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Lenką ■ 
I Jau Prašo Taikos

Bolševikai paėmė Vilnių?
Naujas kabinetas Vokietijoj

Lenkai bėga iš Varšavos

Bolševikai paėmė Novorossysk ir 
kitus miestus

LENKIJA JAU PRAŠO 
RUSIJĄ TA1KINTIES.

Sumušti lenkai prašo pradėti 
tarties bal. 10 d.

VARšAVA, kovo 27.- Lenki
ja pasiuntė bevielinį praneši
mą Rusijos bolševikų valdžiai,

dieną susitikimui su sovietų de
legatais tikslu pradėti tarties 
apie taiką. Vieta susirinkimui 
siūloma Borysov.

niaus paėmimą butų teisinga, 
reikštų, kad bolševikai paėjo 
105 m. į 4 dienas).

Beriino žinios parodo, kad 
Rusijos kareiviai, veikiantįs 
prieš Lenkiją yra žiedai sovie
tų armijų ir yra gerai aprū
pinti greitam besiveržimui ir 
smarkiai kovai. Jie yra vado
vaujami gerai išlavintų oficie- 
rių. Garsus strategas caro 
mijose, gen. Brusilov, esąs 
manduotojas.

ar-
ko-

Tn’o irnnslation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 29, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 0,191/
IJENKAI BĖGĄ Iš VARŠAVOS.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 29, 1920 
a* reųuired by t ne act of Oct. 6.1917

UKRAINIEČIAI PAĖMĘ 
ODESSĄ.

Kelią savo sostinę į buvusią 
Vokietijos dalį. Rijosi 

bolševiką?

LONDONAS, kovo 27.—Pa
sak Beriino žinios, Lenkijos 
valdžia ketverge persikėlė iš 
Varšavos į Bramberg, Lenkijos 
Poznanių, 25 m. nuo Thorn.

(ši žinia nėra patvirtinta 
veikiausia neteisinga).

ir

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 29, 1920 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917
BOLŠEVIKAI VEJA LENKUS 

ATGAL.

VARŠAVA, kovo 25.—Len
kijos armijų kvaHeros išleis
tas pranešimas prisipažįsta, 

kad Rusijos sovietų spėkos, pa
sukdamos į pietus nuo Pripetės 
pelkių, tarp Mozir ir Pinsko, 
užpuolė lenkų linijas įvairiose 
vietose apie 250 mylių ilgio 
fronte ir paėmė keletą mieste
lių palei Sluč upę.

Priešas tečiaus, nežiūrint pa
kartotinų atakų, negalėjo pe

reiti Sluč upę.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III. March 29, 1920 
as rečiui red by inc act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ
VILNIŲ?

Taip sakanti žinia iš naujosios 
I^enkų sostinės.

LONDONAS, kovo 27.—Ru
sijos sovietų besiveržimas prieš 
Lenkiją, sako Berlinas , yra 
vien tik pirmuoju žingsniu gal 
vojamo besiveržimo per Bumu

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 29, 1920 
as rcipurvil by Ihe act of Oct. 6,1917

VOKIETIJA JAU TURI 
NAUJĄ KABINETĄ.

Kabinetas susideda iš senosios 
didžiumiečių, demokratą ir 

centristu koalicijos.

BERLINAS, kovo 27.—Šian
die paskelbta apie sudarymo 
naujo Vokietijos kabineto su 
Herman Mueller, premjeru ir 
užrubežinių reikalų ministeriu.

Darbo ministeriu yra Sch- 
licke, socialistas, kaip ir pre
mjeras.

Ekonomijos ministeriu yra 
Schmidt, taipjau socialistas.

Kitais ministeriais yra:
Transpbrtacijos — Gustav 

Bauer, socialistas.
Be portfelio—Dr. Eduard 

David, socialistas.
Vice-premieras ir vidaus rei

kalų -Koch, demokratas.
Apsaugos Gessler, demokra 

tas.
Justici jos—PIunck, demokra 

tas.
Finansų kapt. Fischer Cu- 

' no, centristas (klerikalas), ma- 
nažeris Hamburg-Amcrican lai 
vų linijos.

Krasos ir telegrafo—Johanu 
Giesberts, centristas.

Maisto Andreas Hennes, • 
centristas.’ t

Iždo Dr. Wirth?centristas.
Rekonstrukcijos ministeris 

dar nepaskirtas. Jis bus demo-

PARYŽIUS, kovo 27.-Pasak 
t'krainos misijos Paryžiuje, dy 
disis Rusijos Juodųjų jurų uo
stas Odessa, tapo įjaimtas uk
rainiečių, vadovaujamų gen. 
Pavlenko, I 
rainos nacionalės armijos. ! telegrama iš Hamburgo sa- 

_ ___ *________  ' ko, kad kapt. Cuno telegrafavo 
Trne translation filed with the post- prezidentui Ebertui, atsisaky

damas priimti finansų ministe- 
rio portfelį dėl to, kad prieš jį 
kįlo didelė politinė ir nepoliti
nė opozicija.

Iš priežasties Cuno atsisaky
mo, finansų ministeriu pataps 

■LONDONAS, kovo 27.—Pa- Bauer, o Dr. Bell liks transpor- 
sak bevielinio pranešimo 
Maskvos, Novorossysk, pasku- j 
tinę gen. Denikino baza pieti- tas Berline 
nėj Rusijoj, tapo paimta bolše-’j 
vikų.

Bolševikų pranešimas sako:

komanduotojo Uk- kratas.

master at Chicągo, III. March 29, 1920 
is reųuired by the act of Oct. G, 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ
NOVOROSSYSK.

Paskutinė Denikino baza puolė.

iš . to ministeriu.
Policija šįryt darė dideles k ra 

ir areštavo visus 
svetimšalius, kurie nėra rapor- 
tavęsi.

Die Freiheit sako, kad tarp

True translation fHect wlth tho post-1 Japonija negalės lo sulaikyti, 
master at Chicago, III. March 29, 1920 . . . .us reųuircd by the act of Oct. 6,1917 F’ bent išmuštų Sibei įjos dai- 

r 11 n i >■* Iz i a \7 L» *1 i aizvii L\l» /, N.I a 1 .* z\ 1
ANGLIJA GAVO LATVIJOS

MIŠKŲ MONOPOLI.

Liniukus Vladivostoko, Nikol- 
sko gatvėse ir visuose miestuo
se.

Didelė Viesulą siautė Chi 
cagos apielinkėse

PARYŽIUS,; kovo 26. -Li- 
berte išspausdino žinią, kad 
Anglija padarė kontraktą su 
Latvijos valdžia apie monopolį 
eksporto Latvijos medžių.

Visi Latvijos bankai yra 
Anglijos kontrole.

AREŠTAVO SOCIALISTĄ 
ASSEMBLYMANĄ.

po
Ir daugiau# socialistų areštuotą 

už kurstymą “riaušių.”

Daug žmonių žuvo; keli 
miesteliai apgriauti

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 29, 1920 
as rcųuired by ir.e act of Oct. G. 1917

Siberiečiai boiko
tuoja japonus

Sibiriečiai boikotu nori pri
versti japonus išsikraustyti.

PHILADELPHIA, Pa., kovo 
27.- Charles Solonion, vienas 
iš pašalintųjų iš New Yorko le- 
gislaturos socialistų, vakar la
po areštuotas ir yra kaltinamas 
kurstyme prie riaušių. Jis ta
po areštuotas policijai užpuo
lus ir išardžius susirinkimą La- 
bor Lyceum, surengtame pro
testui prieš pašalinimą sociali
stų iš legislaturos.

Be Solomono tapo areštuoti 
United Mine A Smeiler Wor-

MEI4ROSE PARK, EVANS- 
TON, ELGIN IR KITI MIE

STELIAI APGRIAUTI 
VIESULOS.

ir apielinkeje, daug namų 
griauta ir nemažai žmonių 
žeista.

Norwood Park irgi labai

su
su—

galKeliosdešimt žmonių žuvo, 
500 žmonių sužeista; nuosto

liai milžiniški.

PEKIN, kovo 22 (Rašo Chi
cago Tribūne korespondentas ųers unijos prezidentas Joseph 
Frazier Hu n t).-Kiekvienoj Si- p. Cannon, advokatas Royal 
berijos dalyj, kur dar tebėra f w. France ir New Yorko So- 
Japonijos kareiviai; galingas cialistų partijos sekretorius J. 
boikotas tapo suorganizuotas August Gerbei*, 
prieš japonų taVorus. Tai yra 
pirmas ekonominis šūvis gene- i 
raliame siberieČių ofensive, kad 
išvijus japonus.

Jau nuo keleto mėnesių gy- 1 
venantįs Siberijos miestuose' 
chiniečiai vartojo aštrų anti-ja 
ponišką' boikotą, bet dabar ir 
rusai bando panaudoti tą patį 
ginklą, kurį taip sėkmingai pa
naudojo chiniečiai prieš japo
nus visoje Azijoje.

Japonijos biznis jau labai 
skaudžiai pajautė pasekmes chi 
niečių boikoto ir, pripažino pa
matinį faktą, kad sėkminga 
pirklyba galima lik ten, kur 
žmonės yra prielankus. Sibe
rijos boikotas pastūmės comer 
cinę Japoniją prie liberalinės 
Japonijos ir privers ją priešin- 
ties militaristų partijos ambi
cijoms pasilikti Siberijoje.

Japonai traukiasi.

142 ŽMONĖS PRAPUOLĖ SU 
LAIVAIS.

27.- DuPARYŽIUS, kovo
Francijos laivai Lux ir Vidau- 
ban prapuolė po vėtros Vidur
žemio juroje ir manoma, kad 
jie paskendo kartu visais žmo 
nėmis. Ant jų buvo 142 žmo
nės.

ATSAKYS Į ANGLIAKASIŲ 
REIKALAVIMUS.

George sušaukė

kad apsvarsčius

LONDONAS, kovo 27.—Pre- 
mieras Lloyd 
viso kabineto susirinkimą ne
dėlios vakare, 
atsakymą į n
lavinius. Atsakymas bus pa
duotas panedėlyje ir nuo to at
sakymo priklausys, ar anglia
kasių konferencija nutars strei- 

Gautosios Pekine patikėtinos į ką, ar sutiks taikinties su vald-
žinios sako, kad esantįs Amu- žia. 
ro distrikte japonų kareiviai 

“Užimant Cholmskaja mes sllillltųjŲ yra daug rusų, ku-iei.n“ I’0*0 » BM“-
suėmėm daugiau kaip 1.000 be/rjuos sutapinta Alexander baili I !’ 1 ,)|‘c.!,s. *)11“ ‘ "
laisvių, 14 kanuolių ir daug kuose. SprcnKlžiama. kad iš- j°s rytinio geležinkelio. Sibe- 
• .. . •_ •• ’ A .. . rims rnvnlinrinnierii) iizpiui-kulkasvaidzių. Jie tapo suimti 
daugiausia ulanų pulko, kuris 
dar tik dieną pirmiau perėjo 
musų pusėn. 2,000 Kubaniaus 
kazokų prisidėjo prie mus arti 
Smolenskaja.

“Mes įėjome į Gozni (Ciskau 
kazijoj) kovo 24 d. Aliejaus šal 
tiniai nepagadinti.”

leistas paliepimas areštuoti 
sus rusus Berline.

_' rijos revoliucionierių užėmi
mas visų svarbesnių Amūro ge 

i ležinkelio punktų šiaurinėj Si- 
berijoj daro negalimu japonų

True translatlon filed with the pnst- . ,. » ,. . .master at Chicago, III. March 29, 1920 pasitraukimą geležinkeliu, tai
gi reųtiired by the act of Oct. 0.1911

MŪŠIAI RUHR DISTRIKTE
APSISTOJO.

RADO LAVONĄ.

True translatlon filed witn the post- 
master at Chicago, III. March 29, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
MAIKOP.

susijungus su Italijos socialis
tais ir įkūrus Italijoje sovietų 
valdžią.

Apskaitoma, kad pilnai mi- 
lionas kareivių dalyvauja mu- 
Šyje 2J>O įnyl. fronte ant Riisi- 
jos-Lenkijos rubežiaus.

Viena žinia iš Bromberig, 
Poznaniuje, naujos buveinės 
I^enkijos valdižos, sako, kad 
Vilnius tapo paimtas rusų, bet 
tai nėra patvirtinta ir abejoja-' 
ma, kadangi Vilnius yra dau* 
giau kaip už 100 mylių nuo
fronto. (Jeigu žinia apie Vii- link.

nu
kentėjo. Jis daugiausia apgy
ventas biednuomenės ir ims 
daug metų laiko atsigauti nuo 
šios viesulos.

Pranešama, kad keli žmonės 
užmušti net prie Jolieto. Vie
nas žmogus užmuštas elektros 
vielos, kurią nutraukė viesulą.

Viesulą perėjo siausta juosta 
per 40 mylių ir jos sugriautieji 
miesteliai, išėmus gal Evanston 
ir Wilmelte, yra apgyventi dar
bininkų. J niekurius nukentė
jus miestelius pasiųsta milici
jos palaikyti tvarkę, taipgi pa
siuntei gydytojų, slaugytojų ir 
maisto.

Po viesulos kilę tai vienur, 
tai kitur kįlo gaisrai, kurie dar 
labiau sunaikino pačius griu
vėsius.

Vi^ar Chicagos apielinkeje 
siautė didelė viesulą, apgriovu
si keletą miestelių, daug žmo
nių sužeidusi id užmušusi, ir 
pridariusi milžiniškų nuosto
lių.

Viesulą perėjo 40 mylių ir 
savo siaurame kelyje viską su
naikino, suardė, palikdama 

vien tik griuvėsius ir laužus. 
Stovėję jai kelyje mūriniai ir 
mediniai namai liko sugriauti, 
apversti ar pametėti tolėliau, 
stogai nustoti ir numesti toli 
nuo namo, medžiai išvartyti, 
automobiliai nunešti nuo kelių 
ir įmesti į dirvas, traukiniai li
ko nusviesti nuo bėgių, telefo
no, telegrafo ir elektros stulpai 
išvartyti, vielos sutraukytos.

Viesulą perėjo per Wilmette, 
Evanston, Elgin, Melrose Park, 
Irving Park, Dunning, Nor- 
wood Park ir pietvakarinė da
lis Chicagos.

Dar pilnų nuostolių nežino
ma, nežinoma tikrai nė kiek 
žmonių žuvo, kadangi sutrau
kyta vielos ir negalima su tais 
miesteliais susinešti. Bet kiek 
jau žinoma, nuostoliai siekia 

daugelį milionų dolerių.
Daug žmonių žuvo.

Viešnioj žuvo daug žmonių, 
mažiausia keli desetkai. Sužei
stų gi yra virš 500. Vien Dunn
ing ligonbutin nuvežta 50 su
žeistųjų.

