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Japonai užėmė
True trnnslation tiled with the post- 
hiaster at Chicago, III. April 7, 1920 
as reųnircd by the act of Oct. 6,1917

RUSAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ JAPONIJĄ.

8,000 angliakasių 
streikuoja

DANIJOS DARBININKAI 
NENURIMSTA.

Bandys rinkimais pašalinti 
karalių.

Price 2c No. 83

Kaltina Japoniją peržengime 
sutarties.

Kansas ir Illinois neužganėdinti 
algų pakėlimu. Daug kasyklų 

uždaryta.

Vladivostoką
Mūšiai su japonai kituose 

Siberijos miestuose

PARYŽIUS, bal. 5.-—Pasak 
čia gautos Vladivostoko žinios, 
Rusijos bolševikų užrubežinių 
reikalų ministeris čičerin pasiun 
tė Japonijai notą, pareikšdamas, 
kad japonų ataką ant rusų spė
kų Nikolajevske, kovo 13 d., jis 
skaito, kaipo sulaužymą padary
tos sutarties apie veikimą rytų 
Siberijoje. Abi pusės aplaikė 
didelių nuostolių.

Denikino armija pabėgo į Krymą
JAPONUOS ARMIJA PAĖMĖ 

VLADIVOSTOKĄ.

Miestas paimtas po kruvino 
mūšio; japonai nuginklavo ir 
areštuoja rusus. Amerikiečiai 

apleido Siberiją.

VI^ADFVOSTOKAS, bal
Ja(x>nų kareiviai šiandie 
ėmė Vladivostoką po astuonių 

mūšio viso-valandų smarkaus

uz

progresavo labai gerai, tikslu 
susitarti apie kooperavimo pro
gramą, kaip bal. 4 d. umus ag
resyvia aktas Rusijos armijos 
pagimdė mūšį su japonų karei
viais Vladivostoke, Nikolske ir 
Chabarovske.

“Vladivostoke japonams pa
sisekė nuginkluoti rusų armiją 
ir laivyną bal. 5 d., bet Nikolske 
ir Chabarovske mušis dar tebe- 
siaučia.”

True translntion filed with the post 
mastei* at Chicago, 111. April 7, 1920 
as reųuired by the act of Ocl. (i, 1917

DENIKINO ARMIJA SUVA
RYTA J KRYMĄ.

Jau prašo mūšių paliaubos.

Japonijos vėliava iškelta vie 
ton Rusijos vėliavos ant visų

Niekurie iš viršininkų revo
liucinių pulkų tapo areštuoti ir 
deportuoti. Visi rusai tapo nu
ginkluoti.

Per visi) pereitą naktį japo
nai kariavo šautuvais, kulkos
vaidžiais ir mažąja artilerija 
visose miesto dalyse;**-**

Jų nuolatinis šaudymas nusi
tiko lik 
kadangi 
netikėtai,
žingsnio užimti 
čioji partija visai nesitikėjo.

Daug rusų pabėgo į kalnuo
tą šalį už miesto, iš kur jie bu- . master at Chicago, III. April 7, 1920 
vo atėję du menesiai atgal, ka- reQl,lred by the act oi Uct. o, UH.

TALKININKŲ KONSULAI 
PABĖGO Iš VLA

DIVOSTOKO.

True trHnstRiion filed with the post- 
master at Chicago, III. April 7, 1920 
a.*» re<|iiii*cd by Uie act of Uct. 0, 1911

JAPONAI SIŪLOSI 
PASITRAUKTI.

mažą 
rusai

pasipriešinimą, 
buvo užklupti 
tokio japonų 
miestą valda n-

HONOLULU, T. H., bal.
Vietos japonų laikraštis Nippu 
Ji ji gavo žinią iš Tokio, kad ka 
rėš ministeris Tanaka pasiuntė 

! notą socialrevoliucionierių vald
žiai Vladivostoke, kad Japonija 
tuoj aus ištrauks savo kareivius 
iš Siberijos, jei Rusijos revoliu 
cionieriai numalšins neramumą 
Vladivostoke.

6.—

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
5.- Gen. Romanovski, viršinin
kas gen. Denikino štabo, rezig
navo. Jo vietų užėmė Makrov. 
Gen. šiling, komanduotojas 
Krymo ir gen. skūra irgi pasi
traukė.

Laike pastarųjų trijų savai
čių apie 30,000 kartuvių atvyko 
į Krymą. Savanoriai laiko Sim 
feropolį ir Sevastopoli, išėmus 
Aleksejcvo diviziją, kuri laiko 
Kere. Mažos savanorių spėkos 
traukiasi lairpse kryptin iš ša
lies vidaus.

