų vadovų.

i 20.—Julius Schields ties jos

Trne translation filed with the post 
master at Chicago, III. March 22, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,19E

Turkijos parlamentas 
protestuoja.

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
20.—^Turkijos atstovų butas

NEW YORK kovo 19.—Ku
nigai jau senai kaipo argumen
tą prieš socialistus, kartoja, 
kad kada socialistai paims val
džią j savo rankas, išnaikins 
visas bažnyčias ir pavers jas 
j teatrus. Bet to socialistams 
nereikės daryti—-tai padarys pa 
lįs kunigai. Štai New Yorke, 
kada žmonės nustojo lankęsi j 
bažnyčias ir kunigai žmonių 
negali privilioti nė su piragais, 
andai metodistų episkopalų ku
nigų susirinkimas nutarė, kad 
kaip nors patraukus žmones j 
bažnyčias, įvesti jose kruta- 
muosius paveikslus. Tada, gir
di, rasi žmonas ateis į bažny
čią jei ne dėl pamaldų, tai kai
po į teatrą ir kinrigai gaus lOe 
įžangos, kaip kad gauaa teatiai 
ir rasi bažayftata Mt 
kės bankratyti.

ST. LOUIS, Mo., kovo 20.— 
Federaliame distrikto teisme 

Šiandky užvesta keturios bylos 
prieš konstitucionališkurną 18- 
to prohibicijos priedo, VoLstead 
prohibicijos akto ir prieš Miss- 
ouri valstijos legislaturos rati
fikavimą prohibicijos priedo 
prie federales konstitucijos.

I 8P III! ..................................  *■■ ■»—■■■ M....................

LOS ANGELES, Gal.—Tho- 
mas Landreth, 16 m7 merkinis, 
buvo pagautas naktį nežinomų 
žmonių, užmigdytas vaistais ir 
išvežtas už miesto, kur jį šalę 
kelio pamesta. Jį vos gyvą ra
do važiavęs pro šalį daktaras, 
kur jis atgaivino jį. Bet už
puolikų nesuimta. 

■ —■— i------- ..
PASTABA.

Paštas pranešė, kad pet- 
nyČios, kovo 19 d., “Naujie
nų” numeris tapo sulaikytas 
delei neišvertimo anglų kal- 
bon straipsnio apie sukili
mus Lietuvos kariuomenėje. 
Vertimas paskui būvą prL 
duetas paltui.

- ■ • ....__________



Kau-

Turtas apie $6,000,000.00

Tel. Majestic 8347,
Ofiso valandos: 
Kasdien nuo 9 iki 6 
Utarn. ir Subat. iki 8.
Nedėliomis nuo 10 iki 4

Mea perkama Pergales Bondas pilna parašyta- r* A IHf 
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 11 H

J. G. SACKHEIM & CO.
1685 MILWAUKEE AVĖ,
tarp Paulina ir Woo< Sta.

Depositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

CFWOBM
IT CO

Kas dedasi 
Lietuvoj.

. ir-g—. ,j_. .... X j --------- r

įplaukos, sumota žinoma, o iš
laidų-—galų ne&uranda.

— (D. G.)

Ar Kenti Nuo 
Reumatizmo?

Jeigu kenti nuo Reumatismo, 
skausmo ir gėlimo kūno, rau
menų, kaulų, rankų, pečių, ko
jų, nugaros ir strėnų, tai išsi- 
gvdvk naudodamas vaistą 
“RUMATIK”, sutaisytą pagal 
speciali receptą seno ir paty
rusio aptiekoriaus, kuris per 28 
metus savo aptiekoriavimo, tu
rėjo kasdienini ir labai artymą 
s u si neš imą su ligoniais ir dak
tarais ir, išpildęs tūkstančius 
receptų, o tarpe jų žymių ir pa
garsėjusių specialistų, gavo pro 
gą patirti koki vaistų kombina
cija atnešė ligoniui didžiausią 
naudą. Kaina yra tik $2.00 su 
aprašymu, lietuviškai kaip tin
kamai gydytis be atsitrauki
mo nuo darbo ir be jokių kliū
čių ir neparankumų.

Užganėdinimas užtikrintas ar 
ba pinigai bus gražinami. Jei
gu neparanku atsilankytie, tai 
Įvyniok $2.00 i laišką ir užsi
sakyk tuojau vaistą "RUMA- 
TIX”. Kuo greičiau, tuo geriau.

C. F. W0RM & CO.
Dept. A.. 3359 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Tlalated St, Chieago, III. 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — • 

vakare Phone Canal 217

VELIONOS DVARAS, 
no apskrityj.

Dvarą dabar laiko ūkininkas 
P. Mackus. Jis pirmiausia pa- 
liuosavo tuos dnrbininkus, ku
rie jį ponu nevadina. Iš dvaro 
paliuosuoti šie darbininkai: M. 
Dočkus, tame dvare dirbo 15 
metų, Juozas Dulaitis, tame 
dvare buvo 7 metus, J. Luko
šius to dvaro žemę kniso 7 me
tus, M. Jurgšaitis, tame dvare 
liejo savo prakaitą 12 metų ir 
J. Mickus dirbo metus. Dabar 

i jie visi nustojo darbo.
Algos darbininkams tokios: 

| Pinigais į metus moka 20 mar
kių, javais į metus duoda: ru- 

! gių 14 centnerių, miežių 6 cent. 
avižų 6 cent., žirnių 2 cent., Ga
lima laikyti 1 kartę ir 1 avį. 
Karvėms, avims buvo žadėta 
duoti šieno, bet dabar, tik Šiau
dais gyvuliai minta. Rugius 
dvaro nuomininkas darbinin
kams parduodamas ima už 
centnerį 70 rublių ir darbinin
kams nenori parduoti, o tik 
spekulentams , nes tie daugiau 
moka. — (D. G..)

PANEVĖŽYS. — Komendan
tas neleido įsikurti darbininkų 
profesinei sąjungai. Krikščio
nys demokratai renkasi liuosai 
ir net gimnazijos mokiniai 
krikščioniškos sąjungos sekre
toriais pasirašo. t Gruodžio 15 d. 
Apskrities Seimelis užbaigė sa
vo nelemto gyvenimo dienas. 
Jis visas susidėjo iš stambių 
ūkininkų ir klerikalų. Seimelio

LIETUVIAMS
ant 

T0WN OF LAKE

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

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

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

ŽEME LIETUVOJE
Dabar gera proga ją įsigyti. Klauskite paaiškinimų.

7 LIETUVOS PINIGAI
kjla kasdien. Nelaukite kol pasieks seno kurso — $25.00 už šimtą — 
siųskite savo giminėms arba pirkite dabar, o pasiųsite vėliau. Išmai
nome Čekiais arba gyvais pinigais PAGAL DIENOS KURSĄ.

PASPARTUS IR LAIVAKORTES parūpiname važiuojantiems 
Lietuvon ir Amerikon.

SIUNČIAME PREKES—TAVORUS.
Darome dokumentus žemės ir kituose reikaluose.
Su užklausimais laišku ar ypatiškai reikia kreipties prie

BALTIC CONSULTATION BUREAU, Ine.
35 So. Dearborn St., Tel. Majestic 8347, Chicago, 111.
Telefonas: Majestic 8347.
Antros lubos,
Durjs 206.

PASIDARYK PATS SAVO
Jus galite pasidaryti savo name augštoa rųšies amberį Kulmbačkerj 
vartodami

MILWAUKEE MALT EKTRACT
JUs atrasite, jog tai yra priimnus, putojus, palinksminąs, maitin- 

gas ir atgaivinąs gėrimas, kuriuomi visur ir visad galima pasilinks
minti. Tiems, kurie geidauja išsigerti, nėra nieko geresnio, kaip Ši
tas gėrimas. Nereikia čia nė salyklos nė miežių, tik reikia keno (dė
žės) Milvvaukee Malt Extracto ir apynių. Kiekviena šeimyna priva
lo to turėti. , , y

prisiusime per Parcel Post; vieną, rlžžę 4% av. ir 2 Uncijos 
apynių už $2.80 arba 6 dėžės ir 12 unc. apynių už $10.00

Prisiųsk money orderį su užsakymu.
SVARBU — Vaistininkams, Groseminkams ir Sankrovoms — rašyki
te, klausdami musų pasiūlymų dėl Mihvaukee Malt Extract.

Wm. Klaes Institute
Dept. 85 Miiwaukee, Wis.

Atneškite arba atsiųskite t 
Atdara kasdien nuo 9 -6 
Utarulnkais, Ketvirtais 

t tr Subatomis

VIEŠINTOS miestelis. — Dar 
bolševikams esant, pavasariop 
Viešintų bednuomenė, ganyklų 
neturėdama, prašėsi klebono 
leisti ganyti karves jo palivarko 
dirvonuose, kurie stovėjo near
ti. Klebonas nusiuntė juos bol 
bolševikų komitetan. Tasai su
tiko. Atėjus Lietuvos kariuo
menei, gyvuliai tapo užgrėbti ir 
jų savininkai priversti užmokė 
ti klebonui už ganevą ir labai 
didelę pinigų pabaudų. Dar ko
mendantas Somsenko liepęs 
kailį viešintiškiams išperi. Kas- 
gi naudojosi klebono dirvo
nais? Niekas, paliko nearti. 
Girdisi, kad valdžios įstatai bau 
džia savininkus už apleis

tus laukus, tas įstatas turbūt 
klebonų neliečia. — (D. G.)

kc-
pa- 
vi-

1NDRIONIŠKIS. čionai kle
bonas prieš valsčiaus rinkimus 
uoliai pasidarbavo. Bent 
Hs pamokslus agitacijai 
šventė. Nurodė pirštu
sus, kuriuos žmonės rink
ti privalo, pridėjęs kad dėl akių 
reikės slaptai rinkti. Pastatė 

savo kandidatūrą dviejuose ap- 
skritėliuose, ir viename perėjęs. 
Davė viešai žodį, kad Tarybos 
pirmininku bus. Lauksime kuo 
pasirodys, iki šiolai tik jį žino
me, kad karštai bernus bučiuo
ja, ir merginas bolševikeins iš- 
kolioja, jei kuri kalėdojant jam 
stuomenų neduoda. — (D. G.)

ŠILAI (Ukmergės apskrityj.) 
čia nėra jokios organizacijoj. 
Netoli Šilų miestelio yra Kul
viečių dvaras. Bolševikams už
ėjus, Kulvietis buvo areštuotas 
kaipo kontr-revoliucionicrius, 
bet jo darbininkams paprašius, 
jis buvo paleistas. Lietuviams 
išvijus raudonąją, armiją, Kul
vietis tapo Ukmergės komen
dantu. Parvažiavęs į dvarą, jis 
išmetė iš darbo darbininkus, o 
kitus dargi areštavo, kurie ir 
dabar tebesėdi.

Šilų klebonas regis yra krik
ščionys demokratas. Už pa

maldas ar laidotuves jis pinigų 
neima, o tik javais ar gyvuliais 
reikalauja atlyginimo. Žmo
nės už bažnytines apeigas jam 
kartais paskutinį gyvulį atiduo
da. Klebonui čia atkeliavus, jis 
tik ošką turėjo, o dabar kiek

aruodus turi. — (D. G.)

Daktarai brangsta.

Vis kjląs augėlesnio mokslo 
reikalavimas stojant į medici
nos mokyklas ir nuolatinis kili
mas kainų visam kam verčia ir 
daktarus pakelti kainas už savo 
patarnavimą. Proponuojama 
imti:

už ligonių lankymą ne dau
giau kaip vienos mylios atstu
me, deinos laiku, nuo 
dol.;

3 iki 15

daugiau 
atstume,negu vienos mylios 

dienos laiku, nuo 5 iki 25 dol.;
ligonių lankymas mieste nuo 

8 vai. vakare iki 8 vai. ryto, nuo 
10 iki 30 dol.;

pašaukimas pas ligonį ofiso 
valandose, nuo 10 iki 30 dol.;

pašaukimas pasitarti su kitu 
daktaru, nuo 10 iki 100 dol.;

pašaukimas pas tolimus ligo
nius, apart visų kelionės lėšų, 
už kožną sugaištų valandų, nuo 
10 iki 25 dol.;

už įleidimų antitoxino bei ki
tų vaistų po oda, apart papras
tos mokesties, nuo 5 iki 50 dol. 
eMra;

patarimas arba pasikalbėji
mas per telefoną, nuo 1 dol. iki 
10 dol.: >

patarimai ofise — paprasti — 
be pilno fiziško cxaniiimvinio, 
nuo 2 iki 5 dol.;

patarimai ofise su pilnu fi
zišku išegzc
10 iki 50 dol.;

gydymatu ofise, reikalaująs 
instrumentų, vaistų vartojimo 
ar tai į akis, ausis, nosį, gerklę, 
pūslę ir lt., bei žaisdų perrėdy- 
mas, elektros vartojimas ir lt., 
nuo 5 iki 25 dol.;

examinavimas dėl įstojimo į

nuo

i

Fanedėlis, Kovo 22 d.. 1920
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20c
15c
15c

10c
35c
10<

Vertės už $1.50
Parlavimo kaina $1.05

Vertės už $3.00 ir $4.00
Pardavimo kaina $2.00 ir $2.80

Vertės už $1.90
Padavimo kaina $1.30

Vertės už $1.50
Pardavimo kaina $1.05

. 35c

. 10c 
$1.00

Num. 10
GIudi-Liudi 50
Audėjai.......................... 50c
Kultūros Istorija..............$2.00
Kultūros Istorija (apd.).. 3.00

NAUJIENOS
............—• .........................................................