Melrose Parke ir Maysvood, 
kurie gal labiausiai nukentėjo, 
kaip apskaitoma, sugriauta 

tarp 300 400 mūrinių ir me
dinių namų. Kiek tikrai žino
ma, užmušta 6 žmonės. Bet ta 
skaitlinė anaiptol nėra pilna.. 
Kada pereis panika, po griu

vėsiais turbut dar daug dau
giau žuvusių žmonių bus rasta.

Vėtra perėjo veik paįstrižai 
miestely ir mūrinius namus, 
net banką, suplojo, tarsi jie bu 
tų buvę iš popieros padaryti. 
Kiek žinoma, yra žuvusių ir

Meksikos kariaujančios frak
cijos sudarė koaliciją.

SAN ANTONIO, Tex., kovo 
27.—Gauta autentiškų žinių, 
kad visos kariaujančios prieš 
prezidentą Carranza Meksikos 
frakcijos sudarė koaliciją, ku
rios galva bus buvęs preziden
tas de la Bara. Kiekviena frak
cija turės po du atstovus val
džioje. Koalicijon įeina perl
eistai, pelaistai, villistai, zapa- 
tistal ir nepriklausonjeji. Ji 

bandys gauti pagelbą iš Su v.

Nuteisė kunigą.

BOMBAY, Indijoj, kovo 25. 
— Kun. Jacknian, Amerikos 
misionierius, kuris nušovė maj. 
Cloelte, Assame, (ko nuteistas 
dviems metams kalėjimam Ku
nigas teisinosi, kad- oficierius 
gretinosi prie jo pačios.

GI MGAAo.—Illinois upėje, 
arti Peoria, rasta lavonas jau
nos moteries. Manoma, kad 
tai gali būti Jeanne De Kay, 
milionierė. mergaitė, kuri pra
puolė naktį iš Hull Ilouse kele
tas mėnesių atgal.gi kareiviai eina pėsti. Japoni

jos kareiviai arti Čitos irgi trau 
kiasi, bet jie naudoja geležin
kelį. Išfodo tikru, kad neužil
go visi Japonijos kareiviai 
TranshiBaikalo apygardoj bus 
ištraukti j Manžuriją.

Tai pašalina didelį pavojų 
japonų kareiviams apie Baika
lo ežerą, bet jis tuoj pakelia 

, ar Japonija pasi- 
silikti savo pozicijose, kol ne- trauks iš Chinijos teritorijos, 
bus susitarta su valdžia apie Tolimųjų rytų dabotojai, kurie 

sekė Japonijos ambicijas šiau
rinėj Ghinijoj, yra įsitikrinę, 

_ ________________ kad Japonija bandys palikti ka 
IfiAAGA.— Holandijosi fabri- nervins šiaurinėj Manžurijoj 

kantai nori įvesti Amerikoje saugoti Chinijos rytinį geležin- 
medinius čeverykus ir tuo tik-, kelį.
siu jau pasiuntė Amerikon ke- ( Yra nurodimų, 
lotą atstovų pardavinėti sau- ( maj. gen. Graves su paskutiniu 
krovoms tas 
klumpes.

Sukilėliai nutarė sustoti 
kariavus.

HAGEN, kovo 27.—Raudo
nieji vadovai šįryt po visos nak 
ties posėdžiui, nutarė sustoti 
kariavus Wesel fronte, bet pa- klausimą,

LONDONAS, kovo 26.—Mas
kvos oficialis pranešimas sako, 
kad bolševikai užėmė Maikop, I pasilaikymą ginklų ir pasira- 
Kubaniaus teritorijoj, Ciskau- 
kazijoj: i

Turkmėnai Turkestano fron 
te apleidžia anti-bolševikų ar
mijoj. Ferganos vyriausias ko 
manduotojas su savo kareiviais 
perėjo bolševikų pusėn, o ka
zokai nerimauja ir apleidžia 
Turkestano fronte.

Paėmė Pečengą.
CHRISTIANIA, kovo 26.- 

Pasak Tidens Tegn, 2,000 bol
ševikų iš Murmansko apygar
dos užėmė Pečenga miestų. 
Šiaurvakarinėj dalyj Kola pu- 
siausalio. Finų spėkos toje vie 
toje liko nuvarytos šiaurių

LOS ANGELES, Cal.—Vie
tos jaunuoliai pamėgo sustoti 
tamstose medžiaid apsodintose 
gatvėse ar ant kelių, užgesinti 
automobilių šviesas ir tada mei 
luotics ir bučiuoties su mergi
nomis. Bet pastaruoju pradėjo 
gaudyti juos policija—už užge
sinimą šviesų, o teisėjai bausti 
juos po $25. Romansai delei 
to sumažėjo.

4 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

PH1LADELPHIA, Pa., kovo 
27. -4 American Refining Co. 
darbininkai liko užmušti ir 10 
sužeista traukiniui užbėgus ant 
omnibuso, kuriuo jie važiavo.

DAILYDĖS LAIMĖJO.

šymą mūšių paliaubos.

kad kada

jų išdirbamas savo Amerikos batalionu pasi- 
' trauks iš Vladivostoko ir čechai 

1 ......... .. , irgi apleis šalį, socialrv.voliu-

ATLANTA, Ga„ kovo 27— cionierių ir zemstvų valdžia 
Kaltindama, kad jai duota ger- ( rytinėj Siberijoj tuoj paves val- 
ti medžio alkoholio, nuo kurio džią Maskvos sovietams. Jai Ja- 
ji ilgai sirgo ir apako, Mrs. C. ponija pasižadės pasitraukti, 
Bristol iš Baltimore, Md. pa- gal bus palaukta to pasitrauki- 
trauke į teismą Jlohn Kelley, įmo su mainymu valdžios, bet 

reikalaudama iŠ jo $150,000 at-* jeigu japonai pasiliks, f svietai 
lyginimo. I tuojaus užims valstiėČhj vietą.

CHICAGO.—Clark Collegc 
fizikos prof. Robert H. God- 
dard jau užbaigęs rakietą šau
ti į menulį ir neužilgo atvyk
siąs į Chicago papasakoti apie 
ją. Ji sverianti 1,274 svarų ir 
eisianti greitumu po 8,(MX) pė
dų j sekundą. Ji paskui sugrį- 
šianti ant žemės pagelba para
šiuto.

Elgin taipjau, kaip tikrai ži
noma, žuvo 6 žmonės.

Dunning 2 žmonės užmušti, 
35 sužeisti, kurių gal keli mirs.

Addison Heights, prie Irving 
bulvaro ir 68 Avė., kaip kalba
ma, mažiausia 8 žmonės už

mušti ir virš. 50 sužeista. Baž
nyčioj laike viešnios laikyta 
pamaldos. Viesulą pakėlė baž
nyčią, nenušė tolėliau ir pali
ko iš jos krūvą griuvėsių, mal
dininkus gi paliko sėdėti savo 
vietose.---- be bažnyčios. Rotfti
niekas iŠ jų nežuvo.

Pietvakarinėj daly j, prie Ar
cher ir 63 gatvių keletas namų

CHlCACrO.-—Už vakar kon- 
traktorių asociacija sutiko iš
pildyti karpenterių reikalavi
mą pakelti mokestį iki $1.25 į 
valandą. Tiek pat gaus ir mū
rininkai. Kiti namų budavoto- 
jai irgi reikalauja pakelti algą.

Apkaltino anglių kompanijų 
viršininkus.

ZANESVILLE, O., kovo 26. 
—Bėgdamas nuo kalno nesu
valdomas gatvekaris nušoko ' sugriauta ir keli žmonės sužei- 
nuo bėgių ir atsimušė į namą. sti. 
Vienas moteris užmušta, jos 
kūdikis mirtinai sužeistas, 
kėli pasažieriai sužeisti.

CHICAGO.—Vakar patiria, 
kad tarp 125 apkaltintų India- 
napolis federalio teisino kasy- 
klų savininkų ir unijų viršinin
kų už suokalbi mažinti produk
ciją ir kelti anglių kainą, yra 
11 chicagiečių, jų tarpe Fran
cis S. Peabody, galva Peabody 
Coal Co., kuris buvo pirminin
ku anglių komisijos Council of

WilmettQ irgi daug namų ąu- 
o griauta viesulo®.

i Graig, Irving Park, Evanston National Defense’
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Laiškai iš Lietuvos
Iš Šeduvos, Panevėžio apskr.

kaimo rašo savo broliui Juozui 
B. Aglinskui, Chicagoje:

Mes gyvename taip kaip ir

Tik sveikatos mažai. Bus jau 
trįs savaitės, kaip su šiltinėmis 
kovojame. Turime dvi karves 
ir telyčią, ant žiemos palikome 
3 aveles, 5 papjovėm ir vieną 
pardavėm. Arklys, prastas, ne
žinau ar išgyvens per žiemų, o 
pigiausias arklys 15 šimtų. O

prie kelių gyveno, tam* blogiau 
buvo, o kai mes už upes gyve
name, tai retai kas randa. Bol
ševikų irgi nematėm, nors jie ir 
neilgai čia buvo.

Prie vokiečių buvo privisę 
daug jdėšikų miškuose. Ir mus 
buvo keturis sykius užpuolę. 
Vieną sykį taip primušė, kad 
maniau, jog užmuš.

Ačių už dienraštį Naujienas, 
kurį gavau. Tuo labai džiau
gėmės. Per karę skaičiau tik 
savo šalies laikraščius, buvau 
prisirašius į Darubavos knygy
ną.

Iš Šeduvos, Panevėžo apskr.

<iai ir važiuok stoikos, blogiau
Kazimieras Linkevičius iš 

Haudondvario rašo Juozui B.

Didelio blogumo prie vokie
čių nematėm. Iš bagotųjų jie 
atėmė javus, gyvulius, o bied- 
niemsiems nieko nedarė. Kas

DOVANA
Didelę, $1 vertės, 
artistiškų paveiks
lų knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILĘ 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meiles, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.35

I Pinigus aiųakite money orderiu arba popierini 
doleri ir 25c štampu.

MEILE ir ŠEIMYNA 
2023 St. Paul Avė. Ckicago. III.
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Kada ims mus atėjo vokiečiai, 
žmones užpuolė ligos, visi sir
go krūvinėmis. Jonukas irgi 
mirė nuo tos ligos. O jiereitais 
metais vėl visi sirgo šiltinėmis. 
Vokiečiai kuo ne numarino mus 
badu, duodhvo tik po pusę sva
ro duonos į dieną. Tada sun
ku buvo gyventi. Pereitais me
tais buvo užėję komunistai, bet 
paskui lietuviai su vokiečiais 
juos išvijo. Dar paskui atsira
do kolčakai, kūne ir ikišiotl te- 
bėra. Lietuviai su jęis susi
pešė ir juos sumušė. Mano bro 
lis Antanas yra fronte, su len
kų legionais kariauja.

Šeduva labai sudegė, bet ne 
iš karės priežasties. Bušų val
džia varė žydus ir uždegė mios-

Nuo šiandien
Pinigai Lietuvon Galima 
Siusti Per
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrių

0 Jeigu geidi invesdinti O j Į) 
savo pinigus, kati at- Į ” 

o neštų 24% ar daugiau H 
” j metus — tai parašyk ’ v 

žinių.

SYNDICATE 

501,
New York, N. Y.

mums delei platesnių

BOND & SHARES
Room

309 Broadway,

Te). Bouievard 8320 

DarboZmonių 
Knygynas 

3238 So. Halsted St, Chicago

Užlaikome knygų krautuvę, par
duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ai
tu mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po- 
eaiją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

vis ne dėl karės. Bet kkbonija 
ir bažnyčia liko. Giria prie 
Dumbavos iškirsta, liko vieni 
kelmai. Dvarai irgi nedalinti 
žmonėms. Dvarponiai, kurie 
buvo išlikę, dabar sugrįžo ir pa 
tjs valdo dvarus, o kurie nesu
grįžo, jų vietoje gaspadoriai li
ko. Musų dvare melninkas li
ko; gauname ardinarijos 10 pu 
du duonos, 15 rub. pinigais, tu
rime 2 karves, 3 aveles ir 3 kiau

Apie drapanas iš Amerikos 
mes nieko nežinome ir nugirdė 
jomc. \ "j

Iš Pajevonio vals., Vilkaviškio 
apskričio.

“Aušros
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Angly kalbos.
2) Lietuviu kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Gcometrojos ir kitu 

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

I.uomons; Lietuvių kalbos — Konst 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat* 
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagclba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradekite tuoj 
neatidCltodami visi sykiu.
3091 South Halsted Street

sau, 
bet 

gau
ta ip

Naujienos įsteigė pinigų siuntimo skyrių, 
kuris šiandien pradeda veikti, idant davus 
savo skaitytojams geresnį pinigų išmai
nymą ir tuo apsaugojus juos nuo daugelio 
įvairių agentų išnaudojimo.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunti
nes pinigus Lietuvon, išmainant dolerius 
j markes ar auksinus PAGAL DIENOS 
KURSO su paskaitymu keliolikos punktų 
už riziką ir darbą, o taipgi mažas užmoke- 
sties Lietuvos bankui už tarpininkavimą.

Siųsdami pinigus persiuntimui Lietuvon, aiškiai surašykite savo vardą, pavardę ir 
adresą, o taipgi vardą, pavardę ir adresą to, kam pinigai turi būti pasiųsti Lietuvon. 
Money orderius rašykite ant vardo ‘‘Naujienos”. Laiškus adresuokite:

Naujienų Pinigu Siuntinio Skyrius
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

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

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

Specialis nupiginimas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

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

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

Juozas (iriunas rašo savo bro 
liui Jonui, Chicagoje:

Kaip sugrįžau iš kares, tai gy
venu kaip ir naujai iš numiru
sių atsikėlęs; sugrįžau 1919 m. 
po šešių metų baisios kovoK. 
Dabar laukiame, kad tuos l>ol- 
ševikus kuoveikiausia sumuštų, 
tąsyk butą galima tikėtis geres
nių laikų. Dabar da kol kas, 
lai visi stato pinkles Lietuvai, 
visi norėtų ją pasigrobti 
kaip rusai, taip ir lenkai, 
musų kariuomenė visoms 
joms lenkų ir rusų kailį
tvoja, kad jie nežino nė kur dė
tis. Mes tų lenkų nefbijom, te
gul jie laiko Vižainį ir Vištytį 
užėmę, o mes kareiviai taipgi 
turime užėmę ir jų pakraščius 
ir lenkų nebijomo. Lenkai vis 
mano eiti į mus teritoriją, bet 
visvieivjiems tas nepavyks. Da
bar pranešu, kad mes visa Grin 
nų šeimyna esam sveiki ir tėtis 
da gyvas, o sesers Oiuites vyrą 
po visų šventei paėmė į Lietu
vos kariuomenę.

Ačių brdlį už laikraščius, ku
riuos gavome nuo tavęs. Dien
raščio “Naujienų” gavome po 
10 numerių.