Padaryta susitarimas su tal
kininkais išgabenti moteris ir 
vaikus.

Niekurie savanorių kareivių 
Tairpse apygardoj paprašė ko
miteto išliuosavimui Juodųjų 
jurų suteikti jiems mušiu pa
liauba. c

l'rue tranalation filed with the post

da adm. Kolčako valdžia puolė 1 
prieš revoliucionierių partijos.

Anksti šįryt japonai padarė j 
vo ataką koriejiečių kvarta- j 

kurį jie užėmė. 1
•y . ........  ; TOKIO, bal. 5.«—Talkininkų
Paskui jie i konsulai Vladivostoke pradeda 

nuvarė koriejiečius ir rusus be ! atvykti į Japoniją, bijodamies 
laisvins, surištus virvėmis, 
geliu miesto gatvių.

Amerikiečiai apleido 
Vladivostoką.

Paskutiniai amerikiečiai
brig.-gen. Graves vadovaujamų 
spėkų, išplaukė iš Vladivostoko

dau tų sąlygų, kurios kils po ame- 
j rikiečių ekspedicijos. Jie sako, 
kad padėtis žymiai blogėja.

Karės ofiso • patvirtinimas, 
kad japonai tapo sumušti Ni-

• y iŠ

ponų, sujudino visą šalį. Laik
raščiui reikalauja galutino pa
skelbimo politikoj.

Oficiali* laikraštis ryto |>a- 
i skelbs, kad vyriausiu tikslu Ja

dų prieš jų išvažiavimą visame ! 
mieste liko išlipinta proklaiua- į 
cija, kad dabartiniu laiku Japo- ponijos ekspedicijos buvo pa- 
nija neevakuos (neapleis) Sibe * gelba 
rijos.

Proklamacija persergėjo gy
ventojus kokį-nors nedraugiš
ką atsinešimą iš puses rusų gy
ventojų. Padėtis nuo to laiko 
kasdie blogėjo iki nepriėjo 
šiandie, iki susirėmimo.

čechams. Pranešimas 
taipgi tvirtins, kad japoną pa
sitraukimas bus padarytas kar 
tu su čechų, bet geografinis pa 
dėjimas imperijos yra skirtin
gas nuo talkininkų ir tuojauti- 
nis pasitraukimas yra negali
mus.

Delei betvarkės S i beri j o j esąs:
Tme trnnsiMion nicd witb the j pavojus Korėjai ir Manžurijui 
master at Chicago, III. April 7, 1920 jr Siberijoj gyvenantiems jaix) 
as reaulred bv Ihc act of Uct. B. 1917 j j ji

JAPONAI KALTINA RUSUS, nebus įsteigta stovi valdžia
--------  j (Bolševikai, jų nuomone, nėra 

Sako, kad buk rusai iššaukę stovi valdžia, tad reiškia, kad 
mūšį.---- | japonai ketina pasilikti iki nau

1 jos kontr-revoliucijos, ar ją su 
savo sėbrais juodašimčiais 
kelti). ,

Tas reiškią, kad nebusią 
litinio pavojaus rusams,

nams, todėl japonai pasiliks

WASHINGTON, bal. 6.-Ja- 
ponų ataka ant Vladivostoko, ku 
rioj jie užėmė miestą, buvusi 
padaryta delei ' “grąsinančių ir 
agresyvių aktų dalies Rusijos ar į

su-

nes 
neturinti terito- 

mijos,” pasak oficialės žinios iš rialių ar politinių ambicijų Si- 
Japonijos karės departamento, berįjoje.
gautos čia šiandie. Į 

Gen. Inouye sekamai suglau- Nusinuodijo medžio alkoholiu, 
džia Tokio žinią: CHICAGO. — Vakar aktorė

“Sulig kovo 31 d. Japonijos Mazie Conley, manydama, kad 
valdžios išleistos proklamacijos, tai yra degtinė, išgėrė duotr 
tarybos tarp Japonijos armijos jos draugo medžio alkoholį i) 
ir Rusijos valdžios Vladivostoke, tuoj pasimirė.

Gen. Romanovski nužudytas.
LONDONAS, bal. (>.- -Daily 

News gavo žinią iš Konstanti
nopolio, kad gen. Romanovski, 
viršininkas gen. Denikino šta
bo, tapo užmušiąs šiandie Kon 
shmtinopolyj. Gen. Romanov- 
ski pabėgo iš pietinės Rusijos, 
bolševikams sutriuškinus De
nikino spėkas.

True translntion filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. April 7, 1920 
is reąuirecl uy t ne act of Oct. 0,1917

PRIŽADA NUBAUSTI 
NACIONALISTUS.