Tiktai Per 40 Dienų

r

i

35c

$1.25

40c

Biologija 60c

Num. 14

Ukitl

35c
60c
15c
10c

75c
75c
10c
15c

Vertes už $3.00
Pardavimo kaino $2.00

Vertės už $3.06
Pardavimo kaina $1.95

Vertės už $1.45
Pardavimo kaina $1.00

Vertfe už $1.55 ir $1.85
Pardavimo kaina $1.00 ir $1.30

Num. 13
Žvėris ir žmogus

Gamtos Pajiegos 
Rašto Istorija ...
Hygiena ..*....

Vertės už $2.50 ir $3.15
Pardavimo kaina $1.75 ir $2.60

Vertė už $1.75
Pardavimo kaina $1.00

Vertės už $1.55
Pardavimo kaina $1.00

Vertės už $1.90, $2.65
Pardavimo kaina $1.30, $2.05

T“ ' ' 11 — - 11 ' i

Num. 1
Sveikata........................... $2.00
Kas yra taip, o kas netaip.. .50
Kas Išganys Liaudį............... 50

$1.00
1.50

. 50c

Vertės už $2.25
Pardavimo kaina $1.55

Nlim. 3
Rymas, Romanas........... $1.75
Rymas, Romanas (apd.).. 2.50
šiaurės Karžygiai ...........$1.75
Chinija.................................... 40

Num. 2
Socializmo Minties Blaivu

mas ............... ...............
Darbas............................... .
Namai pragarai..................
Lokis.....................................

Num. 4
Macbeth .............................. 70
Macbeth (apd.) ..............$1.00
Vaišės Kristaus pas popie

žių ..................... .................5c
Po priedanga šventenybės. .35^ 
Žydų likimas Gudijoje .... 10c. 
Lizdas naminio Liūto .... 20c 
Consilium facultatis......... 20c

Num. 5
Ko mums reikia pirmiau

siai ...............................
Kultūra ir Spauda..............
Labdarybe ...........................
Džiova ir Alkoholis..........
Koks privalo būti vaiky au

ginimas ir auklėjimas. .

Num. 6
Tikras ženybinis gyvenimas 25c 
Iš gyvenimo šamo j ėdu .... 25c 
Patkulis..............................  20c
Istorija Ghicagos Lietuvių $1.00 
Istorija Chicagos L. (apd.) $1.75 
Pačia vimasi pas įvairias

tautas .............................. 20c

Num. 7
Revoliucijos žmonės ... .1. 30c
Nakvynė .............................. 15c
Pagal įstatymus....................60c
Nuosavybė ir Darbas............ 5c
Sapnai <4............................... 35c

Į?, r

■

Mes Pardavinėsi= 
me Knygas Ne= 
girdėtai Pigiomis 

Kainomis

Pradedant Kovo 15
baigiant Balandžio 24

PARDUODAMA ~ pluoštais: 
atskirai knygų negalima pirkti; 
kiekvienas turi pasirinkti tą ar 
kitą pluoštą, iškirpti jį arba pa
rašyti aiškiai jo numerį siun
čiant užsakymą

Kiekvienas Naujienų skaity
tojas dabar turi progos įsigyti 
knygyną — arba padidinti sa
vą knygyną naujomis knygo
mis, nes knygos Naujienų 
Knygyne dabar parduodamos 
nupiginta kaina.

Nieko nelaukit.
Perskaitę šį pranešimą tuoj 

iškirpkit iš Naujienų apskelbi
mą tų knygų, kurių jus norit, 
įdėkit į laišką, sykiu su Money 
Orderiu, užrasykit savo vardą 
ir adresą, pasiuskit Naujienų 
vardu ir tuoj gausit knygas.

Geros kriygos yra geri drau
gai. Parsikvieskit jų į savo na
mus. Skaitykit jas ir paskiau 
papuoškit savo knygyną.

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, Illinois

Num. 8
Draugas
SiaUrės Karžygiai.............
Kiek senovės Graikai ir Ro

mėnai prisidėjo pastu- 
inejinmi gamtos mokslų 
priekyn........

Iš muzikos sryties
Paslaptys Magijos

10c
35c

Num. 9
Moralybės Išsivystymas .... 25c
Amerikos Pilietis..............25c
Nuosavybės Išsivystymas .. 50c
Draugijų ir organizacijų 

evoliucija.................... 50c

Num. 11
Moteris ir jos vieta žmoni

joje..................................
Iš širdies.............................
Kaip žmogus mąsto..........
Tiesų vadovas ir pa tarėjas $1.00

Num. 12
Rankvcdys Angliškos Kal

bos ...................  $1.50
Pasikalbėjimas Amerikono 

ir Grinoriaus............
Ąkyvi apsireiškimai sviete
Vagis.................................

Vertės už $2.05
Pardavimo kaina $1.45

apdraudos kompanijas, nuo 5 
iki 10 dol.;

cSicpi j imas ofise, luto 3 ilct 5 
dol.;

leidimas vaisių į kraują, nuo 
10 iki 100 dol.;

leidimas vaistų į nugarkaulį, 
nuo 100 iki 1000 dol.;

raštiška nuomonė arba pa ta
rimas raštu, nuo 10 iki 50 dol; 
/ examinavimas su tikslu teis- 
miško prirodymo, t. y. dėl pa
vartojimo teisme, nuo 25 iki 
200 dol.;

teisine liudijimai nuo 50 iki

500 dol.;
patarnavimas prie gimdymo 

bei i«iietyi£ių įvykusios aborsi- 
jos, nuo 50 iki «5OO dol.;

patarnavimas prie gimdymo^ 
kur reikia žnyplių, pervertimo, 
ar kūdikio galvos sutriuškini
mo, arba kur kūdikio augimas 
yra ne vietoj, nuo 100 iki 1000 
dol.;

padarymas priešttaikiirio gim
dymo, nuo 100 iki 1000 dol. ; 
“ išėmimas kūdikio operacijos 
Įjagelba, nuo 200 iki 5000 dol.;

pritaikymas juostų, nmisčių,

kabių ir kt. nuo 25 iki 200 dol.;
Už operacijas atlygininin® 

proponuojamas irgi gana pa- 
augštintas, siekius šimtus ir tuk 
stančius dol. Už kelias dešimtis 
dol. operacijos visai nebus daro 
mos, išskiriant labdarybės dar
bą. Net už tosilų išėmimą ke
tinama imti nuo 50 iki 500 dol.

Paaugštinimas kainų už dak
tarišką patarnavimą gali išrū
dyti per didelis ir kartais jis yra 
perdidelis, ibOt kada daktarams 
padvigubino ir patrigubino ran-

das už ofisus, už telefonus, už 
paprasčiausį automobiliaus pu
ta isyiutj ima dešimtimis dolerių, 

vaistai ir intsrumentai irgi pa
brango, kada paprastas plu m be
ris nebenori dirbti valandos už 
porą dolerių, tuomet negalima 
tikėtis, kad daktaras, padėjęs 
daug metų mokslui ir neturįs 
darbo, kuris tęstųsi visą laiką, 
galėtų pasitenkinti senuoju at
lyginimu. Dr. A. Montvidas.
...... ........ . ...... .
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NAUJIENOS, ChUtra, IĮL

Kodėl Tūkstančiai žmonių ir 
Vaiky Miršta kas mėty nuo

Plaučly Uždegimo.
Todėl kad jie sutinka šias ligas 

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

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
sainiškų alėjų, šaltmėčių, kuniparo, 
ir kitokių naudingų dalių; ' kurios 
ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimą, nugaros, nariuose 
ir reumatiškus skausmus.

Daugybė gydytojų ir ligoniu vr.r- 
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk pa- 
ra n kūmoj; kaina: 50 ir 85 centai.

THE KAMPHROL CO^ 
2633 West 47th SU Chicago, 111.

Į KORESPONDENCIJOS
THORP, WIS.

Iš ūkininkų gyvenimo.

Z

kalbos tarp agentų arba gyvu
lių perkupčių, buk Chicagos 
‘^koniišenieriui” sustreikavę ir 
neimą smulkių ūkio produktų, 
kaip aului veršiukų, vištų, kiau 
šinių ir tt. Kidk (ame liesos, 
nežinia. O gal lie agenlai-per- 
kupčiui taip kalba vien dėlto, 

kad patiems pasipelnius, nes 
labai menkas kainas moka ūki
ninkams.

— Thorpo apielinkėj oras 
buvo atšilęs. Kelias dienas bu
vo lietus su perkūnija ir snie
gas tirpsta. Bus pavasaris.

— šv. Jadvygos parapijo
ms lenkai neina vest ne plytų, 
nė akmenų, nė žvyrio bažny
tinei mokyklai statyti. Visi 
streikuoja. O tai dello, kad ku 
nigas užsimanė vokietaičių mo
kytoj ų-seserų.

siųs pašto dėžučių, kaip štai 
vėl kažkas ta darbų drąsini pra
dėjo varyti. Bet jau vienas ta
po stigautas su pavogtu ir iš
mainytu svetimu čekiu, o da
bar dar sugauta imant laikraš
čius iš svetimų pašto dėžių. 
Bus byla ir gal kai kam klius 
kalėjimas pamatyt už vagystę.

— J. MiseviČia.

džiaugti, kad niekas nebekrau-
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Šiuomi pranešame, kad lietuvių korporacija, Bal-
■ tie Consultation Bureau, nuo Panedėlio, Kovo-March

1 dienos, š. m. perkėlė savo ofisus į pastovią vietą:
| 35 So. Dearborn Street, (kampas Dearborn ir Mon-

■ roe) kambarys 206 (bankinis floras) kur kaip ir pir-
" miau atlieka sekančius reikalus:

Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus J
■ siuntinius su drabužiais;

Siunčia pinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos ’
■ kursą, greitai ir saugiai;.

Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parūpi- " 
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. ;

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

(Iškirpkite adresą, gal bus reikalingas) '

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
viduriuose kirmėlę, Ar gydosi visaį 
kitokios ligos; deltogi ir ncišsigy-

Dvasia
turi
BUO 
de.

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu: jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Farp Marsbfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nekėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Norim Pirkti Namų

$

Kas turite namus apie Brighton Park, Gar- 
field Boulevard, Rockwell Street, Western Av., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

LIBERTY REALTY COMPANY
3416 South Wallace Street, Chicago, III.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ I n c.

A. Bartkus, Prea.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Lietuvos Atstovybės.
1....... ...........

Įvairiose šalyse Lietuva turi 
savo atstovybes, žemiau pnduo 
dhme jų adresus:

Anglijoj: Pasiimtinis grovas 
Alfonsas Tiškevičius, London, 
Calton Hotel. Legacijos pata
rėjas Kaziui. Bizauskis, London 
S. W. 7, 14 Cornwall Garde n s, 
Kensington.

Vokietijoj: Pasiuntinys d-ras 
Juozas Puryckis, Berlin W. 50. 
Litauiąche Gesandtschaft, Kur- 
fuerstendamn 242. Pasiuntiny- 
lies sekretorius A. Penkaitis.

Franci joje: Charge d’af lai
ves Oskaras V. Milašius. Lega- 
cijos sekretorius kun. J. Dobu- 
žis. Paris, 55 Avenue Marčėnu.

Danijoj: Lietuvos atstovas J. 
Savickis, Litauiska Gesandskab. 
Bernstorffsvej, 4 F.