Iš Rygos.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJH St. kamp.Mart'hfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 1 iki 

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

Jok. Mačiulis rašo 1. K. Mačiu 
liui, Toledo, ().:

Jūsų gyvenimas Amerikoje 
monotoniškas. O pas mus vir 
te verda, eina kovos kardu ir 
žodžiu. “Žut-bul” - tai musų 
dhalsis. Ir su pasididžiavimu 
sakome: esame laisvi ir nepri
klausomi, sukūrėme Lietuvos 
respubliką, viskas musų; -turi
me nemažą, gerai ginkluotą, 
idėjinę kariuomenę, kuri tik ne 
senai išvijo vokiečių impcrialis 
tų-plėšikų gaujas. Gruodžio 
13 d. paskutiniai avantįimtai 
apleido Žemaitiją, kur iki tai 
dienai plėšė gyventojus. Dabar 
nrusų armija stovi Tilžės ir Klai

pėdos prišakyje. Lieka dar 
vienas priešas — lenkai, reikia 
vaduoti Vilnių ir visą rytų Lie
tuvą. Bet tas priešas netaip baJ 
aus; musų partizanų ir Šiaulių 
pulkai lai lengvai atliks. Lie
tuvai atvaduotai esant piio bol
ševikų, mūsiškiai stovi ant Dau
guvos krantų ties Dvinsku. 
Dvinsko priemiestis užimtas.

Nesenai atvadavus Joniškį 
nuo vokečių-rusų plėšikų, bu
vau ir aš ten. Tavo tėvas.*gy- 
vas ir sveikas, namai taipgi, tik 
vokiečiai fftėmc abu arklius ir 
kelis šimtus pinigų. Iš Jaunei- 
kių atėmė viso 12 arklių. Šiaip 
Jauiu'ikiai nenukentėjo.

Bet Lietuva yra visųturlin- 
giausia šalis Europoje, kaip pi
nigais, taip ir duona ypač. Ir 
mes, Bygicčiai, mintame Lietu
vos duona, kurią gauname kont
rabandos keliais, 
(lietuvių) rubežius 
kad nieko neišvežtų.
nu gerai ir uždirbau t
pinigų gabendamas duoną iš I jei sutinki.

Mat musų 
sergiamas
Aš gyve
nom ažai

Chicagiečių Žiniai:
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien bus atidaras iki 9 vai. vakare. Tolinus 
Skyrius bus atidaras vakarais iki 9 vai.: utarninkais, ketvergais, subatomis ir nedėlios 
dieną.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- P A C II II
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte, V* H 11
Atneškite arba atsiųskite i I r* G A r*VorinTM JP- r*l\Atdara kasdien nuo 9—-6 **• DAViklllkIJil ČL
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVĖ.
tr Subatomis 9—0 tarp Paulina ir Wooi SU.

Lietuvos. Dabar turiu krautu
vę, arklius ir karvę, verčiuos ir 
medžiais. Bebėgant vokie
čiams buvau Mintaujoje; ten 
man atėmė 3000 iharkių. Spe
kuliacija pas mus yra paprastu 
dalyku.

vos armijoje Jerius Maišius (sa 
vanoris) Kaune, Klemensas Ma
čiulis, (naujokas) ir dar keli 
Maižiai. švabas Juzis (Bariū
nų) irgi savanoris. Hetuva tu
ri virš 20,000 savanorių. Be 
regu'liares armijos dar yra par
tizanų, šaulių pulkai.

Lauksiu Javo žadėtų knygų.
P. S. Laiškas gali būti (luo

tas spaudai tik “Naujienoms”,

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 rytą iki 5 vakavę, 
Suimtomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

perkant,
arba parduodant namą, lotą ar
ba formą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgeėių ant lengvų 
sąlygų.
Weat Side ofisas atdaras vaka

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

ŽEME LIETUVOJE
Dabar gera proga ją įsigyti. Klauskite paaiškinimų.

LIETUVOS PINIGAI
kįla 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—TA VORUS. ,
Darome dokumentus žemės ir kituose reikaluose.
Su užklausimais laišku ar ypatiškai reikia kreipties prie

BALTIC CONSULTATION BUREAU, Ine.
85 So. Dearborn St., Tel. Majestic 8847, Chicago, III.
Telefonas: Majestic 8347. Ofiso valandos:
A . . . '. Kasdien nuo 9 iki 6Antros lubos, utarn ir Subat- iki g
Durį* 206. , Nedeliomis nuo 10 iki 4

švieaą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi- 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THEBRIDGEPORTELECTRIC 00, Ine.

A. BARTKUS. Ptm.
1619 W. 47th SL Tai. Boulevard 1892. Ckioego, III.
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ta ■Šiuomi pranešame, kad lietuvių korporacija, Bal- ■ 
1 tie Consultation Bureau, nuo Panedėlio, Kovo-March ■ 

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

■ roe) kambarys 206 (bankinis floras) kur kaip ir pir- ■ J miau atlieka sekančius reikalus:
Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus £

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

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

■ 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. S J 35 So. Dearborn Street, Room 206, Chicago, III. i
5 (Iškirpkite adresą, gal bus reikalingas) ■

LIETUVIAMS
S ant

TOWN OF LAKE

Vienatinis Bankas
Ant Town of Lake, kuris randasi p6 priežiūra ir 

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

Turtas apie $6,000,000.00

Oepositors State Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

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

Patyrimas, Geriausias Mokytojas
— Išbandyk šį Naują Išradimą ....—

VYRAI IR MOTERYS, ar jums jau yra žinoma, 
kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskanų 
ir sulaikymui plaukų slinkimo?

JIEŠKOK PAGELBOS. KUR GALIMA RASTI.
Sen-Rsyto Hair Tonic (plaukų tonikas), tai yra 

veliausis išradimas ir pasekmingiausia gyduole 
nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar sus
tiprina plonėjančius plaukus, padaro juos labai 
švelniais ir blizgančiais.

ISITfcMYK! žemiau pasirašiusi kompanija ab
soliutiškai gvarantuoįa Sen-Rayto Plaukų Toniką, 
jog jis greitai ir visišką! prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkim£

VISUOMET reikalaukite Sen-Rayto Plaukų Toni
ką pas barberius ir aptiekose arba pirkite iš agen
tų. Gražaus formato, šauni 8 oz. (pusė svaro) 
bonkutė parsiduoda už $1.00; 4 oz. už 60c.

Išbandymui jo gerumo, iškirpkite šj kuponą, pa
žymėdami savo vardą ir adresą ir įdėkite 10c ver
tės štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes 
prisiusime sampalą.

THE SEN-RAYTO COMPANY
6617 Wade Park Avė., Cleveland, Ohio.

Gerbiami, šiuomi aš prisiunčiu jum 10c vertės štampų, už ku- 
• rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO SEN- 

RAYTO PLAUKU TONIKO.

Vardas ................................................................... ............................

Adresas ........................... . .................................................................

Miestas ...............l............................................................................

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 
ypatiškaj.

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

KORESPONDENCIJOS
TELLURIDE, COLO.

Iš aukso kasyklų.

šis miestelis randasi tarp aug 
šių (kalnų. Jokių kitų darbų čia 
nėra, tik aukso kasyklos, kurio
se daug žmonių vargsta ir savo 
gyvastis palieka. Algos visai 
menkos.

Šį mėnesį čia sužeista vienas 
lietuvis. Nelaimėje, jam per
kirsta lupa ir dantįs aplaužyta. 
Gi šio mėnesio 13 dienų buvo 
dar didesnė nelaimė. Bepro- 
vijant parhką jisai ekspliodavo. 
Darbininkui, kuris ten dirbo, nu 
traukė vienų rankų ir amžinai 
sužeidė vienų akį. Nelaiminga- 
sai visam gyvenimui liks elge
ta.

Oras šiuo metu čia labai pra 
stas. Siautusi 14 ir 15 dd. šio 
mėn. audra pridarė daug nuo
stolių kasykloms. Vienur nu
versta kasyklų stogai, kitur su
degė boardinghousės. Betos 
daug žmonių čia serga ir mirš
ta influenza. — P. Shilaikis.

WESTVILLE,ILL.

^Jaujienų nr. 64 Vytis rašo, 
kad Macocho rolėje pasižymė
jusi d. Noreikienė, o Onytės ro 
Įėję p-lė Noreikiutė. Vietoj to 
turėjo būti: pasižymėjo etc. Ma
rijona Moreikienė ir p-lė Mo- 
reikiutė. Skaitau esant reika
lingu tą paklaidėlę pataisyti.

— K. K.

Lietuvos Astovybei Amerikoje yra 
prisiųsti sekančiom ypatom laiškai nuo 
jų giminių ir pažįstamų iš Lietuvos. 
Artimesnių antrašų ant jų nėra ir 
todėl jie bus laikomi Atstovybes raš
tinėje iki savininkai juos atsiims. No
rint gauti šiuos laiškus prisiųskit sa
vo antrašą ir pašto markių padengi
mui persiuntimo lėšų.

Pranciškus Andrukaitia nuo G. An- 
drukaičio, iš Plokščių.

Vincas Bendinskas, nuo Bernardo 
Bendinsko iŠ Bagališkių.

Dofliinikas Budvitis, nuo St. Budvi- 
čio iš Kauno.

Kazimieras Breikštas, nuo Jono 
Breikšto iš Šeduvos.

Jonas Butkus, nuo Uršulės Butkie
nės 13 Skundos.

Antanas Čeikauskis, nuo Jono Čei- 
kauskio iš Žibikių.

Kaulas Černiauskas, nuo Zabolkos 
Černauskienės iš Mičunių.

Pranas Cyrenas, nuo Juozapo Cyre- 
no — Raguva.

Vladas Daukša, nuo* K. Žemaitaitės
— Raseiniai.

Jurgis Draugelis, nuo Marijonos 
Vaišnorienės — Puskelnių.

Jonas Dunauskis — Raseiniai.
Pranciškus Dapkus — Radviliškis.
čenskas Dominikas, nuo Prano Do- 

miniko — Alytus.
Divonyžas Dargvainis, nuo Antano 

Dargvainio — Radviliškiai.
Jonas Gružas — Ludavčuai.
Antanina Grikšienė, nuo Jono Ma- 

reiko — Pašvintinio.
Jonas Gervė, nuo Povilo Rakaucko

— Girinikų.
Aleksandras Glusinas, nuo Juozapo 

Janušavičio — Kalvarija.
Kazimieras Gylius, nuo Povilo Gy

lio, — Garleva.
George Elvick, nuo Pranciškaus A) 

viko — Marginikai.
Julijonas Ezdauskas, nuo P. Savic

ko — Kauliniai.
Dom. Darbo, nuo Onos Barbarevi- 

čienės, — Kalvariją.
Kastantinas Bušinas — Mažeikių.
Jonas Dikšius, nuo Onos Dikšienės

— Dargužiu.
H. Hendler, nuo Jankei Hendler — 

Klaipėda (Memel).
Jonas Jarackas, nuo Onos Jarackie- 

nės — Računai.
Stanislovas Jonikas, nuo Kazimiero 

Jonikio — Pagramantis.
Jonas Jurkstas, — Kupiškis.
Pranciškus Kerpiškis, nuo Barboros 

Kurpi škienės — (Samulienė) — Ro
kiškis.

Juozas Kilnas, nuo Kazyz. šiaulens- 
kio — Mariampolė.

Pranas KasparaviČe, šakiai.
Juozapas Kazlauskas, nuo Anta- 

šavo klebono — Vabalininkas.
Walter A. Leszczinskas, nuo Witt- 

mansdorf — Prūsija.
Kastantas Milinskas — Raguva.
Anelė Mikolaitienė —- Kybartai.
Valas Mazalė, nuo Felikso Venckio

— Darbėnai.
Antanas Melesis — Kelmė.
Elzbėta Motušienė, nuo Zigmo Jau

nio — Šilalė.
Jonas Olechna, — Beisagala.
Antanas Petkevičius — Bajorei.
Falicijonas Petraitis, nuo Kastanto 

Linkevičia — Pakiršinių.
Antanas Rutkus, nuo Agnieškos 

Rutkienės — Ingavongių.
Mąteušas Butkus, nuo Agnieškos 

Rutkienės — Ingavongių.
Kazimieras Rakštis — Seda.
Vincas Rukšaitis, nuo Bernardo Ru- 

kšaišio — Kaunas.
Jonas Rinkevičius, nuo Juozo An- 

džulio — Kaunas.
Aleksandras šližauskas, nuo Ak* 

tavijos Sližauskienės — Kalvarija.
Andrius Škėma, nuo Marijonos Ske 

mutės, — Veiveriai.
Povilas Sindikas, nuo Antano Sin- 

diko — Kaunas.
Vladas Serapinas, aoo Fellkab Vhu 

ske — Darbteal.
StanisT&vks SUkaites, nuo Teklės 

Grybaitės — Linkuvos Gimnazija.

Labai Svarbi Pastaba
STAKAS

Greater McKees Port Gas & Oil
Kompanijos

PAKILO NAUJOS KAINOS SEKANČIOS:
25 Šerai kainuoja $43.75 75 Šerai............... $131.25 150 Šerų ......
35 serai kainuoja... 61.25 100 Šerų................ J75.00 200 Šerų .....
50 Šerų kainuoja...  87.50 125 Šerai......... ...... 218.75 300 serų .....
Tai parodo, Jog Tie, Kurie Pirko Pirm Kovo 20 d., Uždirbo Pinigų

THE GREATER McKEESPORT GAS & OIL COMPANY yra įgijusi naujus žibalo laukus Kentucky, ku
rie apima apie 151 akrą. Ant šitų 151 akro dabar jie turi šešius žibalo šulinius, iš kurių yra tiek našos, kad* 
užtikrina gerus mėnesinius dividendus, kurie tikimės bus paskelbti trumpoj ateityj, šitie šeši šuliniai išduo
da labai brangų žibalą dieną ir naktį, nedėliomis ir šventėmis. Jie taip-gi pasirįžę išgręžti daugiau šulinii} 
tose Kentucky laukuose, kurie žinoma duos dar didesnes įplaukas. Taip, jeigu pirksite

GREATER McKEESPORT OIL & GAS KOMPANIJOS
Staką, jus gausite pelnus ir iš Kentucky žibalo laukų ir iš garsiųjų McKeesport gazo šulinių, kame dabar 
kompanijos gręžiama šutinai.

PAMISLYK, KOKIE BUS DIDELI PELNAI iš šių dviejų šaltinių. NEBŪK KVAILAS, nepralaisk Šios 
progos. Kam įvezdinti jūsų pinigus ant 4 ar6%, kada turi progą už juos gauti 100, 200, ar 500 nuošimti.

Ar stovėsi rankas sudėjęs ir lauksi, kaip kiti daro pinigus, kurie esti išmintingi įyezdinti į gerus dalykus 
kada jie tai pamato: arba busi vienas tų Išmintingųjų, kurie įvezdina savo pinigus į GREATER McKEES- 
PORT GAS & OIL KOMPANIJOS STAKUS. AR NEPRIVALAI TAI PADARYTI DELBI SAVO ŠEIMY
NOS, DELEI SAVO KŪDIKIŲ..