LONDONAS, l>al. 6.—Pasak 
Reutcrio žinios iš Konstantino-

lietas prižadėjo nubausti vado
vus Turkijos nacionalistų judė
jimo ir nuraminti šalį, bet-steng 
sis išgauti pakeitimą taikos są-

kareivius Turkijon.
bal. (i.—Anglijos

Woi4knian ir Tsar

Dar gabena
MALTA, 

transportai 
šiandie išplaukė į Konstantino
polį. Jie gabena kareivius.

BANDĖ NUNUODINTI 
BELĄ KUN.

VIENNA, bal. 6.—Keletą die

COPEN1IAGEN, bal. 6.—Da
nija kiek aprimo ir karalius pa
siliko ant sosto. Bet gal taip 
bus visai neilgai.

Žmonės remia naują Friis 
valdžią ir galbūt ji bus nepaju
dinta iki sekamų rinkimų, ku
rie įvyks balandžio 22 d. šian
die susirenka folkething vien 
kad priėmus naujus rinkimų 
įstatymus, kurie duos socialis
tams didesnę reprezentaciją.

Karalius visai neteko savo 
įtekmės ir iš visur reikalauja
ma respublikos. Ir galbūt pada
rys pašalinimą karaliaus rinki
mų obalsiu. .

Radikalingieji elementai ne-

Tme translatlon filed with the post-master at Chicago, 111. April 7, 1920 
as reųnircd by ir»c act of Oct. (>. 1917

Francuzai užėmė 5 Vo= 
kietijos miestus

CHICAGO.— 5,000 angliaka
sių Kansas ir Illinois valstijoje 
užvakar sustreikavo, tuo iš
reikšdami nepasitenkinimą su
teiktu algos pakėlimu. Gręsia 
atsiįv.iujhiti anglių trukumas.

Iš įvairių Illinois vietų prane
šama, kad delei streiko užsidarė 
20 kasyklų. Madison ir Macou- 
pin pavietuose streikuoja 3,000- 
angliakasių.

2,000 angliakasių, dirbančių
10 kasyklų Kansas valst. irgi su
streikavo. Industrinio teismo pir 
mininkas tuojaus pasišaukė loka
lų viršininkus stoti prieš jį. Mat nurimsta ir šiandie buvo pada- 
Kansas valstijoj yra uždrausta 
darbininkams streikuoti.

3,000 angliakasių streikuoja 
Ohio valst.

WHEEL1NG, W. Va., bal. 5. 
—Virš 3,000 angliakasių rytinėj 
daly j Ohio valst. sustreikavo 
pėtnyčioje ir atsisako klausyti 
savo unijos viršininkų griaudeni 
mų, kad jie grįštų į darbą. An
gliakasiai yra neužganėdinti pri 
taikymu 27 nuoš. pakėlimo al
gos. .

DEMOKRATAI LAIMĖJO 
VAKARYKŠČIUOSE 

RINKIMUOSE.

Išrinkta 9 demokratai alderma- 
nai; jie turės 45 aldermanus.

rę demonstraciją, kuri užsibai
gė mažomis riaušėmis, kuriose 
išdaužyta langai kelioms ma
žoms sankrovėlėms, kuomet 
gretimai stovintįs triobėsiai di
džiųjų korporacijų buvo visai 
nepaliesti. Blaivesnieji žmonės 
žiuri į išdaužytus langus ir 
klausia savęs: “Kokia prasmė 
buvo daužyti langus mažyčių 
sankrovėlių ?”

Kraštutinių jų elementų, ne
žiūrint jų didelių šukavimų, 
įtekmė labai puola ir iš dabar
tinio streiko jie išėjo labai su- 
silpnėję. Bet iš kitos pusės, so
cialistai labai sustiprėjo, nes jie 
parodė taktingumą ir mokėji
mą kovoti ir apginti darbinin
kų reikalus.- Ir neabejojama, 
kad ateinančiuose rinkimuose 
laimėtojais bus socialistai.

Vokiečių valdžios kareiviai žudo 
Ruhr darbininkus

PRANCŪZAI UŽĖMĖ PENKIS 
VOKIETIJOS MIESTUS.

Vokietijos kareiviai nedarė 
pasipriešinimo.

PARYŽIUS, bal. 6.—Franeu
zų kareiviai, maršalo Foch pa
liepimais, greitai šiandie įėjo į 
Vokietijos neutralį zoną ir už
ėmė penkis Vokietijos miestus.

Frankfort ir Dranistadt tapo 
užimti 5 vai. ryte. Homburg ir 
Dieburg tapo paimti 9 vai. ry
te. Francuzai turėjo paliepimus 
užimti Ha na u vidurdienyj.