Amerikoj: Lietuvos atstovas 
Jonas Vileišis (Representative 
of Lithuania in America), 703 
Fifteenth St., Washinglon, D. C. 
Lietuvos Misija Amerikoje iš 
Jono Vileišio, Pov. Žadeukio ir 
J. Žilinus, New Yorke: 257 W. 
71st St., New York City.

Švedijoj: Lietuvos atstovas 
Aukštuolis, Stockholm, Styrinau 
sgatan 15, (paskutiniomis žinio 
mis buk panaikinta). Be to yra 
Lietuvos konsulas Stockholme 
p. M. Frithiof Ahlsell.

Šveicarijoj: Lietuvos Misija. 
Charge d’affaires yra V. Sidzi
kauskas, Benį, Wildhainsiweg 

20.
Romoj, prie popiežiaus: Lietu 

vos atstovu yra kun. Naujalis-

Suomijoj: Lietuvos atstovas 
Gylys, Helsingsfors, Wkidinvir- 
sgatan 3, Hotel Cosmopolit.

Estuose: Lietuvos atstovu pa 
skirtas d-ras gen.-leiten. Pranas 
Vaiciuška, gyvena Revelyje.

Latvijoj: Laik. eina Lietuvos 
atstovo pareigas adv. Šablovs- 
kis. Eiga, Elisafbeth Str. 19. Be 
to Liepoj ujo yra atstovas Stul
pinas.

Ukrainoj: Yra Lietuvos vy-

kevičius, Odesoj; Andrius Li
sauskas.

Piety Rusijoj: Yra keliose vie 
tose lietuvių komitetai: Novoro- 
ssyjske Lietuvių Komitetas, Pir 
alininkas Gabalas, Gogolevska- 
ja No. 6. Stavropole ,Lietuvių 
Komiteto pirmininkas prof. Ig
nacas Končius, Rostove prie Do
no, Lietuvių Tautos Taryba, 
pirmininkas Markūnas, Poso- 
chovsky pereulok No. 35. Be 
to <traugija “Vienybė”; jos sek
retorius p. Žiuris, iždininkas An 
družtts; adresas: Nachiguivaus- 
ky (?) pereulok No. 11. Jaltoj 
Lietuvių Komitetas prie sanato 
rijos d-ras Mikelėnas, Kryms- 
kaja stotyj, Aleksandras Pake- 
vičius Chiekaija (?) ui. Paga
linus yra Lietuvos atstovas Tif- 
lkse,bet nė pavardės, nė adreso 
jo nežinome.

Svetimų valstybių atstovai 
Lietuvoje.

Šiuo laiku Lietuvoje, Kaune 
yra anglų ir franeuzų m iii tari
nes misijos. Jiems rašyti guli- 
ma šiaip: Anglams: Colonel R. 
Robinson, Chef de la Mission 
Militaire Anglaise n Kąunas; 
Lieutenant-Colonel R. B. 
Ward, Assistant - Comissaire 
pour les Etats Baltiųues, a Kau 
nas.

Franeuzų Misijai: Ldeutenant- 
Colonel Reboul, Chef de 'la Mis* 
siori Militaire Francaise, a Kau 
nas.

Amerikos valdžios atstovu 
Baltijos Valstybėse yra A. Gade. 
Jis gyvena Rygeje. Galima ra
šyti šiaip: Honorable A. Gade, 
United States Commissionęr 
for the Baltic States, Riga.
— Lietuvos Misijos Inf. Biuras.

ERA spauda
erą naudą nešą.

Gera spauda yra brangi, 
bet naudingesnė ir 
pigesnė už prastą.

<1 Tą supranta Chicagos 
lietuviai ir todėl savo

• geruosius spaudos 
darbus duoda Naujienų 
Spaustuvei padaryti.

G O mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti.

Naujienų Spaustuve
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

1

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naujų ofisų 
pu. 4729 So. Asland Avė. Jii 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovas ii 
moterų liga.

TeL Dreiel 2880.

—^ii ■■■-

'DR. M. HERZMAN
Geni lietuviams žinomas per 18 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias Ir chroniikas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.
. Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo lfr-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

KELIONĖ Į LIETUVĄ 
IR IŠ 

LIETUVOS Į AMERIKĄ

Žmonės važiuojantis iš Ame
rikos į Lietuvę ir iš Lietuvos į 
Ameriką, dbbartineis laikais tau 
kiai patenka į daug ir didelius 
keblumus ir pavojus, portuose 
ir prie rubežių, kurie keblumai 
kaip kada lėšuoja daug pinigų ir 
vargo. Nenorint kelionėje susi
tikti su vargų keblumais, visada 
peikia keliauti gerai žinomais 
keliais. Geriausi keliai važiuoti 
iš Chicagos į Lietuvę yra Cana- 
dian Pacific Gelžkeliu ir Garlai
vių linijoms, kurių užvaizdą 
(Canada ir Anglija) prašalina 
nuo visų vargingų keblumų ir 
nereikalingų iškaščių. Del to
lesnių informacijų ir tikietų 
kreikia į ■ / .

CANADIAN PACIFIC 
RAIROAD & STEAMSHIP 

Ticket Office
663 W. 18th Street, Chicago, III.

Areštavo jaunos mergaitės 
pavedėję.

Galų gale policijai pavyko

i

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

i į
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Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

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

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišėika.

Aušros Mokykla — seniausia Ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su j( 
pagelba galima butų pagerinti gy 
venima.

Delel didesnės naudos sau ir pa 
rankumo mokyklai pradėkite tuo 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka Bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai jr overkotaų su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaųs, $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 sergo siu
tai nuo $35 iki $60. Vąikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialia nupiginimas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon., . .- . , _ , I Vienuos UUJŲjJUH,

pagauti graikę Andrew Fno Atidaryta kiekvieną dieną iki 9 
knfl kuris nrneifn rncrniiičin val- vakare. Subatomis iki 10 vai. Kas, Kuris praeitą lUgpjUCIO vakare> Nedaliomis iki 6 v. vakare, 
menesį buvo pavedęs jaunų s. GORDON,
(12 metų) mergaitę, Stepkų 1415 Ba,ste(l St.» Chicago, III.
Avgares
Omahę.
čia pat,

-

ir pabėgęs su ja į ----------------------------------------
Nusižengėlis pagauta1 Skaitykite ir Platinkite

Chicagoj. “NAUJIENAS”

Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

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

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

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ51 St. kampjfarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo S iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1117

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.'

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS: 2201 W. 22nd 8t.

Kamp. Leavitt St 
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd St 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dienų.

Telefonas Pullmau 8*8.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentiatas 
10657 Michigan Avė., Roselaag.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

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

VALANDOS: 0—12 ryto 
< 2—9 vakaro
ĮSOS S. Morgan St Chicago, m.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roseiande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 733.

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1757 W. 47 St.
Tel. Boulevard 160. 

Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 

Nedaliomis 9 iki 12 diena. 
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. Nedėlioms 10—12 dieną.
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NAUJIENOS
THK LITHUANIAN DAILY NEIMS

Eberto valdžia su loyalės ka- Susitarę tarp savęs, bur- 
riuomenės pagelbą ima vir- Į žujai ir junkeriai veikia vi
sų ant radikalio judėjimo;

Susitarę tarp savęs, bur-
■■■ ■■■■■■ u i■ i i, ■m. .i■■■i.
f 1

Bell, paliepė Bittitzų deportuo
ti į Sydney, New South Wales.

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian Nava Pub. Cow Ine.

Editor P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO^ ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription Rate*:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Užsisakomoji Kaina:
Čikagoje — paštu:

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
IH. — Telefonas: Canal 1506.

Metams ............................... . $6.00
Pusei metų ........................ . 3.50
Trim* mėnesiams ............ . 1.85
Dviem mėnesiams ............ . 1.45
Vienam mėnesiui ............ . .75

Chicagoje — per nešiotoju* • •
Viena kopija ...................... .... 02
Savaitei ............................... .... 12
Mėnesiui .............................. ..v 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams ............................... . $5.00 1
Pusei metų........................... 3.00 i
Trims mėnesiams ............ . 1.65 1
Dviem mėnesiams ............ . 1.25 1
Vienam mėnesiui ............ . .G5

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta) 1

Metams ................................. . $7.00 S
Pusei metų........................... . 4.00 L
Trims mėnesiams ............ . . 2.00 1

Pinigus reikia siųst Pašto 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Money 
f

Reikalauja 
balso.

Pėtnyčioje “Naujienose” 
buvo išspausdinta oficialis 
Lietuvos valdžios Misijos 
pranešimas apie kareivių 
maištą Kaune. Pastebėtina 
tame pranešime yra tai, kad 
sukilusieji kareiviai tarp kit 
ko reikalavo teisės daly- 
vaut rinkimuose atstovų į 
Steigiamąjį Seimą.

Išgirdę apie tą maištą, 
kaikurie žmonės Amerikoje 
buvo įsivaizdinę, kad pasi
priešinusieji Lietuvos val
džiai kareiviai atmetą Stei
giamąjį Seimą ir stoją už ta- j 
rybų valdžios sistemą. Da
bar matome, kad šitas įsi- 
vaizdinimas buvo visai ne
teisingas.

Sukilėliai ne tiktai ne at
metė Steigiamąjį Seimą, o 
dagi reikalavo sau teisės bal
suoti Seimo rinkimuose.

Tiesa, atskiri būreliai ir 
tarp Lietuvos kareivių ir 
tarp Lietuvos beturčių, po į- 
tekme tos reakcijos, kuri 
siaučia Lietuvoje, šiandie y- 
ra pakrypę į kraštutinio ra
dikalizmo pusę, bet Lietuvos 
liaudis vargiai eis paskui 
juos. Faktas yra, kad dabar 
ji nepritaria jiems.

Lietuvos liaudis, ir jos pry 
šakyje darbininkų klesa, ko
voja už teisę turėt sprendžia 
mą balsą valstybėje, suorga
nizuotoje demokratybės pa
matais.

True translation filed with tbe post- 
master at Chicago, III. March 22, 1920 
as rcųiiired by the net of Oct. G, 1917

Chaosas 
Vokietijoje.

Kova tarpe buržuazijos ir 
junkerių bloko iš vienos pu
sės ir darbininkų klesos iš 
antros pusės dar vis tebeina 
visoje Vokietijoje. Koks bus 
jos rezultatas, > iki šiol dar
neaišku. (

Neaiškumas iš dalies pa
reina nuo to, kad žinios, at
einančios iš Vokietijos, daž
nai prieštarauja vielos ki
toms. Vienos iu skelbia, kad

----------  tlW«,J>M4V,.soje šalyje pagal vienų ple- 
kitos praneša, kad ginkluo- ną ir tatai jiems duoda pir- 
tos darbininkų minios tolyn menybės prieš darbininkus, 
vis labiaus ima viršų ant vai, Jeigu šitaip tęsis dalykai dar 
džios kariuomenės. Vienos | kiek ilgiaus, tai atskiri dar- 
žinios sako, kad krašto ap
saugos ministeris Noske 
rezignavęs; kitos sako, kad 
tai esanti netiesa. Vienos ži
nios praneša, kad nepriklau
somieji socialdemokratai ei- 

I ną išvien su komunistais; ki-1 
tos vėl skelbia, kad neprik
lausomieji suskilę į dešinįjį 
ir kairįjį sparną.

Nėra abejonės, kad dau
gelis tų žinių yra paremtos 
vien gandais, kurių visuoti
name sumišime turi būt la
bai daug. |

Bet dabartinės padėties 
neaiškumas pareina ir nuo 
to, kad pačiame judėjime, ku | 
ris dabar eina Vokietijoje, 
nėra vienodumo ir pieno. 
Kaip šioje vietoje jau buvo 
pastebėta, Vokietijos darbi
ninkų pastangas nuversti 
buržuaziją čioje / valandoje 
labai trukdo jų pasiskirsty
mas į priešingas viena kitai 
partijas. Ant nelaimės, ta
sai priešingumas iki šiol dar 
nėra pergalėtas.

Jisai buvo beišnykstąs ta
ne momente, kada prasidė
jo generalis streikas prieš 

iKapp’o “valdžių”. Militariz- 
mo pavojus laikinai sujun
gė darbininkus. Be to, strei-, 
kas buvo naturalis darbinin
kų pasipriešinimo būdas, ir 
jie priėmė jį visi be skirtu- 

I mo partijų. Laikinas susi
liejimas visa darbininkų ju
dėjimo į daiktą padarė jį 
taip stipriu, kad jisai ūmai 
nušlavė militaristų gaują.