VEIK DABAR. Kol kainos už šiuos stakus vėl nepakils ir imki laimingą į savo rankas. '
Daugelis žmonių tapo laba turtingais, beveik viena nakčia. Tūli laimingieji investoriai šiandie uždirba 

$50 į dieną nedirbdami jokio darbo.
Nepirk 25 ar 50 Šerų, jeigu įstengi pirkti 100, 200 ar daugiau Šerų; nes čia yra nepaprasta proga ir vė

liau gal nebegalėsi gauti pirkties nė vieno šėro.
Jeigu pidksi 100 šėrų ar daugiau, gali įmokėti su užsakymu pusę pinigų ir kitą pusę išmokėsi pei' du 

menesiu.
Pinigus už stakus siųskite registruotame laiške arba money orderių. Bonai priimama sulyg jų vertės ant 

rinkos. Kreipties visuose reikaluose į:

C. L. GLASS & Co., 323 Fourth Avė., PITTSBURGH, PENN.
ČIA JŪSŲ PROGA Nesakyk, jog mes nedavėme jums progos Pasidaryti Pinigų

262.50
350.00
525.00 r

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrą, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 var 
kare. Specialistas džiovos ir 
moterų ligų.

TeL Drexel 2880.

*DR. M. HERZMAN'
IŠ RUSIJOS

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

KELIONĖ J LIETUVĄ

Žmones važiuojantis iš Ame
rikos į Lietuvą ir iš Lietuvos j 
Ameriką, dabartineis laikais tan 
kiai patenka į daug ir didelius 
keblumus ir pavojus, portuose 
ir prie rubežių, kurie keblumai 
kaip kada lėsuoja daug pinigų ir 
vargo. Nenorint kelionėje susi
tikti su vargų keblumais, visada 
reikia keliauti gerai žinomais 
keliais. Geriausi, pigiausi 
ir teisingiausi keliai važiuoti 
iš Chicagos į Lietuvą yra Cana
dian Pacific Gelžkeliu ir Garlai
vių linijoms, kurių užveizda 
(Canada ir Anglija) prašalina 
nuo visų vargingų keblumų ir 
nereikalingų iškaščių. Taippat 
yra su siuntimu pinigų į Lietu
vą. Del tolesnių informacijų, 
pasportų, siuntimą pinigų, lai
vakorčių ir tikietų, kreipkis ypa 
tiškai ar laišku

Canadian Pacific Steamship

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

r
DR. C. K. KLIAUGA 

Dentistuk 
NAUJIENŲ NAME

17t$ So. Hatoted SU Chicago, III. 
Valandos: 9 — 12 ryto Ir 2 — • 

vakarą Phone Canal 2*9

Johanna Varnitė, nuo Marcijonos 
Balsevienės — Raseiniai.

Juozas ir Jurgis Strolas, nuo Kas- 
tancijos Strolaitės — žiobiškiai.

Jonas Ūsas, nuo Jono Briekšto — 
Šeduva.

Feleks Walinskas, nuo Jono Dva- 
reckio — Kalvarija. \

Zigmontas Žeimis, nuo K. Žeimis— 
Grigaičių sod.
Petras šaltmiris, nuo Stanislovo šalt- 
mirio — Raseiniai.

Jonas šaltmiris, nuo Stanislovo šalt 
miro — Raseiniai.

Vladislovas šaltmiris, nuo Stanislo
vo Saltmirio — Raseiniai.

Antan Petkevič, — Bajorei.
Juozas Eendziulis, nuo Marijonos 

Endžiuliutės — Šančiai.
Antanas Krekždis, nuo Jurgio Krek 

zdžio — Veiveriai.
Stanley Shileika, nuo M. Juokšai- 

tės — Garliavos.
Augenius Steikman — Latvija.
Raulinas Seruševičius, nuo Marijo

nos Petraitienės — Garliava.
Vincas ir Jonas Sunskis, nuo Motie

jaus Sunskio — Birutos Kaimas.
Petras žilvitis, nuo Onos Žilvietie- 

nšs — Vilionis.
Laiškui adresuokite
Rąpreaeirtativą etf Ltthuania in 

America,
703 — 14 St., N. W. Washington,D.C.

Gerai lietuviam* linoma* per 16 me
tų kaipo patyrų* gydytoja*, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pris
tatau*.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fbk St.

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

VALANDOS s 8—9 ryto, tikUi.

AŠ ADOMAS A. KARALIAUSKA8, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija,nevirinlmas 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 
minėtds gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutiną Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir — r

radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
Iriais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof. 

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

vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 

i to

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

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

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

Kirmėlės ženklai

m.

Dvasia

Žmonės sergantis tąja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodosi, 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 1 " 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

UŽSIRAŠYK
Lietuvos Laikraščius
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$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.

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Gerklės kliutįs
Gali paeiti nuo 

nesveikumo migdą 
lįnių 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 sugebmną. Jus gal pažįstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manęs jų pavardžių.

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

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

Telephone Yards 5834

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

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

Kamp. Leavitt St
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Telefonas Pullmaa 866, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Roselaal.

, Valandos: 9 iki 9 vakare.
* ........... ■■■■■................  ———r

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgą* St Chicago, I1L

Telephone Yards 5032

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

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

DR. M. T. STRIKOLIS 
L I • t a t i i 

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. 
Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 

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

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pfet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną.
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Naujienoj eina kasdien, išskiriant 
nedčldienlus. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chieagoja — paštu:

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

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ........................
Savaitei ....................
Mėnesiui •••••••••••••*..•

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paštu:

Metams ........................       $5.00
Pusei metų.................. . ........... 3.00
Trims mėnesiams ................. 1.65
Dviem mėnesiams ................. 1.25
Vienam mėnesiui .............. » .65

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pašto Money I 
Orderiu, kartu su užsakymu.
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True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. March 29, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Reikia gelbėt 
Rusiją. ■

bėdų priežastis, nes jie pa
tįs yra Rusijos sąlygų vai
sius. Norint prašalint blogu
mus Rusijoje, reikia mėginti 
perkeisti abelnas sąlygas to
je šalyje; ir pirmiausia, eko
nomines josios sąlygas.

Bet, be to, reikia neuž
miršti da ir kito dalyko. Ne
žiūrint kokia valdžia butų 
Rusijoje, joje gyvena apie 
pusantro šimto miliono žmo
nių, kurių likimas negali ne
rūpėti pasauliui. Jie yra žy
mi dalis visos žmonijos, ir ji 
negali ilgesnį laiką gyventi, 
ignoruodama juos. Delei to, 
kad Rusija buvo per keletą 
metų atkirsta nuo kitų ša
lių, pasaulis jau be galo daug 
nukentėjo.

Rusijai šiandie reikia paJ 
I ramos. Ji nepabėgs atstaty
ti savo industrijos, sutaisyti 
savo kelius, pakelti ant aug- 
štesnio laipsnio savo ūkį, kol 
negaus kapitalų iš užsienių. 
Ji nepajiegs išvalyt purvą iš 
savo miestų ir išnaikint epi
demiškas ligas be įrankių ir 
vaistų iš užsienių (žiūrėkite 
Apžvalgoje, ką rašo apie tai i 
Farbmanas)- O kad Rusija | 
galėtų gauti šitų neapsieina
mų jai šiandie daiktų, tai tu- 
ri būt atsteigti normaliai 
santykiai tarpe jos ir šitų 
valstybių. Turi būt panaikin
ta blokada ir padaryta tai
ka.

Garbinti bolševizmą ir pie
šti Rusiją pavidale rojaus y- 
ra nesąmonė, kadangi tatai l 
prieštarauja visiems’ fak
tams. Bet delei bolševizmo 
skandinti milžinišką šalį su 
lionais žmonių yra nusidėji
mas.

kados jie negali gauti iš užsie
nių tų įrankių, kurių reikia mie 
stų valymui, ir vaisių kovai su 
ligomis.

REVOLIUCINIAI SOC. LIAU
DININKAI IR SEIMAS.

Jau iš St. Kairio laiško mes 
buvome patyrę, kad vadinamic 
ji revoliuciniai socialistai liau
dininkai Lietuvoje yra pasiren
gę dalyvauti rinkimuose į Stei
giamąjį Seimą, pabar Kauno 
“Darbe” randame šitos žinios 
patvirtinimą. Jisai paduoda 
šitokią ištrauką iš tos partijos 
organo (“Laisvės ir Žemės.”):

“Į seimą darbo žmonėms 
prie dabartinių sąlygų vis tik 
reikia rinkti, tik supranta
mas daiktas, kad ne dvarinin 
kų, ne turčių ir ne jų šali
ninkų kunigų partijų žmo
nes, o tikrus darbo klasės at
stovus. Rinkti reikia ne dėl 
to, kad jųjų atstovai tenai 
įstatymus rašytų kartu su 
d|varimukais, turčiais, kuni
gėliais, bet kad galėtų iš Sei
mo laisvai skelbti darbo mi
nioms teisybės žodį, ko dabar 
negali dartyi.”

Revoliuciniai liaudininkai, 
vadinasi, numano, kad darbo 
žmonėms reikia kovot Steigia- 
'mam Seime už tokius įstaty
mus, kurie suteiktų jiems dau
ginus laisvės ir teisių. Jų nuo
mone, tenai reikės tiktai skelb
ti “teisybes žodį.” Bet kokia bu 
tų nauda minioms iš to “teisy
bės žodžio,” jeigu ponų atsto
vams Seime butų pavesta vi
sas įstatymų gaminimo dar
bas?

mintyse, matoma, yra labai 
daug neaiškumo. Jie mėgina, 
nusiklausę nuo socialistų, ir 
apie klesas kalbėti. Bet jie su
randa kokią tai naują “darbo 
klesę.” Darbininkai yra darbo 
žmonės, ūkininkai taip-pat, 

smulkus savarankiai amatinin
kai taip-pat. Bet šitos trįs gru
pės žmonių priklauso kirtin
goms klesoms. Tokios klcsos, 
kaip “darbo klcsa”, visai nėra..

Rev. liaudininkai, matoma, 
patįs nežino, kokią visuomenės 
klcsą jie atstovauja, todėl pas 
juos ir toks mišinys idėjose. 
Už tai musų “komunistai” juos 
myli.

Lazda visados turi du galu
[Iš priežasties Kauno atsiti kimų š- m. vasario 22-23 dd.J

Rašo S. KAIRYS iš Kauno

Kol valdžia galvojo, kaip iš 
vienos puses nusileisti, o iš ki
tos puses vėl atsigriebti, įvyko 
nauji atsitikimai.

Vasario 22 dieną Kaune su
bruzdo kariuomene. Iš-pat ry
to kai-kurios dalįs, suėjusios 

aikštėn ties bažnyčia, pareika
lavo vyriausiojo vado ir įteikė

Yra dvi griežtai priešin
gos viena antrai nuomones 
apie Rusiją.

Viena nuomonė tokia, kad 
Rusija esanti pavyzdinga ša
lis visam pasauliui. Jos šali
ninkai įsivaizdina, kad Rusi
jos valdžia pralenkia visas 
kitas valdžias savo teisingu
mu, gabumu ir prielankumu 
beturčiams. Jie mano, kad 
Rusijos žmonės esą labai pa
tenkinti ir savo valdžia ir sa
vo tvarka; kad Rusijos in
dustrijos randasi geriausia-1 
me stovyje.

Jeigu šitie žmonės išgirsta 
kokį nemalonų žodį apie da
lykų stovį Rusijoje, o ypač 
apie dabartinę josios valdžią 
tai jie tuoj šaukia: “Melas! 
šmeižtas! kapitalistų išmis- 
las!”

Antra nuomonė yra tokia, 
kad Rusijoje pasidarė viskas 
bloga nuo to laiko, kada ją ė- 
mė valdyt bolševikai, šitos 
nuomonės salininkai mano, 
kad, kol bolševikai šeimynin- 
kaus Rusijoje, tol iš jos neiš
eis nieko gera. Jie todėl skai
to vyriausiu pasaulio uždavi 
niu kovoti prieš dabartinę 
Rusijos valdžią, nežiūrint 
kaip tatai atsilieptų ant Ru
sijos žmonių arba ant kitų 
šalių gerovės.

Didžiumai žmonių rodosi, 
kad tiktai viena arba antra 
šitų dviejų nuomonių yra tei 
sjnga, ir kad, jeigu kas nepri 
taria vienai jų, tai būtinai 
turi pritarti antrajai.

Bet ištiesų, tai jiedvi abi 
yra klaidingos.

Rusijoje nėra to gerumo, 
kurį savo vaidentuvėje pie
šia apie ją bolševikų pritarė
jai. Materialiu žvilgsniu ji 
šiandie skursta labiaus, ne
gu kokia kita šalis pasauly
je. Politikos žvilgsniu jąja 
gerėties taip-pat negalima, 
nes joje juk nėra net tokio 
paprasto dalyko, kaip spau
dos laisvės. O tenai, kur vie
špatauja kardas ir laisvės 
suvaržymas, negali būti dir
vos ir pasekmingam dvasi
nio gyvenimo plėtojimuisi.

Iš antros pusės tečiaus, y- 
ra neišmanymas matyt vais
tą nuo tų blogumų vien ko
voje su dabartine Rusijos 
valdžia. Bolševikai nėra ir 
negalėjo būti visų Rusijos1

| Apžvalga
True translntion fiJed with the post 
master at Chicago, Ui. March 29, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

PURVAS IR EPIDEMIJOS 
PJAUJA RUSIJĄ.

Michael Farbman, kuris pa
skutiniu laiku siuntinėjo Ame
rikos laikraščiams labai prie
lankias bolševikams korespon
dencijas iš Maskvos, dabar nu
vyko į Estonijos sostinę, Revc- 
lį, ir iš tenai rašo Chicagos laik 
raščiui “Daily News” apie di- 

' džiausį pavojų, kuris dabar 
grūmoja Rusijai.

Tas pavojus tai ligų epidemi
jos. O ligonis Rusijoje dabar 
yra labai derlinga dirva, kadan
gi jos miestuose viešpatauja ne
apsakomas purvas. Farbman 
sako:

Saulė skaisčiai šviečia į ma 
no langus čionai Revelyje, ir 
veikiausia ji taip-pat šviečia 
ant Petrogrado ir Maskvos. 
Nors tai gal skambės labai 
keistai, bet kaip lik ši saulės 
šviesa gimdo mano mintyse 
pasibaisėtiną vaizdą Rusijos, 
kenčiančios delei nesanitarių 
(kenksmingų sveikatai) są

lygų. Visi mano Rusijoje, 
kad pradėjus tirpti sniegui 
pavasaryje, tenai milžiniškai 
išsiplėtos epidemiškos ligos.