Bet ta darbininkų vieny
bė tuoj vėl ėmė nykti, kaip 
tiktai buvo laimėta pirmuti
nė pergalė. Tarpe jų vėl ė- 
mė apsireikšti senieji parti
jų skirtumai. Didžiumiečiai 
svyravo, tarpe rėmimo savo 
vadų, esančių valdžioje, ir 
kovos prieš juos; komunis
tai skubinosi pasinaudot mo
mentu, kad įsteigus kur tik
tai galima “tarybų respubli
kas”; o nepriklausomieji iš- 
dalies ėjo kartu su komunis
tais, išdalies mėgino laiky- 
ties išvien su radikalesniąja 
didžiumiečių srove, kad pris
pyrus dabartinę valdžią iš
pildyti svarbesniuosius dar
bininkų reikalavimus.

Todėl darbininkų .judėji
mui trūksta bendro pieno ir 
vieno tikslo. Vietomis jisai 
apsireiškia vienaip, kitomis 
vietomis kitaip. Kur yra sti
presni kairieji nepriklauso
mieji ir komunistai, tenai 
dygsta “tarybų respublikos” 
kur ima viršų dešinioji nep
riklausomųjų srovė, tenai į- 
vyksta socialistų partijų su
sivienijimas, kuris reikalau
ja pasitraukimo Noskės ir į- 
vairių reformų; kitur vėl, 
kur turi viršų ištikimoji val
džiai didžiumiečių srovė, so
cialistai padeda kariuome
nei atsilaikyt prieš komunis
tus ir nepriklausomuosius.

O tuo tarpu buržuazija su 
junkeriais eina išvien. Jie, 

matoma, jau susitarė tarp 
savęs, kad valdžioje turi da- 
lyvaut visos dešiniosios par
tijos, kad jos viso turi griež
čiausiai kovot prieš neprik
lausomųjų ir komunistų pas
tangas nuversti buržuaziją, 
ir kad ne vėliaus kaip birže
lio mėnesyje turi įvykti rei
chstago rinkimai.

bininkų sukilimai bus paga
lios nuslopinti ginkluota spė
ka, ir buržuazijos bei junke
rių blokas užviešpataus.

Prašalinti šitą pavojų ga
lėtų tiktai umus visų socia
listų susivienijimas.

(Šis straipsnis buvo para-j 
šytas subatos ryte. Nuo to 
laiko iki šiol padėtis Vokje-1 

j tijoje nedaug teatsimainė. 
Pranešama tečiaus, kad Ber- 
line tapęs atšauktas’genera
lis streikas po to, kai valdžia 
išpildžiusi\darbininkų reika
lavimus? Tarpe tų reikala
vimų yra atstatymas Nos
kės, socializavimas kaikurių 
industrijos šakų ir darbinin
kų dalyvavimas dirbtuvių 
administracijoje.)

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

VOKIETIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Berlinas. — Pradžioj 1919 m. 
Vokietijos profesines sąjungos 
turėjo 1,600,000 narių. Gi pa
baigoj tų pačių metų narių 
skaičius pašoko ligi 7,000,000. 
Ypač daug darbininkų prisidė
jo prie profesinių sąjungų pir- 

' mais mėnesiais pereitų metų.
Iš 52 unijų 12 turi po dau

giau, kaip 100,000 narių. Joms 
priklauso 82 nuoš. visų narių.

Paskutiniame darbininkų 
kongrese, kuris įvyko Nurn- 
berge, buvo išdirbta naujų pla
nų veikimui ir^ organizavimui. 
Didžiausias ■ kongreso nuopel
nas yra tas, kad jame atskiros 
unijos užmezgė artimesnių ry
šių tarp savęs. Pirma jos vei
kė nesiskaitydamos viena su ki
ta.

VENGRIJA.
(Federuotos spaudos šinla]

Vienna. — Šiomis dienomis 
čia įvyko pirmas bendras susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
kaip fiziško, taip ir protinio 
darbo darbininkai. Ligi šiol in 
žinieriai, elektrininkai, chemi
kai, raštininkai ir kiti tos ruo
šies profesionalai buvo neorga
nizuoti. Šiame susirinkime nu
tarta, kad ir “baltrankiai” kur
tų unijas ir sykiu veiklų su ki
tais darbininkais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 22, 1920 
as reųuired Dy Ine act of Oct. G, 1917

NAUJOJI ZELANDIJA.
(Federuotos spaudos žinia]

Wellington. — Reikia žinoti, 
kad Naujoje Zelandijoje nela
bai senai išleista įstatymas, ku
ris duoda valdžiai teisės depor
tuoti nepageidaujamus ateivius. 
Pirma auka to įstatymo yra 
Moses Baritz, lektorius-mark- 

sistas. Baritz paeina iš Man- 
chesterio, Anglijos. Jis pri
klausė Anglijos Socialistų Par
tijai ir buvo vičnas žymiausių 
jos darbuotojų. Wellingtono 
socialistai pasilkviete jį pas sa
ve, idant jis perskaitytų serijų 
lekcijų apie marksizmą. Savo 
lekcijose Baritz kritikavo Dar
bo Partijos politiką, kas vald
žiai labai nepaliko. Valdžios 
agentai užrašinėjo kiekvieną 
lektoriaus žodį.

Peržiurėjus Baritzoi kalbas, 
valdžia negalėjo rasti jokių 
priekabių, kurios duotų jai tei
sės deportuoti lektorių. Bet no 
rint mušti šunį,—lengva sura
sti ir lazdų. Valdžia pareiškė, 
kad Moses Baritz skamba be
veik taip-pat kaip Moritz Ba- 
ritsiki. Gi Baritski buvo drau
gas Enimos Goldman, pasku
busios Amerikos anarchislės,— 
ergo Baritz turi būti deportuo
tas. '

Taip klausimui išsirišus, ge- 
neralis prokuroras, Francis

■' ' J............ .................. ......... . ....... ■

Skaitytoji Balsai
True translation filed wltn the post- 
master at Chicago, III. March 22,1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA.
•• (Federuotos spaudos žinia]

Londonas. — Bertrand Russ- 
ell, paskiibęs filosofas ir rašy
tojas, vėl liko pakviestas pro- 
fesioriauti Trinity kolegijoj, I kai kad ir povaJiai, bet i prado- 

I Catnbridge. Kares metu jis da suprasti, jogei dabartinė “lai 
buvo pašalintas nuo profesory 
stos, kadangi jis laikėsi pacifis
to pozicijos. Tuo pačiu metu 
jis išleido pamfletą, kuriame 
gynė tuos žmonbs, kurie delei 
savo įsitikinimų atsilakė stoti 
kariuomenėn. Delei platinimo 
to pamfleto nemaža žmonių bu 
vo patraukta atsakomybėn. Tą
syk Russell parašė laišką į “The 
Times,” pabrieždamas, kad už 
jo rašinius neprivalo būti bau
džiami kiti. J^są til^ pats auto
rius atsako už savo raštus. Val
džia tuoj jį nubaudė 500 dole
rių, bet jis atsisakė mokėti pa
baudą. Vėliau jis buvo kai-ku- 
riam laikui įkalintas.

[Ui išreikštas štame skyriuje 
Įuomones Redakcija neatsako.]

REMKIME LIETUVOS DAR
BININKUS.

Amerikos lietuviai darbiu in-

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

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
(Federuotos spaudos žinia]

San Franciaco. “Mes, Ru
sijos darbininkai ir kaimiečiai, 
apleidome cariškąją Rusiją ir 
atvykome į šią šalį, manydami, 
kad Jungtinių Valstijų konsti
tucija duoda laidos pamati
nėms darbo žmonių teisėms— 
teisei turėti kiekvienam žmo
gui nuosavas nuomones ir liuo- 

Isal reikšti jąs kaip gyvu žod
žiu, taip ir spaudoj, teisei lai- 
kyli susirinikifnus ir burties į|kU?kie ?c«“ 
darbininkiškas organizacijas... 
Bet vėliau mes supratome, kad 
šios šalies laisvė reiškia tik tai, 
kad ir čia mes galime taip jau 
liuosai badauti, kaip ir cariš
koje Rusijoje... Mes pamatė
me, kad šios šalies, kaip ir visų 
kitų šalių, organizuotas kapi
talas rūpinasi iš darbininkų iš
čiulpti raumenis, smegenis ir 
ditksnius, kad padarius sau 
kuodaugiausia pelno.”

Tokį tai pareiškimą išleido 
Pacifiko pakrantės rusai atei
viai. Jie reikalauja, kad jiems 
butų leista vykti Rusijon. Ne
senai laikytame masiniame su
sirinkime buvo priimta rezo
liucija, kurioj reikalaujama, 
kad Jungtinių Valstijų valdžia 
leistų jiems grįšti tėvyškėn. Toj 
pačioj rezoliucijoj kreipiamąsi 
į Amerikos darbininkus ir pra
šoma iš jų paspirties iškovoji
me teisės grįšti Rusijon.

svos ir nepriklusomos” Lietu
vos valdžia nėra tokia, kokia jie 
manė jų esant. Gautomis liš Lie 
tuvos žiniomis jie patyrė, kad 
savoj i valdžia Lietuvos /larbo 
žmonės moka slėgti lygiai taip- 
pat, kaip kad senoji caro val
džia. Tatai dabar tie patįs dar
bininkai, kurie visais jiems ga
limai^ budis rėmė savųjų val
džių, — pirkdami jos bonus, be
siruošdami stot josios armijon 
ir lt., — atsigrįžta nuo jos. At
sigrįžta ir gpilisi to, kų darė pir
ma. Nevienų girdėjau sakant: 
“Dirbau, naktimis nemiegojau, 
pats pirkau ir kitus raginau 
pirk bonus, bet dabar? Dabar 
pasirodė, kad mano darbas bu
vo pragaištingas”... Kitas vėl 
sako: “Tik-kų gavau nuo tėvo 
laiškų. Brolis sėdi kalėjime. Jį 
įskundė davatkos esant bolševi
ku. Bet jis ne bolševikas, lik 
pasipriešino ,kad kuniginiai vi
sa norėjo apžioti, neleido dar
bininkams organizuotis. Tė
vas kibai skundžiasi sava lietu
vių valdžia, bet aš — aš nusi
pirkau net už 500 dolerių bonų! 
Kad jie kur supelėtų!”

Tokių skundų daug tenka iš
girsti. Jie rodo, kad žmonių 
ūpas, jų supratimai dabar yra

[Federuotos spaudos žinia]

Wheeling, W. Va. — Anglia
kasiai palei Clevelando ir Pitts-

dami išmaitinti savo šeimynų, 
paskelbė protestų. Proteste sa
koma, kad tai pareina nuo to, 
jog vietos maisto spekuliantai 
lupa nuo jų devynius kailius.

Masinis milingas nutarė pa
siųsti valstijos 'prokurorui, Wi- 
lliam Dixonui, reikalavimų, kad 
butų sustabdyta maisto speku
liacija. ' Jei prokuroras nieko 
nedarys tame klausime, lai an
gliakasiai žada kreipties j gu
bernatorių.

Angliakasiai prie protesto 
pridėjo skaitlines, kurios rodo, 
kokiomis kainomis maistas yra 
pardavinėjimas kituose mies
tuose ir kiek lupa iš jų už tų 
patį maistų vietos pelnagaudos.

Redakcijos Atsakymai |
Scenos Mylėtojui. — Del gū

sio negali būt ginčų. Antra 
vertus, “Joninių” * recenzentas 
yra ilgus metus specialiai sce
nos menų studijavęs,' todėl ma
nome, kad ir spręsti apie tai 
turi daugiau kompetencijos.

S. Kunevičiui. — Pranešomas 
gauta jau subatos numeriui išę- 
ėjus iš spaudos.

Kliubo Nariui, Kensinglon. 
— Tokių persergėjimų Naujie
nose buvo jau ne kartų. Kurie 
dienraštį skaito, ant toliau mo
kės nuo išnaudojjmĮ) apsisau-

‘‘laisvos ir demokratinės” Lietu
vos valdžios rėmėjų jie darosi 
jos priešais. Toliau jų skaičius 
vis didės. Didės, jeigu Lietu
vos reakcionieriai nepasitrauks 
nuo valdžios vairo.

Mums, susipratusioms lietu
viams darbininkams šituo ten
ka tik pasidžiaugti. Tai rodo, 
kad žmonių dūmimo darbas, ku 
rį per eilę nletų taip sėkmingai 
varė Amerikos klerikalai ir tau 
liniukai, turės pasiliauti. Bet 
kad jisai pasiliautų ir tai kuo1- 
veikiausia, privalome sukrusti. 
Kur ir kaip galima, reikia aiš
kinti žmonėms Lietuvos reakci
onierių savavaliavimus, rdikia 
organizuoti minias ir remti sa
vo draugus Lietuvos darbinin
kus, kovojančius su Ijietuvos 
laisvės bei jos liaudies priešais. 
Dabar ten eina rinkimų į Stei- 
giamųjį Seimų kampanija. Pa
dėkime jiems! Aukokime ir itin 
kinie aukas, kad musų draugai 
galėtų tinkamai penaudoti lų

rcivianis ragus. — P. Jonaitis.

Dabar proga
Kaltinama lietuviai socialistai 

Amerikoje, jog jie niekuo nepri
sidėję prie išgavimo laisvės sa
vo tautai.

Taip kaltina juos klerikalai ir 
tautininkai. Tiesa, šį kaltinimų 
jie apibudina kitaip. Klerika
lai ir tautininkai būtent sako, 
jog socialistai lietuviai nieku ne 
prisidėję prie išgavimo nepri
klausomybės Lietuvai •

Laisvė ir nepriklausomybė lai 
du labai skirtinu dalyku. Gal 
musų tėvyne tapti ir nepriklau
soma, bet laisvės tenai gal vi
sai nebūti. Kad taip gal būti, 
tai liudija pastarųjų laikų įvy
kiai Lietuvoje. Iš laikraščių ir 
laiškų ateinančių iš Lietuvos 
mes patiriame, jog ten, Lietu
voje, valdžia netik nepadeda 
darbo žmonėms organizuoties, 
bet priešingai, jiems trukdo su 
si organizuot sųvo klesos reika
lams ginti ir prisirengti rinki
mams į Steigiamąjį Seimų, ku
riame turės būti paliesta kuria
mieji pamatai Lietuvos valsty
bei. Darbininkų vadai, jų už
tarėjai, organizatoriai tupdoma 
kalėjimai!,ir laikoma tenai mė
nesiais be teismo ir dagi be pa
reiškimo, už kų žmogus areš
tuotas ir kankinamas.

Darbininkams leidžiamieji lai 
kraščiai skaudžiai cenzūruoja*

ii m ............................

ma ir uždaroma. Juk visa tai 
girdint ir liūdna ir skaudu, o 
dar laibiau pikta, atsiminus, 
kaip Lietuvos darbo žmonės 
tie valstiečiai šimtmečiais nešę 
svetimųjų vergijos jungų, jungų 
skaudu, buvę niekinami, kan
kinami ir šunies vietoje laikom
ai i — tečiaus išlaikė savo tau
tos ypatybes: kalbų, tautos var
dų ir individuališkumų. Tai bu 
vo kankiniai ir didvyriai. Ir 
šiandien, po penkių metų ka
rės baisenybių ir kankynių, tas 
pats Lietuvos darbininkas, val
stietis, vis dar gyvas ir prakil
nus, ir galingas. Jis kuria val
stybę, tveria kariuomenę iš sa
vo mylimų vaikų, jų liuobia ir 
maitina, veja priešus lauk iš sa
vo krašto; jau išvijo rusus, vo
kiečius, stumia laukan lenkus. 
Ar lai nedidvyriai tie Lietuvos 
darbo žmonės, paprastoji liau
dis? Rodos, prieš tokius did
vyrius ir Lietuvos ministeriai su 
prezidentu prickyj, ir išsižadėję 
lietuvių tautos jos kunigėliai bei 
ponai - bajorai turėtų be kepu
rių vaikščioti.

Bet ne! Štai koks atlygini
mas teikiama tiems didvyriams 
už amžių kančias, vargų ir pasim
auta j imą: vieton pagalbos—pa 
nieką!

Kada artinas Steigiamasis Soli 
mas, Kaune turėtų išsireikšti vi 
sų Lietuvos darbo žmonių va
lia, jiems lyg sakyte sakoma: 
“Ne. Tau, mužike, ne vieta 
Steigiamajame Seime; tai tik 
ponams - bajorams ir kunigė
liams tenai būti!”

Vietoj, kad Lietuvos valdžia 
padėtų darbo žmonėms, ant ku
rių sunkiausi valstybės kūrimo 
našta guli; vietoj kad organi
zuotų, pamokintų savo klesos 
reikalus ginti,—tai kliudo, truk 
do; bet užtai liuesai leidžia Lie
tuvos kunigėliams, ponams - ba
jorams ir kitokiems Lietuvos 
dielėms organizuoties ir prie pa- 
gelbos visokių neišmanėlių iš
veržti iš Lietuvos darbo žmo
gaus visas teises, teisingai už
tarnautas, ir ve! jį pavergti 
šimtmečiams laikyti, išnaudoti 
ir visokiai* Ijudais skriausti. >

Amerikos lietuvy! Ar nesu
dreba tavo siela, ar neužsidega 
tavo širdis rūstybės ugnimi dėl 
daromų skriaudų tavo broliams 
tenai, Lietuvoj?

Panedėlis, Kovo 22 d., 1920

visus pinigus, kokiuos turėjV 
ant rankos, būtent 140,000 auk
sinų, kad prigelbejua Lietuvos 
darbo žmonėms tinkamai susi
organizuoti ir savo atstovais už
valdyti Steigiamąjį Seimų.

Atminkite , Amerikos lietu
viai, kad jeigu Lietuvos darbo 
žmonės turės didžiumų savo 
atstovų Steigiamųjame Seime, 
tai mes visi laimėsime ir galė
sime grįžti Lietuvon, 
kai vargu regėsime 
nę.

Laiko nebedaug 
Steigiamam Seimui, 
binkitės su savo aukomis — duo 
srtiomis aukomis.

Aukos reikįa siųsti Lietuvos 
Laisvės Fondo kasieriui šiuo ad
resu: K. Gugis, 3323 S. Halsted 
St., Cbicago, 111.

Subruskite, nes reikalas yra 
didelis ir svarbus.

Pranas Butkus.

Kitondš- 
savo tevy-

beliko iki
Taigi sku-

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Lietuvos Laisvės Fondas yra 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
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, IU

Aukų kvitavimas.
Harvey, III., LSS. 228 kp.

P. Grigaičio prakalbo
se kovo 19, per A. L.
Skirmontų .......... $23.75

J. Simaitis, Connells-
tillc .........   5.00

A. F. Kazlauskas, Chgo. 5.00 
Jonas Starulis, Chgo. .. 5.00 
Staniai. Stankus, Chgo. 5.00

Buvo $780.21

Viso labo $823.96

Draugai, veikite. Aukokite, 
rinkite aukas, agituokite savo 
draugijose, kad greitu laiku su
rinkus Lietuvos Laisvės Fon
dai! tuksiančius dolerių. Visi 
tie pinigai eina Lietuvon musų 
kovojantiems draugams darbi
ninkams paremti; idant įvyk
siančiais neužilgio rinkimais į 
Stcigiamųjį Seimų jie galėtų 
kuodaugiau savo atstovų pra
vesti !

<ojote klerikalams; jus aukojo
te tautininkams; jus šimtus tuk 
stančius dolerių suaukojote pil
nai patikėdami jais, jog tie jūsų 
doleriai bus suvartoti ne tik įgi
jimui nepriklausomybės Lietu
vai, bet bus tenai ir laisvė įkur
ta. Jus pilnai tikėjote, jog ten, 
Lietuvoje, bus įkurtas naujas 
rojus jūsų broliams, darbo žmo
nėms, i

Tečiaus kaip skaudžiai tapo
te nuvilti. Klerikalai bei tauti
ninkai jūsų pakilios sielos aiw 
ką šiandien panaudoja, kad Lie 
tuvoje rojus butų tik kunigė
liams, ponams bajorams, o dar
bo žmonėms vergija. Taigi A- 
merikos lietuviai darbininkai, 
gana jums dėjus pinigus tiems, 
kurie juos suvartoja pavergimui 
jūsų pačių ir jųsų brolių dar
bininkų Lietuvoje. Savo pini
gais, savo aukomis jus privalo
te remti tik tuos, kurie su dar
bininkų pavergėjais kovoja, tai
gi pačius Lietuvos darbo žmo
nes.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Taryba turi įsteigusi Lietu
vos Laisvės Fondų tuo tikslu, 
kad šelpus ir padėjus Lietuvos 
darbo žmonėms įsteigti laisvę ir 
gerovę savo tėvynėje.

Taigi dabar yra proga visiems 
susipratusioms lietuviams dar
bininkams, socialistams ir ki
tiems "‘pažangiesiems, parodyti 
savo duosniomis aukomis, kad 
remiate išgavimų laisv:s sau ir 
savo kraštui. O nuviltieji pa
darykite šitaip: jeigu kadais au
kojote klerikalams ar tautinin
kams vienų dolerį, tai atitaisy
dami savo klaidų pasiųskite Lie. 
tuvos Laisvės Fondui dešimtį 
dolerių, 
mas
mus, jog suprantate savo klesos 
reikalus.

šiomis dienomis Lietuvos Lai 
svės Fondas pasiuntė Lietuvon

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalas, kaip kriminatiikuoss 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokias dokumentus irpopitrast

Namų Ofisas:
>12$ t. Haltted St

Ant trečių lubų
Tek Drover 1310

, Miesto Ofisui
117 N. Burbo tt. 

1111-11 wtj M*.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgas 
25 E. Waehington St. 
Marehall Field Annex 

18th fl. Ruimą* 1827 
Phono Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

^-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefonas West 612b

A. PETRATIS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE -INSURANCE | 

European American Bureau < 
Siunčia Pinigu* Parduoda Laivokortae 

NOTARIJUdAS
3249 So Halsted Street. Chicajo, Illinois 

Telephone Boulevard 6VL..jjfl

Telepbone Drover 60®*

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vata 
re. Nedaliomis pagal sutarimo, 
8261 So. Halsted St. Chicago, I1U

Tai bus ir atsimoniji- 
klerikalams, J r pasirody

a ■ n Reidi invesdintt* 'ja ■ n 
” savo pinigus, kad at- "JA" 

4«f-n neštų 24% ar daugiau 4*T() 
v i motus — tai parašyk v 

mums delei platesnių žinių.

BOND & SHARES SYNDICATE
Room 501,

309 Broadvvay, New York, N. Y.
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Lietuviu Rateliuose
CICERO
Susirinkimas. %

Kovo 12 dieną buvo Cicero 
Lietuvių Pašalpos Kliubo susi
rinkimas. Nieko svarbesnia 

jame nenutarta. Vis dėlto, vie 
ną kitą dalykėlį verta pažymė
ti. Pav., iš kliubo kasos išmo
kėta 90 dolerių pašalpos. Beto 
tartąsi kaip padidinti kliubo 
iždą. Tūli sumano rengti pra
mogų vakarą balių. Pagalios I 
nutarta ir išrinkta pramogų! 
rengimui komMetas—iš trijų 

gabių kliubiečių. Jie turės iš
dirbti pienų surengimui “gero 
pramogų vakaro.“

Beje, buvo pakelta klausi
mas kai dėl Lietuvos paskolos 
Bonų pirkimo. Bet kad kliu* 
bas neturtingas, tai pirkti ne
galima. Vienas kliubietis dė
lei to dar pareiškė: “Kokia čia 
laisvės paskola? Jeigu norite 
vadinti teisingai, tai vadinkite 
nelaisvės paskola.“

— Korespondentas.

BRIDGEPORT
“Tai vis jie SitL”

Buvo laikai, kad klerikalai 
ir tautininkai už visa, kas mu

UŽSIRAŠYK
Lietuvos Laikraščius
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

išeina Kaune — sa
vaitinis — metaTns 
$2.00, pusei metų 
$1.00.

“LAISVĖ” Krikščionių 
Demokratų Parti
jos organas išeina 
Kaune — dienrač- 
tis— metams $10.00 
1 mėnesiui $1.00.

Prenumeratas siųskite:
LITHUANIAN SALES 

CORPORATION,
414 Broadway, 

Boston 27, Mass.
sMSHaHHMMsamHUBOMV

IHJON APKEPK IT IR ALŲ 
DARYKIT NAMIE.

Mes padarėm dideli bargeną ant a- 
pinių, salyklos ir miltų, kam mokėti 
taip brangiai, kada mes parduodame 
taip pigiai.
Geriausių apinių svaras ........... 85c.
Balta daiginta salyklą ............... 9c.
Deginto salyklo svaras ,.............. 10c.
Gold medal miltų 100 svarų ....$7.45 
Ceresota miltų 100 svarų ....... $7.65.
Musų salyklą sumalta..

Užlaikome visokio groserio ir mė
sų, ir visuomet šviežių. Tavorus pris
tatome jums į namus. Pasinaudokite 
proga.