“Man yra baisu pamąstyti 
apie tai, ką atneš balandžio 
saulė,” pasakė man keletas 
dienų atgal Maskvoje Maxim 
Gorki. “Maskva stačiai pas
kęs dvokiančiam purve, ir 
žirninės užtrokš nuodinguo
se garuose. Tirpstantis ledas 
užtvindins Rusijos didmies
čius. ir savaitėmis mes gy
vensime duiųĮblynėje, kurio
je platinsią mirtis. O mes 

' bejiegiai, neturime nei mui
lo, nei paprasčiausių jų 
stų.”
Korespondentas sako, 

svarbiausios priežastis, dėl

vul

kad
ku-

šitą nelaimę, esančios trįs: sto
ka maisto, transporto suirimas 
ir blokada.

Bado nukankinti Rusijos 
žmonės neturi jiegų išvalyti pur 
vą kiemuose, trobose ir gatvė
se. Suirimas gatvekarių siste
mos neleidžia jiems išgabenti 
purvą iš miestų. O delei blo-

[Sftečialė Naujienų koresp.] 
I KAUNAS, vas. 27 d.

Kaune visas politinis Lietu
vos gyvenimas susimetė šian
die ties Steigiamojo Seimo klau 
simu. Suprantama, kad ir so
cialdemokratai ruošiasi kaip 
galėdami prie rinkimų. Jie 
skaito, kad demokratiniai iš
rinktas Seimas bus pirmuoju 
žingsniu demokratiniais pa
grindais sudaryti pačią Lietu
vą ir išrišti pamatinius viduji
nio gyveninio klausinius, kaip 
. žemės klausimas, dailininkų 
reikalų apgynimas ir aprūpini
mas, valstybės finansų sutvar-

reikšmes busimam Seimo vei
kimui, jie daro visų pastangų,

usios jį regyvenimą nuo 
akcijos, kad tinkan/ai pravestų 
pačią rinkinių kampaniją dar
bininkų klasės naudai.

Musų artimiausieji kaimynai, 
liaudininkai demokratai ir re
voliuciniai liaudininkai tiek 
pat eina į rinkimus, daugiau ar 
mažiau rišdami su Seimu arti- 
miausį savo veikimą. Bet ir de
šiniajam sparnui, klerikalams, 
“Pažangai,” stambiųjų ūkinin
kų atstovams ir pačiai jų suda
rytai valdžiai atsirado pasta
ruoju laiku naujas akstinas pa
raginti Seimo rinkinius. Grį
žęs iš Londono p. Galvanaus
kas parvežė žinią, kad Anglija 
tuojau pripažinsianti Lietuvos 
nepriklausomybę de jure, kaip 
tik bus sušauktas Seimas.

Va dabar visi ir sukruto.
Bet, kuomet tenka ypač sku

bintis, galima sakyti iš po kojų 
ima augti įvairių kliūčių ir sun
kenybių, kurios gula skersai kc 
lią ir kliųva ne tik Lietuvos dar
bo demokratijai, bet ir pačiai 
musų reakcijai. Daugelis tų

pravesti rinkimus į Seimą. Taip 
ir buvo padaryta. Lig paskuti
niajam laikui karo komendan
tai, apskričių viršininkai ir 
milicija beveik išimtinai deši
niesiems skyrė kelią į minią, 
užčiaupdami ourniį visiems ki- 
tięms. Nauji rinkimai į vietos 
savivaldybes—valsčių ir ap
skričių tarybas ir valdybas— 
ėjo nepaprastai nevykusiai. Juo 
se dalyvavo vok kelioliktas visų 
rinkėjų nuošimtis, eidamas rin
ktų be agitacijos, be pasiruoši
mo, be aiškesnės nuovokos, ką 
rinkti. Teisybė, nežiūrint val
džios pagalbos ir visų padarytų 
pastangų, klerikalai daugely 
vietų pralaimėjo rinkimus į sa 
vivaldybes. Tuose rinkiniuose 
kaimo darbininkai ir mažaže
miai, kad ir persekiojami, pa
rodė daug daugiau veiklumo 
už ūkininkus, ir daugely vietų 
paėmė viršų.

Nepasiekę ko norėjo, valdžia 
ir dešinieji nesiskubino betgi 
mesti lazdos iš rankų ir Stei
giamojo Seimo rinkimų metu. 
Dar visai nesenai viskas rodė, 
kad smetoninis kabinetas. mė
gins pravesti “demokratinius” 

į Lietuvos Seimą 
krašte karo sto-

akcijos “griekai,” papildyti tani 
sumoj, nuo žmonių akių pasi
slėpus, bet šiandie, iškįlę viešon 
aikštėn, tartum musų krikšč.io- 
nims-demokratams ir jų sėb
rams “Pažangai” artintųs! bai
saus teismo diena.

Draugams žinoma, kad da
bartinis p. Galvanausko kabi
netas, p. Smetonos patartas ir 
palaikomas, pradėjo savo vei
kimą skelbdamas visam krašte 
karo stovį. Tam paskelbimui 
buvo tuomet ir matomo pama
to: tai pradėta su vokiečiais ir 
bermontininkais kova ir ruo
šiamas gynimos nuo lenkų. Bet 
karo stovį skelbiant, buvo be 
abejo vaduojamas! ir slepiamu 
“griešnu” ndru—surišti darbi
ninkams ir išviso demokrati
jai rankas ir tuo pačiu laiku 
duoti “krikščionims” ir jų sė
brams galimybės paruošti ir

rinkinius 
esant visame 
viui, vadinasi, be spaudos, žod
žio ir susirinkimų laisvės, be 
asmens neliečiamybės, be pa
čios rinkimų kampanijos. Bu
vo aišku, kad vien valdžiai ar
timos klerikalų < ir stambiųjų 
ūkininkų partijos bus pilnu 
pavadžiu leidžiamos rinkinių 
agitacijom gi darbininkų klasės 
kandidatams ir darbuotojams 
bus, kaip paprastai, segamas 
“bolševiko” vardas ir bus su 
jais elgiamasi, kaip su piktais 
tėvynės priešais. Bet virto ki
taip.

Kuomet rašau šiuos žodžius, 
padėtis dar nėra visai paaiškė
jusi; bet jau įvyko tiek svar
bių atsilikimų, kad jie pakir
to valdžiai kojas ir sutrikdė 
visas jos kortas.

litinis režimas, su kuriuo ji ti
kėjos nugalėti savo priešus; pa
klupdė, tartum visai netikėtai.

Pusiau vasario mėnesio, opo 
zicijos partijos, nesulaukdamos 
iš valdžios gyvenimą rinki
mams paliuosuojant, įdavė jai 
pareiškimą, kuriame reikalavo 
tuojau panaikinti visam kraš
te karo stovį, patikrinti krašto 
gyventojams politines laisves ir 
paliuosuoti neteisėtai laikomus 
kalėjimuose politinius kalinius. 
Tų reikalavimų valdžiai neiš- 
pildžiuš, opozicijos partijos pa
žadėjo atšauksiančios savo žmo 
nes iš Kabineto, Tarybos, visų 
komisijų Seimu? projektus pri
rengti ir pagalios iš pačių val
stybinių įstaigų.

žanga” jau kelis kartus spėjo 
bankrutuoti, kaipo politiniai ir 
valstybiniai veikėjai. Prie to 
paties galo aiškiai eina jie ir 
dabar. Jei šiandie p. Galva

nausko kabinetas nėra dar griu 
vęs, tai reikia tas aiškinti pir
moj eilėj tuo, kad iki Seimo iš
rinkimui belieka pusantro mė
nesio ir kad permaina turėtų 
sutrukdyti pačius rinkimus. 
Tuo tarpu Seimas reikia šaukti 
kuogreičiausiai—Seimas išrink 
tas tikrai demokratiniu budu, 
nes tik toksai pajėgs gelbėti pa
dėtį ir pradėti tikrąjį kuria
mąjį darbą. Išanksto tenka nu
matyti, kad tinkamu budu iš
rinktam Seimui einant į pirmą
jį savo posėdį, visai dabartinei 
valdžiai iš pirmojo susitikimo 
reiks paliuosuoli vietą kitiems. 
Butų pravartu, kad ji išanksto 
susikrautų savo valizas. Bet tą 
reikalą ji, rodos, supranta ir pa-I 
ti, be priminimo.

Iš [Vairią Sričių
Rašo ŠERNAS.

NAUJOS DARŽOVĖS.

ii;
$Iki šiol civilizuotos tautos 

nedaugiausiai daržovių varto
ja, nors dar, be abejonės, tin
kamų valgyti jų yra kur kas 
daugiau, ir tai ne vien iš kitur 

| atgabentų, bet ir tarp ant vie
tos augančių augmenų, tik kol 
kas maistui nevartojamų. Kuo
met rūgštynes Vicnnoj vartoja 
nuo senai, Berline jų nevartoja 
ir nei nežino, kad jos tinka žmo 
nių maistui. Francijoj jos taip
jau vartoja maistui. Lietuvoj, 
pavyzdžiui, jeigu rūgštynes 

maistui ir vartoja, tai betgi dau 
gelyj vietų panašią skonį turin
čių zuikio kopūstų maistui ne
vartoja, ir žmonės nei nežino, 
kodėl. Amerikoj dar daug yra 
tinkamų maistui augmenų, bet 
nevartojamų; todėl čia veik 
kas metai atsiranda augmenįs 
tinkami maistui, kurių paskui 
ir per laikraščius .reikalauja, 
nors pirma nieks jų maistui ne
augino, jie augo tik kaip pikt
žole ir buvo dagi naikinami, 
štai ir dabar Amerikoj surasta 
dvi naujos žmonių maistui tin
kamos daržovės, kurias prade
dama auginti ir kuriomis pir
miau visai nesirūpinta. Jas, 
patarus Wisconsino žemdirby
stės departamentui, pradedama 
toj valstijoj auginti, nors tie 
augmenįs čia nuo senai augo ir 
niekas jų nepaisė. Viena tokių 
tinkamų žmonių maistui dar
žovių yra “arracacha,” kita 
“dasheen.” Arracacha turi sko
nį panašų į saldžiusias bulves. 
Pirma ji augo kaipo piktžąlė ir 
buvo naikinama, o dabar ji jau 
yra naudingas žmonėms auga
las. Antrasis augmuo, dasheen 
pradėta auginti St. Louise. Jis, 
kaipo daržovė, išvirta puode, 
turi skonį labai panašią į kala
fiorą (žiedkopustį). Galima jį 
ir kepti. Kepto skonis labai 
panaši į skonį keptų kaštanų, 
koki Ghicagoj nepakenčią žie
mos oro. Be abejonės, kad 
Amerikoj yra ir daug daugiau 
žmonių maistui tinkamų, bet 
kol kas dar nevartojamų aug
menų. čia ir grybų mažai var
toja ir mažai jų pažįsta, nors 
čia jie auga tokie pat, kaip ir 
Europoj. Čia brangius pinigus 
moka ir gabena iš Francijos 
grybus trufeliais vadinamus, 

nors tuos grybus amerikiečiai 
ir čia galėtų auginti ir turėti 
daug pigesne kaina, negu mo
ka už atgabentus iš Europos.

1
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Lietuvos Laisvės 
Fondas.

ikmrilų reikalavimą panaikinti 
karę stovį, paliuosuoti politi
nius kalinius, duoti kariškiams 
tejisę rinkti Seimo atstovus.

I Kariuomenes ūpas buvo griež
tas ir aiškiai valdžiai nepalan
kus. Tuo tarpu kitos kariuo
menės dalįs iš priemiesčių mė
gino taippat pasiekti miestą, 
bet išanksto paruoštomis prie- 

I inonėiiijs buvo ginklu sustab
dytos. Sutikusios ginkluotas 
užtvaras, jos pačios stvėrėsi 
ginklo, ir įvyko susirėmimas, 
kuris tęsės kelioliką valandų. 
Buvo vartojami ne tik šautu
vai, bet kulkosvaidžiai ir arti
lerija.

Man šią žinią rašant, susirė
mimas baigtas be didesnių kru 
vinų aukų, bet nerimas kariuo
menės tarpe yra gilus ir platus. 
Jis vienoj ir kitoj formoj iškį- 
la atskirose Lietuvos vietose, 
bet nerimo priežastįs daugu- 

I mojo yra bendros. Šiandie aiš
kiai galima pasakyti, kad ka
riuomenės subruzdimą megi
sakiems tikslam^ išnaudoti i 
lenkų valdžios agentai—provo
katoriai, ir komunistai; bet ga
limybę prieiti prie kareivių ir 
juos sukelti davė dabartinis po
litinis režimas ir jo sudaryta 
gyvenimo tvarka. Apie tai ry
škiai sako faktas, kad beveik 
visuose kareivių reikalavimuo
se yra tie patįs politiniai punk
tai.

Savaime | suprantama, kokį 
įspūdį padarė tie atsitikimai į 
visuomenę ir pačią valdžią. 
Opozicija—jon laikinai susidė
jo “Santara,” dcmokratai-liau- 
dininkai, socialdemokratai ir 

demokratinis žydų blokas—tuo 
jau panaujino savo reikalavi
mus, papildžius juos dar vienu 
punktu, kad kareiviams butų 
duota rinkimų teisė, ir paskyrė 
valdžiai vasario 27 dieną kaipo 
paskutinę reikalavimams išpil
dyti. Valdžia, iškarto netekus 
galvos, vėliau mėgino stvertis 
represijų, sekdama carų gady
nės praktiką, bet pasijuto per- 
silpna ir, matyt, nusileis. Ryt 
padėtis gahitmai turės paaiš-

Lietuvos Laisvės Fondas yra 
Amerikos Lietuviu 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, 
8323 S. Halsted St., Chicago, III

Auką kvitavimas.

■
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keti. •
Tokie paskutinių dienų įvy

kiai. Kalbant apie juos, tenka 
padaryti kai-kurių išvadų, šian 
die. ypač darosi aišku, kad da- 

! kartinė klerikalų ir “Pažangos” 
valdžia įbradino Lietuvą į labai 
sunkią padėtį ir kad didelė kal
tes dalis gula ant jos. Jos su
darymas reakcinis režimas pa
naudojo musų kariuomenę po
liciniams tikslams karo stovį 
vykinant, tuo pačiu giliai pa- 
tvirkino ir kareivius ir davė 
progos karininkams pa tvirkti. 
Bendras politinio gyveninio su
varžymas, apmirdinęs demo
kratinės visuomenės veikimą, 
sukurstė kraštą prieš pp. Gal
vanausko ir Smetonos valdžią 
ir atsiliepė kareiviuose. Karino 
menė pasijuto turinti reikalo 
pakelti savo balsą paliuosavi- 
niui krašto nuo vidujinių oku
pantų tuomet, kai jos pašoųėj 
lenkai yra pasiruošę išnaudoti 
kiekvieną pirmąją progą, kad 
įvykinus Lietuvos okupaciją iš 
šalies. Nerimas kariuomenes 
tarpe reiškia jos susilpninimą; 
dedasi tas pavojingiausiu Lie
tuvos ateičiai momentu, ir at* 
sakomybę už tai tur\ nešti da
bartinė valdžia ir ją sudariu
sios dešiniųjų grupės.