PEOPLES CASH MARKET 
1919 So. Halsted Kampas 19 place.

Tel. Canal 3605.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopl- 
■pa tįsia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
£314 W. 23 Place, Chicega, III 

Tel. Ganai 2199.

JUST KlDS By Ad CarterVVaitinj for the S: 15.

sų visuomenėj būdavo negera, 
i kaltindavo socialistus. “Tai vis 
jie kalti“—sakydavo sodalistų 
priešai. Tai, girdi, vis dėl tų 
socialistų....

Taip būdavo anais laikais.
Ir dabar tas pats. Ir dabar 

randasi žmonių, kurie sako: 
“Tai vis jie kalti.“ Tik dabar 
šitaip pasakoja ne klerikalai ir 
ne atžagareiviai tautininkai, o 
tie žmonės, kurie save vadina 
tikraisiais darbininkų draugais. 
Kas jie—nėra reikalo aiškinti.

“Tikrieji darbininkų drau
gai“ dabar sako: “Tie social- 
patriotai išdavė mus valdžiai, 
jie uždare musų laikraščius ir 
sutriuškino musų organizaciją. 
Tai vis jie kalti, kad mums ne- 
besiseka“... . \

Ir šitaip jie suopiu visur, kur 
tik gauna progos.

Išmintingi žmonės-bčidgepor 
tiečiai jais netikėjo ir netiki, 
nes jie žino, kad tai yra tik 
piktas melas. Juk netaip senai 
patįs “tikrieji“ pasakojo visai 
kitaip, būtent: kad socialpatrio 
tai jiems nieko nereiškia. Bet 
dabar, kada jų išpustoji pūslė 
sprogo, kada darbininkų mi
nios nuo jų nusigrįžo—delei 
visa to jie dabar kaltina socia
listus.

Tam jie tikri meisteriai.
' — Bridgeportietis.

KENSINGTON.

Liet. Politiškas Pašaipiais 
Kliubas turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą kovo 12 d., šedvilo 
svetainėj. Pabaigus svarstyti 

kliubo reikalus, pirmininkas A. 
šatkus prisiminė apie Liet. 
Darb. Tarybos šaukiamą kon
ferenciją ant kovos 28 d. [kuo 
tas “prisiminimas“ pabaigta?— 
Bed.]; keli draugai davė įneši
mą, kad butų iš kasos paauko- 

[ ta 25 doleriai Liet, darbininkų 
kovai remti. Įnešimus priim
ta; l)e to dar nariai sudėjo $3.20 
f $3.65—Bed.], tai viso pasida
rė $28.20 [$28.65—Red.]. Ne
žinia tik, dėl kokios priežasties 
tos aukos nebuvo dar Naujie
nose imgarsintns [jos buvo pa
garsintos Naujienų 66 num., 
kovo 18 d.—Red.].

— Kliubo Narys.

MIESTO IŠLAIDOS DIDĖJA.
Reikalingas 126 milionų 

dolerių.
Chicagos miesto valdžios iš

laidos žymiai padidėjo. Dve
jotas metų atgal miesto išlui-

' JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgeėių ant lengvų 
sąlygų-
West Side ofisas atdaras vaka-

* rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd Street.

I Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552. 

dos siekė truputį daugiau kaip 
septyniasdešimts milionų dole
rių. šiemet jau reikalaujamu 
daugiau kaip šimto dvidešimts 
šešių milionų dolerių, būtent: 
126,560,962.00.

Tokių skaitmenų tarybai įtei 
ke jos (tarybos) finansų komi
sija. Komisijos manymu, su 
mažesne suma pinigų miestas 
nieku budu neapsieisiąs. AJ1- 
dermanai galvoja iš kur visa 
tai reikės imti. Gal ir vėl pa
didins mokesčius.

POLICIJOS VIRŠININKAS 
PASITRAUKSIĄS.

Negalįs susitarti su majoru.
Miesto salėjo vaigšto gandų, 

kad Chicagos policijos viršinin 
kas, John J. Garrity, neužilgio 
pasitrauksiąs. Tai buk dėlto, 
kad jisai nebegalįs susitarti su 
miesto majoru Thompsonu. 
Mat, policijos viršininkas nesu
tinkąs reorganizuoti policiją 
taip, kaip to norėtų Thompso- 
nas.

Statys naujų “sky- 
scraper’ių”.

Miesto taryba 53 balsais prieš
10 padarė naują patvarkymų, 
sulig kuriuo augščiausias Chi
cagos buctinkas galės būti 260 
pėdų. Iki šiol būdavo drau
džiama statyti augštesnių nei 
200 pėdų bud'inkų.

Didžiuliai Chicagos bud inkai 
ir viešbučiai šituo patVarkymu 
labai patenkinti. Sakoma, kad 
dar šiais metais busią pastaty
ta šeši nauji “sky-scraper’iai“— 
260 pėdų augšti.

Omnibusų kompanija su- 
bankrutijo.

Chicagos omnibusų kompani
jos manta atiduodama resyve- 
rio globom Negalėjusi išlaiky
11 konkurencijos su gatvekarių 
ir automobilių kompanijomis.

Pašovė vagilį.
Trįs vagiliai vakar naktį bau 

lė iškraustyti vieną St. Paul 
geležinkelio kompanijos vago
ną prie Grand ir Rockwell gat
vių. Nepavyko. Policija už
klupo ir po trumpo šaudymosi 
vieną pašautą vagilį, areštavo. 
Du betgi spėjo ištrukti.

Užmušo moterį.
Didelis juodas automobilius, 

bėgęs visu greitumu, prie 47 ir 
Marshficld gatvės užvakar nak
tį mirtinai .suvažinėjo moterį, 
tūlą Lottie Stranc. Automobi
lius pabėgo. Polici ja j ieško 
autiomobiliaus savininko.

Suspendavo policistą.

Policijos viršininkas Garrity 
suspendavo policistą William 
McCall. Susimušęs su kitu sa
vo “amato“ draugu—policistu.

' Budas sulaikyti gatvekarj.

Hammondietis, II. Anderson, 
•indais išrado naują būdą gat- 
vdkariuij sulaikyti. Bandymas 
buvo labai sėkmingas, nors “iš
radėjas“ ir turėjo užsimokėti. 
Buvo taip. Prie šešiasdešimts 
trečios gatvės jisai ir jo jauna 
palydovė norėjo įsėsti gatve- 
knrin, bet motormanas karą 
nesulaikė. Anderson pasivijo 
jį ir skėčiu iškūlė vieną gatve- 
kario langą. (Gatvckaris iškar
to sustojo. Pons Anderson ir 
jo palydovė ramiai įlipo gatve- 
karin ir užsimokėjo—už karfe- 
rį ir išmuštą langą.

Nusižudė.
Mary Kelly, 520 Scoville g-, 

vėj, tarėsi gerianti daktaro pri
sakytus vaistus. Bet tai butą 
nuodų, kurių ji buvo pasidėju
si šalę bonkutės vaistų. Mirė.

Politikierius pateko bėdon.
Demokratų politikierius 18 

warde, Josoph Gordon, pateko 
bėdon. Turės pasėdėti kalėji
me- nuo vienų iki penkių me
tų. Klastavęs “balotus.“

Du nepažįstami piktadariai 
vakar naktį, ties Del Prado 
viešbučiu, užpuolė tula/E. Bur- 
chardą ir pašovė. Gal pasveiks. 
Piktadariai ištruko. Kėsini
mosi priežastįs nežinoma.

L. G. D.
Liet. Gelbėti Dr-jos 47-tas 

skyrius kovo 14 d. laike mėne
sinį susirinkimą Liuosybės sve
tainėj 1822 Wabansia Avė. Be 
kita buvo nutarta kreiptis į 
apskričio raštininką idant jis 
kaip galima greičiau sutvarky
tų reikalus delei buvusio vaka
ro vasario 15 d.- Skaityta laiš
kas nuo L. G. D. centro rašti
ninko, Dr. Giraičių no. I Reika
laujama surengti prakalbas. 
Laiškas priimta ir nutarta su
rengti prakalbas—kovo 28 <1. 
Liuosybės svetainėj. Kalbėto
jai bus pakviesti iš Daktarų 
Draugijos.

Per du pareitu mėnesiu sky
riui! įstojo ir užsimokėjo: J. 
Bočiunas—$5; K. Gudaitis, S. 
Slasaitis, M. A. NaikeliS, K. 
šliauteris, M. Antanavičienė, J. 
Martinaitis, A. Černiauskienė, 
J. Dovidaitis, V. Nausėdas— 
visi po $2; S. Nulius,' Norkus, 
Meyer (žydas)—po $1.

(kiršaus Vardo » Lietuvaičių 
Dr-ja paaukojo $10.

— Kaz. Navickas.

Pranešimai
Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro

žės PaŠ. Kliubo choro repeticijos bus 
šiandie, kovo 22 d., kaip 7:30 vai. va
kare, J. Neffo svetainėje, 1500 So. 
49th Avė. Visi dainininkai bukite pa
žymėtu laiku. Valdyba.

Pajieškojimai
AŠMENŲ"JIEšKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui męrgi- 

nos arba našlės nejaunesnės kaip 20 
arba 30 metų. Kuomet rašysit laišką, 
malonėkit sykiu prisiųsti paveikslą, 
kuris bus sugrąžintas. Malonėkit pa
duoti savo teisingą adresą.

F. KVEDARAS, 
696 VVebster Avė., Hammond, Ind.

PAJIEŠKAU draugo Alberto Gri
niaus, Šiaulių apskričio, Joniškio vals, 
Skutenų sod. Meldžiu greitai atsišauk
ti. Turiu svarbų reikalą:

K. SABALIAUSKAS, 
10568 Indiana Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Vin
cento Mačenio, iš Telšių apskr. Plun
gės parapijos, Delpšių kaimo. Jis gy
veno Elizabethport, N. J. Aš turiu la
bai svarbų reikalą yra laiškas iš Lie
tuvos. Jis pats ar kas jį žino teiksis 
man pranešti:

JOHN J. STRAUKUS,
P. O. Box 40. Rivertont 111/

PAJIEŠKAU savo brolio Juozo Ra- 
davičiaus. Meldžiu jo paties atsišaukti 
ir jį žinantį pranešti man:

JOHN RADAVIČIUS
% F. Smith, 

Autigo, Wis.
—.............. ■ ........................ "**.................. " •' T

PAJIEŠKAU apsivedimui mergai
tės arba našlės be vaikų ne jaunes
nės 20 metų ir ne senesnes 30 metų. 
Esu 27 metų amžiaus. Turiu darbą 
gerą; uždirbu po $200 i mėnesį. Kuri 
mylėtumėte gražų šeimynišką gyve
nimą, malonėkite atsišaukti su laišku 
prisiųskite savo paveikslą. Aš duosiu 
atsakymą kiekvienai. '

J. R. K.
P. O. Cle Elam, Wash.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU PranSs Stenburaitės 

iš* Petkunų kaimo, Deltuvofc parapi
jos, Kauno gub. Turiu i ją svarbų rei
kalą. Ji gyveno Brighton, Mass. Mel
džiu atsišaukti.
STANISLOVAS TAMUŠAUSKAS, 
161 E. South St. Akron, Ohio.

JIĘ AKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vyrui 

Bridgeporto apielinkėje.
Pranešti:

L. ANDREJAUSKUI. 
3010 So. Wallace St., Chicago.

RE fKI A DARBININKŲ 
_ 7 M0TEg- X
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KLAIDŲ ATITAISYMAS
Kovo 12, 13 ir 15 tilpo pas

kelbimas Oliver Chilled Plo,w 
Works iš South Bend, Ind., ku
riame buvo pasakyta, jog molde 
riai uždirba nuo $5.00 iki 14 į 
dieną, vieton nuo $8.00 iki $14.

MERGAIČIŲ 
MOKINTIS DIRBTI ARTIFIŠKV 
GĖLIŲ IR PAPUOŠIMŲ. NUOLAT 
DARBAS. GERA MOKESTIS PRAm- , 
ŽIAI IR BONUS.
The BOTANICAL DECORATING Co. 
208 West Adams St., 2nd Floor.

MERGAIČIŲ lengviam dirbyklos 
darbui; $16 į savaitę pradžiai; 
$21 padaroma uždavu dirbant.

ACCESSORIES MFG. CO., 
412 Orleans St.

, I A / ! ■ .

REIKIA
KAMBARINIŲ

Trumpos valandos;
Gera mokestis.
Klausti Housckccpcr.