Nerimas kariuomenėje' yra 
tik visuomenės sujudimo ulbai 
sis. Toji visuomenė, pirmoj 
eilėj darbininkai ir mažaže
miai, verčiami stvertis kovos 
priemonių su politiniu režimu 
tuomet, kai visa energija butų 
reikalinga dėti pasiruošimui 
rinkimams į Steigiamąjį Sei
mą.

Trumpų Lietuvos valstybinio 
gyvenimų melu, pradėjus nuo 
1918 metų pabaigos, musų 
krikščionįs-deniokriUai ir “Pa-

I

Bakanas, Bridgeville $10.00 
Benton, III., per V. Jonkus:

V. Jonkus $3; P. Šimkū
nas $1.61; A. Kulka, J. 
Jonaitis, M. Alukas, A. 
Paulavičius, V. Gajaus
kas, V. Kiniškas, F. Ber- 
žinskas, S. Šlužcvičius, 
B. Balukonis, V. Peilis, 
M. Jonkus, K. Nagreckis, 
A. Berndtavičius, M. Pa
žėra, S. Jezevičius, J. Vi- 
drinskas, A. Jcrošaitis, 
A. Monkus, A. Daukšas 
ir J. Brazulis po $1;. K. 
Brazulis, A. Kaminskas, 
A. Miglinas, P. Bartuš- 
ka, J. Gvergždis, J. Kini
škas, A. Joninas, M. Juš- 
kąuskas, F. Plikis, W. 
Joyenskas, M. Mikalaus
kas, K. Krutulis, V. Ezti
kas, Ig. Krutulis, A. šini 
kūnas, A. Paudcris, M. 
Načayus, F. Ruzeckas 
po 50c.; J. Matukaitis,xJ. 
Jesevičicnė, J. Jesevičius, 
P. Kucenkenė, W. Dauk
šas, P. Miglinas, J. Vasi
liauskas, F. Jokubinas,

dieno po 25c.; M. Mile
ris 20c. Viso .......... $36.31

W. Frankfort, III., per J.

Jonas Astramskis, Juo
zapas Gražulis ir Vincas 
Aslramskis po $1, kar
tu ................................. $3.00

Chicago—D. L. K. Gedimi
no Draugija, per Dom. 

Sutkų .............. >... $25.00
Subatoj paskelbta $1390.92

Viso labo .... $1465.23

Draugas St. Bakanas iš

t u vos Laisvės Fondui visą de
šimtinę, rašo: “Skubinuos Lie
tuvos darbininkams į pagalbą 
SU savo dviejų dienų-uždarbiu. 
Nors tai maža dalele, palyginus 
su reikalo svarbumu, bet jeigu 
kiekvienas musų Amerikos lie
tuvių darbininkų prisidėtume 
po liek, tai ištikrųjų Lietuvos 
darbininkus taip sustiprintume, 
kad jie kovą daug lengviau lai
mėtų ir Lietuva butų ne tik 
nepriklausoma, ale ir laisva.” 
Draugas Bakanas tiesą sako. 
Kiekvienas, kuriam rupi, kad 
Lietuvos darbininkai laipiotų 
kovą su reakcininkais ir suda
rytų Lietuvoj tokias sąlygas, 
kur darbo žmonės galėtą daug

kano pavyzdžiu sekti

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3321 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drovar 1310

T

Miesto Ofisai t
127 I. De«rborp|t.

111143 Valty BUf.
Tai. Central 4411

- 1
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* S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi 
glausta. Reikale meldžiu atsi 
šaukti, o mano darbu busite 
ganėdinti.
2314 W. 23 P 111



ieluvlu Rateliuose Strazdas^ po 25c.:—K. Valys, 
K. Sitavičius, A. Stanišauskas, 
J. A. Navickas, Ona Kraptavi- 

Alex Stasiulaitis. Viso
CICERO

Remia Lietuvos Socialdemo
kratų Partiją.

L. S. S. 138 kp. pasidarė tam 
tikrų knygučių rinkimui aukų 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijai, su kuriomis kiekvienas 
kuopos narys stengiasi rinkti 
aukų kur ir kaip galima.

Iki Į šiol kuopos 
Agitacijos Komitetui 
duota $44.00. Aukas 
žemiau 
būtent:

Per J. Kondrašką.—Iš India
na Harbor, Ind.—Po $1.00: P. 
.Jutkienė, J. Ragelis, P. Bernio
kas, P. Daunora, J. Kvederas; 
po 50c: A. Tukevičia, J. Kolas, i

Viso $6.00. Chicagoje: J. 
Kondraska.—$2.00; po $1.00: 
J. B. Aglinskas, K. Kipšas; po 
50c: Joe Sholtcman, P. Gura, 
S. Jankauskas. Viso $5.50. 
žiBiojų vietŲ nylciu $11.50.

Per P. Želvį.—Po $1.00: Jo- I 
nas Dambrauskas, P. Zelvis; po 
25c: P. Žiūkas, J. Vcnspoll, M. 
Urba it is, Justinas Staligia. Vi-1 
so $3.00.

Per

įgaliotam 
yra pri- 
surinko i 

nerodytieji draugai,

P. Daubarą.—Po 50c:— 
Mazon, Kazimieras Uš- 
(neįskaitoma), D. Ra

čienė, 
$6.00.

Per 
F ra n k 
tnpros
cevičia, S. Balsis; pd 25c: B. 
Kadžius, C. Ledvvk, A. Trak sė
lis. Viso $2.75.

vos Soc.-Deni. Remti Fondini.
— L8S. 138 kp. AgiL Ko m it
P. S.—Rinkimas aukų eina 

toliau. Bet kurie jau turite su
rinkę, tuojaus priduokite Agit. 
Komitetui, nes reikia skubėli 
siųsti. Dabar, kuomet Lietuvoj 
eina rinkimų į Steigiamąjį Sei
mą kampanija, pinigai musų 

Į draugams labai reikalingi.
— A. K.

Iš

J. Juknį.—K. Miškinis 1 
$10.25; po $1.00: Stefania Juk-
nis, M. 
nis; po
A. Vasiliauskas, A. Umbras, J. j 
J. Čeponis. P. čereška; B. Juk
ins 25c. Viso $17.00.

Per A. Lingę.—Po 50c: T. 
Bartkus, S. J. Stašaitis, Mr. Le
vin; po 25c: Leo Švėgžda, A. 
Balchunas. Viso $2.00.

Per A. Matuką.—S. Zenkevi
čius $1.00; K. Drauskas 50c; J. 
Kuzmickas 25c. Viso $1.75.

Per V. Shiieiką.—V. Ascila 
$2.00; po $1.00—V. Slnleika, 

M. Sbileikienc; po 50c:—St.

50c: A. Misevičius, A.

TER-CAM-FO
* Geriausia Gyduolė

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

NORTH SIDE
Vają, ratavokite!

— švietas pasileidęs, svietas 
ištvirkęs; svietas nebenori reni 
ti bažnyčios ir lojtiitįų; svietas 

j išsižada tėvų ir senučiu vieros, 
i svietas išvirsta į bedievius, at- 
1 skalūnus, socialistus ir kitus; 
svietas nenori matyt kaip sun- 

' ku gyventi kunigams; svietas, 
svietas, svietas...

Tokį graudų pamokslą an- 
dais mums pasakė vietos pra- 

! baštelis.
Jis turi tiesos. Dabar jau ne

be tie laikai, kada žmonės vis
ką atiduodavo “dievui ant gar
bes.“ Patyrimo pamokinti jie 
įsitikino, jogei bažnyčia ir ku
nigai mažai tepaiso to svieto, 
kuomet jie turi pilnus kišenius. 
Town of Lake, Bridgeporto, 
West Sidčs ir kilų vietos para
pijų istorija tatai kuogeriausTa 
liudija, šiandie ir ten tas pats 
kaip kad pas mus. Maldos na
mas tuštėja, prabaštelių biznis 
smunka, ir jie visi, kaip suši

lta rę, šaukia: Vaje, ratavokite!
Bet ar nepervėlai?

— Senas parapijonas.

streiklaužiai. Naujienose kar
tą jau buvo rašyta, kad Inter
national Car kompanijos dar
bininkai metė darbą. Tai dėl
to, kad kompanija neišmoka 
taip vadinamo “back pay.“ Ta 
dirbtuvė randasi ant 43 ir Lin
coln gatvių. Visi darbininkai 
buvo organizuoti ir visi sutarė 
laikytis iki paskutiniosios. Iš 

kitų nė vienas negrįžo darban, 
o iš lietuvių tuoj ant rytojaus 
keli sugrįžo streiklaužiautų. Va 
kare, jiems grįžtant iš darbo, 
kiti jų draugai norėjo juos per 
tarti. Jie nurodinėjo, kad ši
taip elgtis yra neigiražii ir tt. 
Bet pastarieji, taigi tie streik
laužiai, tuoj šoko ant streiki
ninkų peiliais. Tada streiki
ninkai pasitraukė. Ant ryto
jaus streiklaužiai samdytojams 
pasiskundė, buk streikininkai 

kėsinosi užmušti juos. To ir rei 
kėjo. Kelintą įskųstų streiki
ninkų kompanija areštavo. Ji 
būtinai skyrėsi, kad tie žmonės 
butų apkaltinti. Bet unijos ad
vokatas nepasidavė ir pareika- 
’uvo. Un<l Bylu Initij n t iclno tll 
prisaikintieinsicins teisėjam®— 
»rand džiurei. Tuo budu kom

panija pralaimėjo: jai prisiėjo 
padengti teismo lėšas, o areš
tuotieji buvo paliuosuoti. O lai 
Įvyko todėl, kad patįs streik- 
’aužiai melavo kaip pasamdyti, 
ir melavo visai nesu-simokinę.

Kažin, «r tie lietuviai visai 
užmiršo ką reiškia J.iMlis “sar
mata“? — Ten dirbęs.

GHICAGOS IR APIELINKĖS 
LIET. DARBININKŲ TARY

BOS KONFERENCIJA.

Kruti-

TOWNOFLAKE
Lietuviai streiklaužiai. .

Turime dar ir tokių lietuvių, 
kurie savanoriai pasiduoda 
kompanijoms kaipo vergai—

Didelis Velykinis
išpardavimas

Deimantų, aukso žiedų, auk
sinių laikrodėlių, lenciūgėlių, 
špilgų, kulionikų, laketų ir 
visokių cidabro daiktų.

Musų sankrova perpildyta 
naujausios mados tavorais 
ir kainos mažesnes, negu ki

tur.

P K. BRUCHAS,
3321 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.
Phone: Drover 9687.

,—J LUCKY NOTHlH » MlSTER 
VMS HtNGcTON ’ COutOH'T HAVE 
M C K EP H»P IF HE‘P WANTEO 
TO — HE* D X SPOILED THE f 

HISTORY HE WRS IAAKIN HE 'P , 
U1CHEO HIM-VJOUUDHT HE.H 
— N'SAY TDMMY-1 U0VL0N1 
8E yPRlSEP IF GEORGE. J 
KNEW ĄLU ALONG HE iii H

Į couudh't ®ET LICKED...

i By Ad Cart*tJUST-

Vakar įvyko Meldažio salėj 
Chicagos ir apielinkės Lietuvių 
Darbininkų Tarybos konferen
cija, kurion įvairios vietos ir 
iipielinkės lietuvių darbininkų 
organizacijos atsiuntė apie ke
turiasdešimt delegatų. Konfe
rencija užsiėmė beveik išimti
uli svarstymu dabartinio daly
kų padėjimo Lietuvoj ir pri
zmė keletą tam tikrų rezoliu
cijų, kaip ve:

1. Amerikos lietuvių darbi- 
linkų nusistatymas sulig Licr 
itivos Steigiamojo Seimo.

2. Protesto rezoliucija prieš 
vykinamąsias represijas Lietu
voj.

3. Rezoliucija dėl geidauja- 
nos tvarkos Lietuvoj.

4. Rezoliucija reikalu ijčnii- 
mo Socialdemokratų vadovau
jamojo Lietuvos darbininkų 
judėjimo.

Protesto rezoliucija prieš re
presijas nutaria kablegramu 
pasiųsti Lietuvos valdžiai į 
Kauną.

KAS BUS SU DAL- 
RYMPLE’U?

Paliepta gražinti “viskę” ir. .. 
ir, turbut, atsisveikint su 

Chicaga.

Į.KNIIS, III.
varžoma vaistines—“drugšto- 
riai.“ Jie dabar gaitsią nedau 
ginu kaip po 100 galionų deg

čių butus ir išsinešę daug “vis 
kės.“ Dabar tie, kur turi dau

sai majoras, buk paliepę, kad 
visa užgriebta “viskė“ butų 
gražinta^ Maža to. Visi atvi
rai kalba, kad majoras turėsiąs 
atsisveikinti su Chicaga. Busią, 
jį siunčiama “kiir nors“ į Ar- 
kansą, Oklahomą ar Texas’ą. 
Jo

tinęs—mėnesiui. 0 naujai įsi
kūrusios vaistinės to labo te- 
gausiančios tik po 100 galionų 
kas trj« mėnesiai.

vieton skiriami kitas.

MALDINGAS TftVAS.

Pašovė sūnų', kad išgelbėjus jį 
nuo—pragaro.

Frank Piano andais pašiovė 
savo sūnų, “aštuoniolikos me
tų Franką.“ Pašovęs todėl, kad 
norėjęs išgelbėti jo dusią nuo 
pragaro. Matai, sūnūs neklau
sęs tėvo ir visuomet eidavęs 
žaisti su kitais savo draugais— 
“fut bolę.“

Simus dabar guli paviečio li
goninėj ir yra arti mirties. Tė
vas gi po areštu. Jeigu pašau
tasai nepasveiks, jeigu jisai, pa- 
sak levo, bus i«įį<'ll>eti»s r»tio pra 
garo, tai tėvas atsidurs kaleji-

Bėda su gyvenamais butais.
Cbicagai slbka gyvenamųjų 

butų. Ir ateity jų busią dar di
desnė stoka. Šitaip sako namų 
statytojų (kontraktorių) aso
ciacija. Ji dar sako, kad ren- 
dos turėsiančios “žymiai pakil
ti.“ O tai dėlto, kad “visokios 
medžiagos nesvietiškai pabran
go ir dar vis brangsta.”

O darbininkai jau ir dabar 
dejuoja dėlei augštų rendų.

Pranešimai

Namų statytojai grūmoja 
streiku.

Cbicagos namų statytojų 
unijos grūmoja nauju streiku. 
Darbininkai reikalauja padi

dinti al^as—po 1.25 centus va
landai. Samdytojai spiriasi, 

—į----------
Apkaltino du sukčiu.

Prisaikintieji teisėjai užva
kar apkaltino du Ware and 
Leland kompanijos darbininku 
-agentu, tūlą George Silverman 
ir Frau Badger. Išeikvoję apie 
šešiasdešimts tūkstančių dolc-

“Kainos pienui lieka 
tokios pat.“

Chicagicčiai buvo nudžiugę, 
kada išgirdo, jogei kainos pie
nui “bus numažintos.“ Šiandie 
jie gali nusiraminti: pieno ga
mintojų ko-operacija paskelbė, 
kad “tai buvo tik gandai.“ Esą, 
“kainos pienui lieka tokios pat 
kaipir iki šiol.“

Tikisi laimėti.
Slręikuojantįs rakandų 

stylojai tikisi savo kovą laime-
krau

nusilenkti. Manoma, kad dar
bininkams busią padidintos al
gos—vidutiniai po šešis dole
rius savaitėj. Darbininkai iš 
pradžios reikalavo po 10 dole
rių daugiau.

r - ■ ■ ' ■ ■ ' - M ,1.,,,..-— ,1 i—i! į-,7, .. .7.—t ,« jg

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
gaji.—-1' .......tiut

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.

T0WN OF LAKE 
Amerikos Lietuvių Piliečių

Kliubo 
SUSIRINKIMAS 

įvyks
Panedėlio vakare Kovo 29 d- 

7:30 vai.
J. EŽERSKIO SyETAINĖJ

4600 So. Paulina St.
Šiame susirinkime turime 

apkalbėti savus Politikos rei 
kalus. Žinote, jog rinkimai 
atstovų į miesto valdžią jau 
artinasi. Už tad kas tik esam 
Piliečiais turime būti šiame 
susirinkime, kur paliečia mu 
sų pačių reikalus. —Valdyba

Meilės ir šeimynos, vienintelio pas 
lietuvius Meilės, Šeimynos, Mokslo, 
Dailės ir Juokų mėnesinio žurnalo, 
naujas numeris jau išėjo. Reikalauki
te pažiūrėjimui, prisiųsdami 10c. Ad
resuokite: Meile ir Šeimyna, 2023 St. 
Paul Avė., Chicago, III. 

i ------
Kensington. — Liet. Pol. ir Pašel- 

pinis kliubas rengia svarbas prakal
bas panedelyj, kovo 29, kaip 7:30 v. 
v. Stančiko svetainėj, 205 E. 115 St. 
Kalbės Charles Johson (angliškai), 
kandidatas į miesto tarybą ir P. Du- 
bickas — lietuviškai. Visi vietos 
lietuviai — vyrai ir moters — kvie
čiami kuoskaitlingiausiai atsilankyti. 
Kalbėtojai aiškins apie svarbius šios 
dienos klausimus. Įžanga visiems 
dykai. — D. Shatkus, pirm.

Pa j ieškojimai
asmenų jieskojimai
PAJIEŠKAU savo pusseserės Fran- 

ciškos Baltikauskaitės iš Tauragės ap
skričio Šilalės miesto. Girdėjau, kad 
ji gyvena ant Town of Lake, 46 St. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

JOHN BALT1KAUSKIS, 
1518 Western Avė. Chicago, III.

PAJIEŠKAU sesers Rozalijos Vaš- 
kaites iš Mišenų kaimo, Plungės val
sčiaus, Telšių apskričio. Pirmiau gy
veno Chicago. Girdėjau jog yra ište
kėjusi. Po vyru pavardės nežinau, Y- 
ra laiškas iš Lietuvos. Meldžiu atsi
šaukti, ar kas ją žinote man pranešti 
antrašu:

PAUL VAŠKIS,
917 W. 33rd PI. Chicago, III.

Kreipties:

Stewart-Warner=Speedometer Corp.
1828 Diversey Parkway

REIKIA Mergaičių darbui plo 
vykioje. Patyrimo nereikia 
Trumpos valandos..

i Gera mokestis.
Klausti Housekecperio

MORRISON HOTEL 
Madison ir Clark Sts.

REIKIA moterų plovimui ir švei
timui, naktį. Valandos nuo 10 va
kare iki 6:30 ryto. Atsišaukit prie 
naktinio formano.

OTIS BUILDING, 
10 S. La Šalie St.

PARDAVĖJŲ MOTERŲ.
Patyrusių pardavinėjimo mastinių 

tavorų krautuvėj. Gera vieta. Ge
riausia alga.

J. OPPENHEIMER & CO., 
4700 So. Hashlend Avė.

REIKIA veiklių moteriškų plovi
mui butelių. Valandos 8 iki 4:30 ir iki 
1 vai. po pietų Subatomis Gera mokes
tis. Atekite pasirengusios dirbti 

GEO. RASMUSSEN & CO.
615 W. Randolpjh St.

REIKIA Moterių ir mergaičių leng
vam darbui mažoj dirbykloj. Gera mo
kestis. Valandos 8 iki 4:30; pusė die
nos Subatomis.
PURITAN MALT EXTRACT CO., 
Brd Floor. 31 N. Market St.

REIKIA 
KAMBARINIŲ 

PAINT CLEANERIŲ
$35.00 į mėnesį 

-kambaris ir valgis.
Kreipties:

COOPER CARLTON HOTEL 
HYDE PARK BLVD. 

ir 53rd St.

REIKIA
Mergaičių ir Moterų ne senes
nių 45 metų amžiaus įvairiems 
dirbyklos darbams didelėje gu
mos išdirbystėje West Side. 
Gera mokestis ir puikios darbo 
sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO., 

2639 W. Grand Avė.

MERGAIČIŲ 17 iki 30

Pratusių adata dirbti, 
kad mokinties collar 
padding; gali uždirbti 
didelius pinigus.

Kreipties tuojaus į 
Samdos ofisų.

Alfred Decker
Cohn '

S. W. Cor. Franklin 
ir Van Buren Sts.

m G. TO N 
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CKEP AFTER
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r’TFV-l/TinNAL CARTOON CO

WAS

HE OlDnT GtET 
savin' HE CUT 
CHeiKRY TREE 
V/OULPA GU’E

Prastos žinios-žinelės. Ka- 
ringasai majoras, jo malonybė* 
A. V. Dalrymple, vis pralaimi 
ir pralaimi. Anąkart jis iškil
mingai apleido Ghicagą; vyko 
“viskės maištininkų’’ areštuoti 
—Michigano valstijoj. Bet... 
sugrįžęs Cbicagon vos išsisuko 
nuo dėdžių, kurie, jeigu butų 
norėję, butų galėję areštuoti jį 
už nešiojimąsi ginklų.

Po to karingasai majoras nu
tilo, o “viskės maištininkai“ 
krykštavo. Vėliau keli jo agen 
tai užklupę privačius chicagie-

Apriboja pardavinėjimą 
degtinės.

Nesenai šioje vietoje buvo 
minėta, kad federalė valdžia 
rengiasi apriboti pardavinėji
mą degtines—vaistinėse. Dabar 
tatai jau padaryta. Prohibiei- 
jbs komisionierius Ihibert How 
ard vakar paskelbė, kad nuo 
dabar daktarams draudžiama 
rašyti receptu “ligoniams,“ no-
rinticnis gauti degtines, 
jie galėsią daryti liktai 
tam tikru blankų, kurių 
pinusi pati valdžia. Tai 
vietoj receptų. Tokių blankų
daktarai galį gaut kiek tinkami 
ir jomis duoti “ligoniams“ rei-

gavę 
paru- 
busią

Faktinai, daktarų tatai ne 
kiek nesuvaržo. Bet užtai su-

LITTLE JULIUS SNEEZER
NOVM ARE VOU SURE Y0U 
kNOVV THE Dl,ČFERENCe 
0ETVVEEN AM ISLĄNO 

------IAND A 
PEMlNSULA?

V^ELL THEN— 
COHE FOKTH?

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU pusininko su $2500; 

turiu vertės už $5000 automobilių 
dirbtuve ii' Ford Supply Co. Turiu da
bar darbo dėl 4 vyrų; biznis gana ge
ras. Kreipties:

CHARLES S. SHATTAS, 
708 W. 18th St.

Phone :xCanal 3348.

REIKIA mergaičių ir jaunų mote
rų; nuolat darbas; gražus, švarus 
darbo kambaris; gera mokestis ir 
bonus.

AMOS BIRD CO., 
1314 So. Canal St. Chicago.

MOTERIŠKŲ

REIKIA DARBININKŲ .

MOTERŲ

REIKIA
KAMBARINIŲ

Trumpos valandos;
Gera mokestis.
Klausti Housckeeper.

MORRISON HOTEL,
Madison ir Clark Sts.

REIKIA 
MOTERIŠKŲ 

Tekėjusių ar netekėjusių 
Valymo darbui.

Mes mokėsime $40.00 į mėnesį 
ir maistą

Klausti Housekecperio 
COOPER CARLTON HOTEL 

HYDE PARK BLVD.
ir 53rd St.

Valymui ir plovimui aslos; 
nakties darbas; valandos 
5:30 iki 10:30; $10 į savaitę. 
Nuolat vieta prie 22-ros ir 
46-tos Avė., Cicero.

HART, SCHAFFNER and 
MARX, i

36 W. Franklin St.

REIKIA moters popicroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1405 W. 21 SU Chicago

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių

GRANERT & ROTHSCHILD 
2422 So. Crawfdrd Avė.

BY BAKER
TO MAKE A LDNG- 
STORY 5H0RT,YA 
GET TVYO GLASSES.
FILL ONE VVITM 
VVATER AND THE 
OTHER VVITH MUKI

THEN CATCH A FLY 
l/W PLACE IT IN l —. 
THE GLAS<iOFWATtKj/ 
THAT IS M ISLANDFk 
BECAVSE IT IS r M 
ENTlReLV SURt- L 

BY yVAlLRŲ

THEN PLACE A FLV I 
A GLASS OF MĮLK
AMD IT WILL BE A
FENIKSUI A, 8ECĄVSE 
IT 15 NE ARLY SUR-

ĮR0UNDEO BV

I
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REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

RUBSIUVYKLAI
DARBININKIŲ

Finišerių
Mergaičių — 17 iki 40 
su tulu patyrimu.

Kreipties
Samdos ofisan:

Aflfred Decker 
lt Cohn

S. W. Cor. Franklin 
ir Van Buren Sts.

R E I K I A DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA 
HOUSEMAN‘O

$65 į mėnesį ir valgis
Kreipties:

COOPER CARLTON HOTEL, 
HYDE PAKK BLVD. ir 53rd St.

DARBININKŲ
Vidaus darbams:

Trucking, šlavimui ir kito
kiems.
Kreipties 8 iki 10 vai. ryto 

ALBAUCH DOVER & CO.
21 (M) Marshall Blvd.

-  ............................. """•—«♦ 1
REIKIA lietuvio patarnautojo 

(derk) aptiekoje. Pageidaujama ve
dęs, gera mokestis.

3601 So. Halsted St.

REIKIA Pirmarankio duonkepio. 
Gera mokestis.

CH. MAROZAS,
4617 So. Paulina St., Chicago.

Tel. Drover 9799.

REIKIA 50 vyrų j serap yardą. 
Nuolat darbas. $5 į dieną ir 
daugiau.

JACOB LANSKY, 
*37 St. ir Homan Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

MUMS BŪTINAI REIKIA

darbininkų rubsiuvyklai. 
Jeigu turite patyrimą, mes 
mokėsime augščiausią mo
kestį. Musų siuvykla erdva, 
oringa ir šviesi.

Second beisterių 
Shoulders beisterių 
Canvas beisterių 
Sleeve sewerių

Off presserių
Top Collar meikerių 
Button sewerių 
Finišerių

Taipgi formano asistentų, 
forleidžių ir sekcijų egzami
nuoto jų.

44 vai savaitėje. 
Nuolat darbas.

Kreipties.

SCHOENBRUN AND CO.,
844 W. Adams St., 
4th floor.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PAPRASTŲ DARBININKŲ

Mes duosime nuolat darbų ir 
gerų mokestį vyrams, kurie 
norės dirbti kaipo:

Packeriai 
Truckeriai
Machine Helperiai
Assembleriai
Window Wa«heriai
Elevator Men
Sv/eeperiaj 
karų Koduotojai

Šitie ir kiti darbai gal būti 
atlikti žmonėmis, kurie turi 
biskį arba visai neturi 
patyrimo.

Dirbykla arti Clybourn, Ash
land ir Behnont karų linijos.

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

STEVVART VVARNER
SPEEDOMETER CORP.

1828 Diversey Parkway.

DARBININKAI
Jeigui norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA Janitoriaus, senyvo žmo
gaus, ten pat pagyvenimas ir pragy
venimas.

WM. JUCIUS, 
3305 So. Halsted St.

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į formano ofisą.

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

MEDŽIO FINIŠERIŲ 
REIKIA

Nuolat darbas. $30 į savaitę.
PLATT — RUBIN CO

2536 So. Westem Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKIŲ-IŲ

Galite pasarinkti sekau- , 
čius pastovius, gerai apmo
kamus darbus:
APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 

Flap meikerių 
Edge beisterių 
Front Shaperių 
Finišerių 
Off presserių 
Collar Corner presserių 
Sleeve Operatorių 
Buttonhole meikerių 
Shape preserių 
Basting pullerių 
Armhole beisterių 
Under Collar beisterių 
Floor mergaičių 
KELNIŲ SIUVYKLAI 
Hand Button Sewerių.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER,

Polk St. ir Karlov Avė., 
Arti Crawford Avenue-

REIKIA operatorių prie moterų 
drapanų. Gera mokestis. 
Mokiname nemokančius.

MADWELL GARMENT CO., 
4817 W. Roosevelt Road.

Inėjimas iš 48-to Courto.

MERGAITĖS

Mes turime jums vietų musų didelėj naujovinėj 
dirbykloje dirbti spinning, weaving, spooling, 
bobbing winding.
Mes išmokinsime jus šio darbo ir jums jis patiks.

TAIPGI VYRŲ

Abelniems darbams vilnų dirbykloje;
Su ar be patyrimo.
Nuolat darbas musų vilnų dirbykloje.

DANIEL BOONE W00LEN MILLS 
1735 Diversey Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS geras 1L 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKŲ

Musų naujon Siuvyklon 
reikia patyrusių:

Pocket meikerių
Welt meikerių

Sleeve sewerių ir 
tapė sexverių

First beisterių
Second beisterių
Shaperių. ir Armhole.

beisterių

Taipgi hand sewerių mokintis 
Aarmhole beisting ir Finishing. 
Gera mokestis mokama laike 
moki n i mosi.

Hart Schaffner
& Marx

Van Bureu ir Throop Str.

REIKIA VYRŲ 
plovimui indų; 
Geros valandos; 
$75 į mėnesį ir valgis.

Klausti Housekeeperio
MORRISON HOTEL

i

Madjson ir Clark Sts.