MORRISON HOTEL,
* Madison ir Clark Sts.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

Patyrimas nereikalingas
BURGLUND OKRON CO., 

5524 W. 22nd St.

MERGAIČIŲ

Operavimui punch pressų 
ir abelnam dirbyklos darbui. 
$18.50 pradžiai.
Reikia kalbėti angliškai.

CHICAGO PRESSEb 
STEEL CO.,

455 W. 22nd St., 4th Floor.

REIKIA 
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
APDARYMUI KNYGŲ. 
GERAI MOKAMA.

LAIKE MOKINIMOSI 
PAKELIAMA MOKESTIS 
SULYG PATYRIMU,

MIDLAND BOOKBINDING CO., 
1033 W. Van Buren St.

REIKIA 
MERGAIČIŲ MOKINIMUISI SIŪTI 
PIRŠTINES.

TAIPGI PATYRUSIŲ OPE
RUOTI SPĖKA VAROMAS 
SIUVAMAS MAŠINAS. ' 
LABAI GERA MOKESTIS. 
NUOLAT DARBAS.

Kreipties: 
EISENDRATH GLOVE CO. * 

2001 Elston Avė.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
. .W.Il'We'iffiWi!Lll II I > — ........................... ..................... ........................................  ———,

MOTERŲ MOTERŲ

DOMAI

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ 

tėvams

Mes turime vietų 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 darbų — siųskite jų pas mus;
ji pamėgs vietų, podraug ir darbų.

Kreipties:

Stewart=Wariraer=Speedometer Corp.
1828 Diversey Parkway

PATYRUSIŲ mergaičių kny
gų taisymui. Gera mokestis. 
Nuolat darbas.

JOYCE, KANE, 
ALBRECHT CO.

• 522 S. Clinton St.

REIKIA mergaites arba moters 
dirbti sankrovoje ir virykloje, nes mo
teries nėra. Sankrova minkštų gė
rimų. Kreipties:

K. LIDEKA,
665 W. 18 St., Chicago, III.

REIKIA 
MERGAIČIŲ

PAPER BOX DIRBYKLAI
C. J. LAWRENCE & BROTHER,

2307 Archer Avė.
2nd Floor.

REIKIA •
MOTERIŠKŲ

Sortavimui popieros
Nuolat darbas.
GEROS SVEIKOS SANLYGOS.
Klausti Superintendento.

GUMBINSKY BROTHERS, 
Union ir Lumber Street

REIKIA mergaičių lengviam 
dirbyklos darbui; lengvios va
landos; gera mokestis.

Kreipties:
M. J. NEAHR & CO.

1600—1608 S. Dearborn St.

REIKIA
Mergaičių virš 14 metų sortavimui 
korkų. Patyrimo nereikia. Mes išmo
kinsime. Kreipties: >

CHICAGO CORK WORKS 9 
630 South Wabash Avė./

REIKIA Mergaičių darbui plo 
vykioje. Patyrimo nereikia 
Trumpos valandos..
Gera mokestis.
Klausti Housekecperio

MORRISON HOTEL 
Madison ir Clark Sts.

MERGAIČIŲ
PATYRUSIŲ DIRBIME ARTIFIšKŲ 
GĖLIŲ. GERA MOKESTIS IR 
BONUS MOKAMA.
The BOTANICAL DECORATING Co.
208 \Vest Adams St., 2nd Floor.

MEBGAIČIŲ IB MOTERŲ 
Lengvam dirbyklos darbui. 
$16 į savaitę pradžiai. 
Patyrimo nereikia. 
Gali uždirbti nuo $20 iki 
$28 kada išmoksta. 
Nuolat darbas per visų 

metą
OLSON RUG COMPANY, 

1508 West Monroe St.

MOTERIŠKŲ
Šlavimui ir plovimui aslos.
Valandos 5:30 po piet iki 
10:30 vai. vakare.
Nuolat darbas.

H ART SCIIAFFNER & MARX, 
Cot. Van Buren ir Thrbop Sts.

REIKIA MERGAIČIŲ 
dirbyklos darbui 
$15 į savaitę pradžiai; 
$18 iki $24 po išmokimui 
Geros darbo sąlygos, 
(ieros valandos.

K. C. BAKING P0WDER CO., 
161h ir Cumtl Streets.

REIKIA MERGAIČIŲ
ir moterų ne senesnių 45 
metų amžiaus įvairiems 
rubberio darbams ant 
Wcst Sidės. Geni 
mokestis ir geros darbo 
sąlygos.

MEGHANICAL RUBBER CO., 
2639 W. Grand Avė.

MERGAIČIŲ DARBUI 
dirbykloje žuvavimo tinklų ir 
siūlų. $15 į savaitę pradžiai. 
Galima pasidaryti nuo $24 iki 
$28 į savaitę išmokus darbą.
THE LINEN THREAD CO., 

158 West Austin Avė.

LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKO

NO-MA'AM.’

OH-SHe IVOUUD'NT
Č?ARE» THIS IS'NT

HER. P»El

CAN I HAVE 
ANOTHER 
Pieat OF 

Pie, 6AANDMA?

ANO YOU Vi/ANT ANOTMER. 
PieCE OF PtE.1

DOBS VOUR MOTHER. ALLOVV 
YOU TO HAVE TlVO V lECES 
OF PIE, VNHEN yOU AR.Č AT

I HOME? i --------

VV6LL, DO VaU THINK THAT SHE'D 
LIKĘ TO HAVe TWO RECEJ 

-----------------1 HERE ? i----------------



REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲVYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ IR MOTERŲ
NAUJIENOS, Chicago, I1L 
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REIKIA DARBININKŲ I REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ

Panedėlis, Kovo 22 d., 1920

AUTOMOBILIAIVYRŲ VYRŲ

REIKIA MALLEABLE MOLDERIŲ •
Mums beikia molderių musų Malleable Foundrėje prie 

benčiaus, mašinų ir spaustuvų (Sęueezer). Nuolat dar
bas. Nėra unios. Nėra darbininkų nesusipratimų.
Musų patyrę molderiai uždirba nuo $8.00 iki $14 į dieną.

PAPRASTIEMS 
DARBININKAMS PAS MUS YRA PAPRASTŲ DARBININKŲ

PARDAVIMUI automobilius Prie- 
mer, labai gerame padėjime; mažai 
naudotas, geras kaip naujas. Parduo
siu pigiai už geriausią pasiūlymą. Ga
lima matyti adresu: 
1548 W. 46th St.

Phone Yards 7125

GRINDERIŲ
Rough grinderių ir fitterių Milling ruime ir kalvėje, 

taipgi grinderių (tekorių) ir polišenų (šveitikų) prie 
plūgų darbo. (Visur uždavu darbas). Gera mokestis.

Mes suteikiame pastovius 
darbus su gera mokesti m 
vyrams, kurie nori dirbti, 
kaipo:

MERGAIČIŲ COREMEIKERIŲ 
arba mergaičių virš 16 metų amžiaus, kurios norėtų iš
mokti šio amato. Musų mergaitės korių-dirbėjos uždir
ba nuo $4.00 iki $6.00 į dieną (uždavu darbas). Mokinės 
gauna $2.50 į dieną pradžiai.

Jeigu esi kiek apsipažinęs sU kuriu šių darbų, arba ne 
patenkintas dabartiniu savo darbu, arba esi be darbo_ 
parašyk mums. Mes mokame augsčiausias algas. Nėra 
darbininkų nesusipratimų. Darbas užtikrintas visam 
metui bi vyras ar moteris esti pastovus ir norus dirbti. 
Mes budavojame naujus namus, kūrins išnuomuojame . 
arba parduodame prieinamomis kainomis Šeimynoms iš 
kitų miestų. Rašyk ar kreipkis: SAMDOS OFISAN.

Paekeriai 
Truckeriai
Machine Helperia i 
Assembleriai 
Window Washeriai 
Prie Elevatorių
Sweeperiai
Kraustymui karą

šitie ir kitokie darbai duoda
ma vyrams, kurie turi ar 
neturi patyrimo.

Dirbyklos arti Clybourn, 
Ashland ir Beimant karų 
liniją.

OLIVER CHILLED PLOW VVORKS,
SOUTH BEND, IND.

Kreipties Samdos ofisan 
Laike darbo valandų 
tarpe 8 ir 4:30.

RUBSIUVYKLAI
DARBINJNKŲ-IŲ

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER

STFAVART WARNER
SPEDOMETER CORP.

1828 Diversey Parkway

keletą neužimtų vietų 
musų storage batteries 
dirbykloje dėl suvirŠ 25 
vyrų. Tie, kurie gali 
parodyti liudijimus iš 
pirmesnių vietų, jog laikos 
darbo, ir norėtų pradėti 
dirbti už priimtą mokestį 
su išlyga, kad bus greitai 
mokestis pakelta, jeigu jie 
bus geri darbininkai. 
Patyrimas pas mus nėra 
reikalingas..
Kreipties Samdos Ofisan. 

VESTA ACCŲMULATOR 
COMPANY,

2100 Indiana Avė.

REIKIA 
Darbininku; 
mokama kievieną 
vakarą. „

AMERICAN BUILDING 
FOUNDRY,

2300 So. Springfield Avė.

RAKANDAI.

PARDAVIMUI
EXTRA BARGENAS.

PARSIDUODA Saldainių sankro
va ir groserne. Priežastis pardavimo, 
savininkas išeina | kitą biznį.. Parduo
siu cash arba ant išmokėjimo. Biznis 
išdirbtas per 20 metų. Vieta apgyven
ta visokių tautų. Savininką galima 
matyti po 6:80 vai. vakare.
J. S. 4854 Wells SL

Mes duosime nuolat darbą ir 
gerą mokestį vyrams, kurie 
norės dirbti kaipo:

Paekeriai
Truckeriai
Machine Helperiai
Assembleriai
Window Washeriai
Elevator Men
S*weeperiai 
karų lioduotojai

šitie ir kiti darbai gal būti 
atlikti žmonėmis, kurie turi 
l>i»tcį arba -visai notvir-i 
patyrimo.

Dirbykla arti Clybourn, Ash
land ir Belniont karų linijos.

Kreipkitės į samdos ofisą 
laike darbo valandų 
tarpe 8 ir 4:30

STEWART WARNER 
SPEEDOMETER CORP.

1828 Diversey Parkway.

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. Taipgi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

PALIKTA STORAGE’Y 

DYKAI

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

Bondsai. Veltui pristatoma; j kitus 
miestus prisiunčiame per C. O. 
leidžiama išegzaminuoti.

VVESTERN FURNITURE

vertas $156

D.

NAMAI-žEMĖ
PARDAVIMUI naujas muro na

mas; 4 fintai su vanomis. Kieto me
džio grindjs, kaina $7000. Pusė pi
nigais, pusė mortgage. Turi būti 
parduotas šį mėnesį; savininkas va
žiuoja Europon.

JOHN RADUSKY, 
2019 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI 3 flatų muro na
mas iš fronto ir muro cottage iš už
pakalio ir lotas netoli. Parduosiu pi 
gini, todėl, kad apleidžiu Chicaga. 
Klauskit nurodymų.

2987 Union Avė., iš fronto.

Naujos šviesios Siuvyklos.
Prisijungk prie savo draugą.
APSIAUSTŲ 'SIUVYKLAI:

Front shaperių
Ali round ta dorių
Finisherių
Off presserių
Sleeve operatorių
Collar Corner meikerių
Armhole Meisterių
Button hole meikerių 
Top Collar beasterių
Under collar presserių

KELNIŲ SIUVYKLAI:

Pocket meikerių 
Examinerių ant kelnių 9 

Polk Street ir Karlov Avė.
(Arti Cnvwford Avė.)

Al’SIAUSTŲ SUVYKLAl 
DARBININKŲ—IŲ.

Pocketmeikcrių
Tapė sewerių
Shoulder raiserių
Shoulder closerių
Sleeve sewerių.

REIKIA
KALVIŲ IR FINIŠERIŲ t 
PRIE AUTOMOBILIŲ. 
GERIAUSIA MOKESTIS

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

REIKIA
VYRO

prie kavos. Geros,valandos; 
$75 į mėnesį ir valgis. 
Klausti Housekeeper.

MORRISON HOTEL,
Madison ir Clark S (s.

STORAGE,
REIĘ1A

AUTOMOBILE

PAINT RUBBERIŲ

Kreipties:

Kreipties
STAVER MOTOR CAR CO. 
100 W. GARFIELD BLVD.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MUSŲ NAUJA

APSIAUSTŲ SIUVYKLA

Taps atidaryta Ketverge 
Kovo 18 d.