REIKIA
Vyrų dirbyklai ir darbininkų 
didelei gumos išdirbystei West 
Sideje. Gera mokestis, patogios 
darbo sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO., 

2639 W. Grand Avė.

, REIKIA VYRŲ.
Vieno vyro iš šių skirtingų War- 

dų: Antros, Ketvirtos, Aštuntos, 
Penkioliktos, šešioliktos, Aštuoniolik
tos, Dvidešimtpirmos, Dvidešimtant- 
ros, Dvidešimttrečios, Drlvešimtket- 
virtos, Dvidešimtpektos, Dvidešimt- 
septyntos ir Sheridan. Kurie gali kal
bėti keliomis kalbomis ir gali valdyti 
mažą trucką ir gerai apsipažinę su 
savo Wardos svetimtaučiais. Gali už
dirbti Penkiolikądolerių i dieną. Rei
kalaujama paliudyjimų. Kreipties 8 
v. ryto iki 12 vai. d.

H0WARD DEER, 
1218 W. Carson St. S.S.Pittsburgh.Pa.

REIKIA Cabinet meikerių pir
mos klesos vyrai gal padaryti 
$10 — $12 į dieną.

Kreipties:
WORLD’S PHONOGRAPH CO., 

736 Tilden St.
Tarpe Halsted ir Desplaines 
Pusė blako į pietus nuo Van 
Buren Street.

MILTŲ PARDAVINĖTOJO. Turi 
būti patyręs. Alga arba nuošimčiai. 
Gera vieta geram žmogui. Atsigau
kit laišku priduodant reference. Kreip 
kitės j Naujienų ofisą pažymint 
num. 71.

REIKIA darbininkų. 16th ir Rock« 
well Sts. Aukščiausia mokestis mo
kama; Kreipties tuoj 

16th ir Rockwell Sts.

REIKIA 3 vyrų kurie tiktų kaipo 
naktiniai Janitoriai. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite prie p. BURR.

CHICAGO TITLE & TRUST CO., 
66 W. Washington St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA Finišerių.
Coaterių, Polišerių.

ir Rubberių, patyrusių prie rakandų 
darbo. Nuolat darbas. Augščlausi 
mokestis. Ateikite pasirengę darbui.

ATLAS UPHOLSTERY CQ.
1258 W. 16th St.

REIKIA darbininkų prie Sha
perių. Augčįiausia mokestis, 
pirmos klesos vyrams.

Kreipties: 
WORLD’S PHONOGRAPH CO.

736 Tilden St.
Tarpe Desplaines ir Halsted St. 
V2 blako į pietus nuo Van Buren

REIKIA Cabinet meikerio apėmi
mui atsakomybės veneeravimo depar
tamente. Turi suprasti priskyrimą ir 
piaustymą veneerų.
SMITH, BARNES & 

STROHBER CO.
North Milwaukee, Wis.

REIKIA
DARBININKŲ MAŠINŲ 
DIRBYKLAI
IR SAND BLAST

OPERATORIŲ
D. O. JAMES MFG. CO.,

1120 W. Monroe Si.

VYRŲ IR VAIKIUKŲ

Nuolatiniam, lengviem 
dirbyklos darbui. Patyrimo 
nereikia. Vyrams 42c į vai. 
pradžiai. Vaikiukams 35c į 
valandą pradžiai.

DALLAS BRASS A FOUNDRY 
COMPANY,

223 N. Jefferson St.
Matyk Watęhmaną.

REIKIA

OPERATORIŲ prie rankinių screw 
mašinų. Dienos ir nakties darbas. 
TURI MOKĖTI užstatyti visus 
darbus. Numeriai O —1 2. Brown i 
Sharpe mašinos.

Gera mokestis.. 
Nuolat darbas.

Kreipties: 
M r. Hanachek, 

CASEY HUDSON CO., 
360 E. Grand Avė.

REIKIA

OFFPRESSERIŲ ir Lining 
Beisterių. Augšta niokestiš. 
Nuolat darbas. Trumpos 
valandos.

Kreipties: 
CONTINENTAL TAILORIN 
COMPANY, <

700 Jackson Blvd. 
8th floor. Klausk Mr. Davidson.

REIKIA polišerių prie phono 
graphų darbo; uždavu darbas. 
Geras vyras gali padaryti $10 
iki $12 į dieną.

Kreipties.
WORLD’S PHONOGRAPH CO.

736 Tilden St.
Tarpe Displaines ir Halsted S t. 
i/2 blako į pietus nuo Van Buren

REIKIA 500 DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ

Šeimynos ir pavieniai dabar 
yra laikas užsirašyti.

Ar norite gyventi ant ūkės vasarą 
Michigane ir uždirbai gerus pinigus? 
Mes mokėsme jums gerai apmokar 
mus, darbus žiemos metu musų dirby- 
klose. Mes duosime dykai gyventi na
mą, daržą ir pravažiavimą. Taipgi 
mes apmokėsime visas lėšas, pasida
riusias prie perkraustymo jūsų baldų 
ir rakandų. Mes išvažiuojame specia
liu traukiniu.

Kreipties kiekvieną dieną nuo 8 
ryto iki 8 vai. vakaro. Ir nedėldie- 
niais. Chicagoje ofisas 757 W. North 
Avė. Room 6, flatas 2, ir 1569 North 
Halsted St.

FRANK PALLA, Atstovas
COLUMBIA SUGAR CO., 

Bay City, Michigan.
Tel. Diversey 9191.

REIKIA Finišerių prie Pho- 
nographų darbo; geri vyrai ga
li padaryti nuo $10 — $12 į die
ną. Kreipties:
W0RLD*S PHONOGRAPH CO.

736 Tilden St.
Tarpe Desplaines ir Halsted St. 
H blako į pietus nuo Vąn Buren 
rėn Stmft.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
VYRŲ

REIKIA

FINIS HERKŲ. Augšta mokestis 
Nuollat darbas; trumpos valan
dos. Kreipties:
CONTINENTAL TAILORIN 
COMPANY,

700 Jaickson Blvd.
8th floor. Klausk Mr. Davidson.

VYRŲ FOUNDREI, dar
bui prie mašinų. Gera moke
stis.
STEWART MFG. CORP., 
4535 Fullerton Avė. Chicago

CABINET MEIKERIŲ

ir darbininkų prie medžio 
dirbamų mašinų, švari, 

sanitariška ir šviesi dirbykla
48 vai. savaitėje- Laikas ir 
pusė už viršlaikį. Geros 

darbo sąlygos. Taipgi reikė
tų keletą senyvų vyrų 
patyrusių prie assembling 
mažų šmotelių.

EUGENE DIETZGEN, 
Fullerton ir Sheffield Avės.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMEĘ

Top Collar Meikerių
Top Collar Meikerių
Top Collar Meikerių

Kreipties tuojaus:

2352 West 22nd St.

REIKIA

DARBININKŲ į packing 
house; patyrimo nereikia. 
Gera mokestis.
Nuolat darbas.

ARNOLDS BROS.
660 W. Randolph St. 

SVARBU

BUčERIO REIKIA geroj bučemėj. 
Turi būti patyręs bučeris ir mokėti 
kalbėt lietuviškai ir lenkiškai. Gera 
alga. Nuolatinis darbas, unijos valan
dos. Kreipties tūoj
1212 VVashington St., Gary, Ind.

CABINET MEIKERIO
REIKIA PANAGAUS VYRO 
RAKANDŲ DIRBYKLAI.

2440 W. 22nd St. Chicago.

REIKALINGA darbininkė pada- 
vinėjimui valgių ant stalų restorane. 
Gera mokestis.
1347 So. Halsted St.

VYRŲ REIKIA 
dirbyklos darbams; $4.50 į 
dieną; 10 vai. dienoje.

CHICAGO STARCH CO, 
2710 So. Throop St

REIKIA
GERŲ MEDŽIO FINISHERIŲ PRIE 
AUGŠTOS RŲŠIES RAKANDŲ.

Kreipties
ZORK MFG. CO., 

1509 N. Halsted St.

REIKIA
VYRŲ PAKAVIMUI TA VORŲ 
WAREHOUSEJE. NUOLAT DAR
BAS. 50c j valandą pradžiai.
CHICAGO STORAGE
& TRANSFER CO., 

5865 West 65th St.

REIKALINGAS barbens, gerai pa
tyręs tą darbą. Mokestis $30 į savai
tę ir komišenas. Atsišaukite greitai 
3336 So. Halsted St. Chicago.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARSIDUODA grosernė ir džio- 
vintą mėsa. Biznis geras. Lietuvių 
apgyventoj vietoj.

1683 S. Jefferson St.,

PARDAVIMUI vyriški] drabužių ir 
cigarų krautuvė. Geroje vietoje.

3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė labai ge
rame stovyje.

708 W. 30 St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj. Biznis išdirbtas nuo seniai. Par 
davimo priežastis—važiuoja tėvynėn.

4749 So. Honore St.

PARDAVIMUI PHOTO STUDIO
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš

dirbta per 7 metus. Ilgas lysas; Pigi 
renda. Parduodu pigiai, nes turiu iš
važiuoti Lietuvon. Kreipties į p. K. 
JAMONTA Naujienų ofise.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tescent, kampinė krautuvė, 6 kamba
rių, $25 rendos į mėnesį. Lietuvių ir 
lenkų darbininkų apgyventoj vietoj. 
Vertės $1100, parsiduoda už $600 į 
trumpą laiką. Gera proga kas nori 
eiti į grosernės biznį. 
4133 So. Wallace St.

Phone Drover 6979.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius 7 pas- 

sengerių, Marion Handley. 1919 melų 
dirbimo. Vartotas tik 6 mėnesius, mo
kėjau $2800. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant mažesnio.
2611 W. 44th St, Chicago.

Phone: McKinley 276.

BARGENAS
Puikus 7 sėdynių 1919 styliaus tuoring 
karas. Naujas viršus, naujas užlaidas, 
visos naujos tires, 2 extra tires;
8 dienų laikrodis; bumperis, šilko Au
deklas; apsaugotojai slydimo.
šis karas reikia matyti, kad tinkamai 
apkainavus. Parsiduos už $950.
Klausti Mc Kinley 727.

TURI BŪT PARDUOTA 
šią savaitę — savininkas apleidžia 
miestą — 1919 Country Club — 4 
sėdynių, puikiame stovyje; važiuotas 
apie 4000 mailių, baltos vylos teki
niai; 1 extra tekinis; Visos geros 
tires. Kaina $775.00

Yords 1741

TURI BŪTI PARDUOTAS
dėl Storage charges 4 cilindrų truckas 
dengtu viršų, ką tik perdirbtas; 
Kietos užpakalio tires. Veik greitai 
Klausk Yards 4040.

PARSIDUODA Chevrolet Touring 
karas 1918. Gerame stovije. Tur 
būti parduotas pigiai už $390. Kreip
ties

PETER WINGER, 
5147 Racine Avė. Chicago, 111.

RAKANDAI

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gl 
$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 adata ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas, vertas $155 

į už $42. GvarantuotasĮ" ant 10'metų. Taipgi
I WuUll yI daugel kitų daiktų 

| pigiai parduodamų. 
IH IiIiIIImI I Turime labai gražių 
|H sulyK šios dienos ra-

kandų seklyčioms 
9 | (parlor). Reikia raa-^

I u tyti, kad apkainavus.
“ Priimami Liberty

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

WESTERN FURNITURE

D.

STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet.

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. JKreipties bile kada. 

2-ros lubos.
selė pagriuvo. Ki 
714 W. 30th St.

TĖMYKIT!
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto
rage. 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 pno- 
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.

N AM AI-ŽEMĖ
PARDUODU savo gyvenimo vietą 

su seniai uždėta krautuve, groserštore 
ir bučernė, lietuvių apgyventoj daly
je miesto, ant kampo 15th ir Taft 
gatvių. Iš priežasties blogos svei
katos savininkas turi apleisti minėtą 
biznį.

PAUL BUKEVIHGE, 
2231 N. 15th St., Springfield, III.

FARMOS.

Dabar laikas pirkti, ba pas
kiau bus pervėlu; mes turime

su gyvulinis, su gerais budin- 
kais, su masinom ir su visokiais 
įtaisymais. Visos dirbamos ir

Geriausios farmos Wisconsino 
valstijoj, Fon du Lac Counly. 
Daug lietuvių gyvena. Tarpe 
ežerų. Kas norit dažinol apie 
tas f urmas, kreipkitės prie to, 
kuris išbuvęs daug laiko ant far 
inų ir gerai susipažinęs, tik ką 
pargrįžęs iš fąrnių duos visus 
patarimus kaip geriausia butų 
pirkti. Meldžiu kreiptis tuojaus, 
ba dabar laikas.

YVAŲTER JANULIS, 
with M. J. Kiras Co.,

3331 S. Halsted St., Chicago, III.

PATS SAVININKAS parduoda vie 
ną mūrinį 3 aukštų namą ir vieną 
medinį 2 aukštų namą. Viskas in- 
taisyta. Bargenas. Namai randa
si 2801 Ųowe Avė. Telefonuokite 
Columbus 4121 arba rašykite laišką:

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

TIKRAS BARGENAS.

Turi būti parduota iš priežasties li
gos. Wallace St., kampas 30 St. Kie 
tų plytų, didelė kampinė krautuvė, 3 
flatai ir mitingų svetainė, su moder 
niškais įrengimais: garu apšildoma, 
cemento skiepas, ir tt. Pirmos kle
sos padėjime. Neša daugiau negu 
10% ant dabartinės rendos. Kaina 
$25,000, $15,000 pinigais.

Phone Yards 1679.

PASKOLOS.
SKOLINAMA dėl Real Estate be kc- 
mišeno. Nereikia laukti. 
“DUNAJ” TAUPOS IR

PASKOLOS BENDROVĖ.
James J. Pesicka, Raštininkas 

ir Notarijušas.
4633 So. Ashland Avenue

PARDAVIMUI 2 augščių medinis 
namas; $30 rendos į mėnesį. Parsi
duos pigiai; savininkas verčiamas ap
leisti šią šalį. Kreipties

ANDRĖJ KOSZCZ 
3217 Normai Avė., Chicago, III.

MOKYKLOS

MASTERf rSk X 5Y5TEMy^y 

Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig 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 SU ant 4-tų lubų.

* VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells 8L

187 Mokyklos JungL Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterny Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

Mokinimo valandos: nuo 9 ryti 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
tlH SO. HALSTED RTM CHICAGO

Vyrai! Mes išmokinsime jus Barbe- 
rystės greitai, atsakančiai, praktiš
kai. Dienomis ar vakarais. Buk pa
sekmingas skutyklos savininkas ar 
dirbk pas kitus už gerą algą. Kreip
kis ar rašyk

MOLER TRADE SCHOOL 
105 So. Well St., Chicago, UI.

MOKINKIS
BARBERYSTĖS. U« mokslą nieko 
nereikia mokėti. Pagerinti mokinime 
budai.

625 W. Madison St.