Mums tuoj reikės keletą
šimtu darbininkių

Tai didelė proga patyrusiom 
darbininkėms prie siuvimo 
apsiaustų.

MERGAITĖS IR MOTERS

Mašinų mergaitės gal išmok 
ti operuoti apsiaustus. Ran
kų siuvėjos gal išmokti viso
kių rankų darbų.

Gera mokestis mokama 
Laike mokinimosi.

Siuvykla naujovinė ir pui
kiai įtaisyta.

Hart Schatffinier
& Marx

Corner Van Buren ir 
ir Throop Streets.

Vienas blakas į vakarus 
nuo Racine Avė.

PARDAVIKIŲ REIKIA naujai 
Drapanų sankrovai; nuolat dar
bas.

Kreipties:
2114 West 22nd St.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI 
Valymui kelnių

GRANERT & ROTHSCHILD
2422 So. Crawford Avė.

M. BORN & COMPANY
2214 S. Oakley Avė.

REIKIA RAČE GRINDERIŲ 
darbui bąli bearing.

Kreipties:
WESTERN BEARINGS CO., 

2883—35 S. State St. REIKIA Rulbfiiuvių 2 ar 3 va
landom kas dieną, arba nuola
tiniam darbui.

REIKIA VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ

CABINET meikerių ir tvimerių: 
darbas uždavu; gailina padaryti $10 
—$12 j dieną, Kreipties:

W0RLD’S PHONOGRAPH CO., 
736 Tilden St.

Puse bloko į pietus nuo Van Buren, 
tarpe Halsted ir Desplaines.

Kreipties prie:
J. OPPENH^ĘR & CO., 

47th and Ashland Avė.

dirbyklai ir darbininkų 
dideliai ruhjberio dirbyklai 
West gidėje. Gero 
mokestįspp geros darbo 
sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO., 
2639 W. Grand Avė.,

VYRŲ

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

lygos. Kreipties tuojaus j
Naujienų ofisą.

REIKIA
VIKRIŲ 
PARDAVIKŲ

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

AUKOJU 80 akerių, netoli Muske- 
gon, namas 8 kambarių, didelė bamė, 
garadžius, vištinyčia, vėjo malūnas, 
saila; 2 mylios nuo miesto, netoli mo
kykla; savininkas mirf; *00.00 oke- 
riui; ant lengvų išmokėjimų. Nau
jienų ofise No. 66.

Pamislyk Turėsi 20% Už 
Savo Pinigus.

Puikus 4 pagyvenimų po 6 ir 7 kamb. 
akmens priekis, šviesus iš visų pu
sių; gražaus medžio išpuoštas; reikia 
matyti, kad nukainavus; atskirai kiek 
vienas pagyvenimas šildoma šiltu van
deniu, nereikia janitoriaus; rendos ne
ša $2040; garage’is gal būti išnuo- 
muotas už $10 į menesį; savininkas 
apleidžia miestą; norint, jis gali pa
vesti savo puikius rakandus dėl 7 
kambarių, kurių 3 kambariai išnuo- 
muota už daug daugiau, negu visas 
pagyvenimas neša rendą; kad greit 
pardavus parsiduos už $14,500; įmai- 
nų nepriimama; jeigu turi $7,500 ir 
tikrai nori pirkti, tai skubėk. Kreiptis

W. Van Buren St., S. W. com. 
State St. room 6, dentist; klausti Mr. 
L. J. Seidcheck.

Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet
SKŪRA MUŠTAS SETAS sekly

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

1511 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA namai lietuvių ap
gyvento] vietoj Brighton Parke. 
Kampinis namas Brighton Parke, 
gatvės. Atsišaukite

P. Encheris, 
4403 So. Mozart St., Chicago.

REIKIA darbininkų į Warehouse; 
gera mokestis; patyrimo nereikia.

SHAVINGS & SAWDUST CO.
23 rd & Westem Avenue.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

pardavinėjimui gerų 
asekuracijų. Geras 
vyras gali padaryti nuo 
$500 iki 1000 į mėnesį. 
Patyrimo nereikia.

VITEK & COMPANY, 
, 105 W. Monroe St.

VYRŲ
Abelnam darbui įvairiuose 
dirbyklos departamentuose. 
Patyrimo nereikia.

» Gera mokestis pradžiai. 
Nuolat darbas.

Kreipties.
OLSON RUG COMPANY,

1508 West Monroe St.

DARBININKŲ prie truckų ir 
abelnam darbui. Nuolat darbas 
viduje. Gera mokestis. REIKIA Janitoriaus, senyvo žmo

gaus, ten pat pagyvenimas ir pragy
venimas.

WM. JUCIUS, 
3805 So. Halsted St.

REIKALINGI 2 barberiai, gerai 
patyrę tą amatą; vienas nuolati
nis, antras vakarais. Geram darbi
ninkui gera mokestis. Atsišaukite 
greit.

J. MALELA, 
3336 So. Halsted St. Chicago.

Tel. Boulevard 1969

ALBERT PICK & CO.
1200 W. 35th St., REIKIA pirma rankio duonkepio. 

Mokestis gera; darbas ant visados.
P. BUGDINAS, 

10754 Perry Avė. Chicago.

DARBININKŲ

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

TĖMYKITI
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 8 seklyčių paliktų sto- 
rag«. Bus parduoti labai pigiai, ši- 

• tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

GYVENK GRAŽIAME MIESTE
Mes galime jums parduoti didelių 

lotų Gražiausiame Displaines, kuris 
randasi vos kelių minučių važiavimo 
nuo miesto North Westem R. R. Mes 
galime parduoti šitų lotų labai žema 
kaina su mažu {mokėjimu, o liekį mė
nesiniais mažais išmokėjimais. Dauge 
lis Lietuvių jau turi čia įgiję žemių ir 
rengiasi pasistatyti gražius namus. 
Čia yra gera proga išsigauti iš su- 
grustaus miesto pagyvenimo.

Rašyk, Telefonuok ar kreipkis: 
FRANK J. DEAN

1404 W. 18th St., Canal 6296

PASKOLOS.
SKOLINAMA dėl Real Estate be ko 
mišedo. Nereikia laukti.
“DUNAJ” TAUPOS IR

PASKOLOS BENDROVĖ. 
James J. Pesicka, Raštininkas 

ir Notarijušas.
4638 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

mabogany medžio, antrarankis drau
ge su 00 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Begina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuoliais 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

REIKIA
HUBSIUVŲ

Prie moteriškų lygių 
apsiaustų. Nuolat darbas, 
gera mokestis, 8 vai. diena; 
pusė Subatos. Galima 
dirbti viršlaikį kiek nori
ma už vieną ir pusę laiko.

URBANEK BROTHERS 
Ladies Tailor

3250 Ogden Avenue 
Lawndale 740.

REIKIA
Senyvas vyras viengungis arba 
pačiuotas priežiūrai 13 akerių 
ūkės Elmhurst’e. Kreipties 1256 
W. Harrison St., Phone Monroe 
4587.

Žalvario lejyklos daigams.
Augščiausi mokestis.
Nuolat darbas.

REIKIA 2 Vyrų nakties darbui prie 
anglių dideliame ofisų budinke. $90 
į mėnesi pradžioje. Po šešių mėne
sių po $100 į mėnesj. Kreipties: 
Room 814.

NEW YORK LIFE BLDG, 
39 So. La Šalie St.

PARDAVIMUI Dideli sankrova, vai 
gomų daigtų. Geroj vietoj. Biznis 
išdirbtas per 20 m. Dirba penki dar
bininkai. Gera proga lietuviui įgyti 
šis biznis. Esu priverstas greitai par 
duoti. Parduosiu pigiai. Sušižino- 
ti per “Naujienų” ofisą No. 65.

• i

REIKIA Vyro darbui į Junk Šapį— 
gera mokestis; nuolat darbas. 
WALLACE IRON & METAL CO., 
548 W. 63rd St. Priešais dypą.

REIKIA
CABINET MEIKERIŲ 

Prie taisymo rakandų. 
Kreipties: 
GLABMAN BROS.

832 - 836 West Monroe St.

Kreipties:
AUTOMOBILIAI

STURNBERG MOTOR CO., 
64 East 25th Street,

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į formano ofisą.

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

PARDAVIMUI automobilius 
Marion H. 1919 metų, vartotas 
tik 6 mėnesius. Užmokėjau 
$2,800; parduosiu už $2,000. 
2611 W. 44th St. Chicago.

Phone McKinley 276.
REIKIA

Vyru pakavimui daiktų, Warehousėje.
Nuolat darbas; 50c į valandą pradžiai 
CHICAGO STORAGE ir 

TRANSFER CO.,
5856 W. 65th Street, Chicago, III.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė apgyvento! vietoj lietuvių ir viso
kių tautų. Priežastis pąrdavimo sa
vininkas nori greitu laiku važiuoti į 
Lietuvą.

4537 So. Paulina St., Chicago, III.

PARDAVIMUI Bučernė ir groser- 
nė. Biznis gerai išdirbtas. Naujas Ice 
Box. Visi rakandai. Pilna eilė groserio. 
Savininkas išeiną iš biznio, parduo
dama pigiai.

3724 So. Halsted St.

REIKIA
Die sinkerių; Trimming 
die meikerių; gerų ma
šinistų; trimming press 
operatorių. Gera mokestis, 
nuolat darbas; malonios 
sąlygos. Kreipties į 
H. A. Myers, Empl. Mgr., 

WHITMAN & BARNES 
MFG. CO.,

Morgan & 120th Sts.

REIKIA duonkepio — pirmarankio. 
Gera mokestis. Atsišaukite tuoj.

J. BARANAUSKI, x
3800 So. Emerald Avė., Chicago.

Phone: Drover 7635

REIKIA
MALIORIŲ
AUTOMOBILIAMS
MALIAVOTI:

Geriausia mokestis mokama.

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

PARDAVIMUI 3 automobiliai, 7 
sėdinių “Paige” 1919 metų; 5 sėdynių 
Maxwell 1920 m. 5 sėdynių Dodge 
Brothers 1918 m.

šitos mašinos yra labai gerame 
stovyje, parsiduoda pigiai; kam 
kalinga, atsišaukite pas

C. P. SUROMSKI 
3346 South Halsted Street, 

Chicago, III.

PARDAVIMUI Grecery ir Delicate- 
ssen. Kampinė Sankrova. Daroma biz
nio už $35.00. Parsiduotų ši vieta pi
giai, perkant tuoj. Renda $25 už są- 
fcrovą ir 6 kambarius gyvenimui. Atei
ki ir patirki.
4183 So. Wallace St.

Phone Drover 6979

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, Kur kiekvienas gauna gero* 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos suli$ 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.

---------- A----------------- -------
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 8. Halited, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
137 Mokyklos JungL Valstijose.

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

rei-

PADAVIMUI vyrams reikalingų 
daiktų ir cigarų krautuvė. Geroje 
vietoje.

8818 So. Halsted St.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinarna dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

PASINAUDOKITE PROGA

APHOLSTERIŲ 
REIKIA 

Taisymui rakandų 
GLABMAN BROS. 

882-836 W. Monroe St.

REIKIA vyru plovimui indų; geros 
valandos; $75 { mėnesi ir valgis. 
Klausti Housekeeper

MORRISON HOTEL, 
Madison ir Clark Sts.

REIKIA 
VYRŲ 

Del
CHARGING CUPOLA 

AERMOTOR CO., 
2500 Roosevelt Road

REIKIA
GERŲ TVIRTŲ VYRŲ

VALYMUI CASTINGŲ 
FOUNDRĖS MILL RUIME

AERMOTOR CO., 
2500 Raosevolt Road

PARDAVIMUI trekas tono ir pu
sės (1%) “Republic” labai gerame 
padėjime; aStuonius mėnesius var
totas, kaip ir naujas; priežastis par
davimo — išeinama iš to biznio; 
Kam toks trokae reikalingas nepys-

173fc. West 47th St.
Tel. Boulevard 3886.

PARSIDUODA BITERIO išdir- 
bystė su visomis mašinėrijomis, kas 
tik priguli prie išdirbystės. Gali pirk
ti bile vienas. Savininkas išmokins vi
so darbo. Biznis išdirbta. Kartu 
gausi ir visus kostumerius. Priežas
tis pardavimo savininkas apleižia Su
vienytas Valstijas. Kas norite turėti 
gero pelno turi kreipties šiuo antra-

1707 So. BTalfrted St, Chteage.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

cos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
čs, stenografijos, typevvriting, pir- 

klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
ikinės ekonomijos puietystės, dai- 
iarašys

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