Pirmosios žinios parodo, kad 
franeuzų okupacija miestų bu
vo padaryta be vokiečių pasi
priešinimo.

Reichsw-ehr (Vokietijos val
džios kareiviai), kurie stovėjo 
zone apie tuos penkis Vokieti
jos miestus, gavo paliepimus 
iš Berlino pasitraukti atėjus 
franeuzams. Ir jie lai padare.

Kada francuzai įėjo į F runk- 
fortą, jie rado policiją vietoje, 
ir kareivių nebuvo gatvėse.

Keli R,eichs\velrr batalionai 
buvo Dramstadte, kada atvyko 
francuzai, bet reichswehr grei
tai pasitraukė 10 kilometrų 
(apie 7 myl. nuo miesto.

True translntion filed wlth tbe post, 
master at Chicago, 111. April 7, 1920 
as reuuired b.y Ine act of Uct. tt, 1917

VALDŽIOS KAREIVIAI 
SKERDŽIA RUHR 

DARBININKUS.

Baisus terroras įvestas valdžios 
kareivių užimtuose zonuose.

PARYŽIUS, bal. 6. -Pasak 
šiandie atėjusių į Paryžių ofi
cialių žinių iš Maycnce, Ruhr 
d įstrik te. Vokietijoj pradėjo 
viešpatauti kruvinas terroras.

Reichswehr (valdžios karei
viai) skerdžia vokiečių raudo
nuosius, neimdami jų belais
vėm

Civiliai, kurie yra žinomi, 
kad gelbėjo ar pritarė raudo- 
niemsiem«. *■ *'*■ kariami.

True translntion filed w>tn ♦he pncl- 
master at Chicago, 111. April 7, 1920 
as reutiired by the act of Oct. 6.1917

VALDŽIOS KAREIVIAI 
PAĖMĖ ESSENĄ.

Paėmė jį po smarkaus mūšio.

CHICAGO.—Vakar buvo ren-- 
kami aldermanai tose wardose, 
kur jie pereitais rinkimais, va
sario 24 d., negavo ubsoliutės di
džiumos balsų. Iš 10 renkamų ai 
dermanų išrinkta 9 demokratai 
ir 1 republikonas. Dabar demo
kratai miesto taryboje turės 45 
vietas, o republikonai tik 25.

Tik vienas socialistas dalyva
vo vakarykščiuose rinkimuose— 
d. Charles V. Johnson 9 wardoj. 
Jis gavo daug daugiau balsų, ne 
gu kada jį pirmą kartą išrinkta 
aldermanu, bet vistiek netapo iš 
rinktas, kadangi dabar reikėjo 
gauti pusę balsų. Johnson gavo 
4,512 balsų, o demokratas Go- 
vier 5,911.

Biskis triukšmo.
Vakarykšti rinkimai buvo ga

na triukšmingi. Buvo kaltinimų 
suktybių, buvo net ir areštų. 
Daugiausia triukšmo buvo 5-toj 
wardoj, kur areštuota trįs žmo
nės už neteisingą balsavimą. 
Vienas jų prisipažino, kad jis 
gavo $15 už balsavimo. O 
nas kandidatų apkaltino, 
penki jo darbininkai liko 
vogti” valstijos prokuroro.

kad 
“iš-

NEW YORK. — Apskaitoma, 
kad du trečdaliai viso pasaulio 
vartojamų papuošimui brangių
jų akmenų yra Jungt. Valstijose. 
Laike pastarųjų 30 dienų UŽ į- 
vežtus Amerikon puošnumo da
lykus užmokėta $22,281,378 mui
to.

nų atgal buvo kėsintųsi nunuo- *=? 
dinti Belą Kun ir kitus intemuo 
tus vengrų komunistus. Trįs 
vengrai, kurių vienas jau areš
tuotas, atnešė jiems vėlykoms 
užnuodintų saldainių. Belą Kun 
ir kiti susirgo, bet pasveiks.

Uždarė banką.

STRUTGERS, Ohio, bal. 5.— 
Valstijos bankų egzaminuotojas 
iždarė Strutgers Saving & Ban-1 
dng Co. banką. Bankui trūksta 
tpie $1,000,000. Turtas susideda 
baugiausia iš beverčių aliejaus 
kompanijų akcijų.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal. 6 d., užsenio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $ 4.02
Austrijos, 100 kronų ............... 0.60
Belgijos, už $1 ...........frankų 13.60
Danijos 100 markių ........... $19.05
Finų 100 markių ............... $ 5.50
Francijos, už $1 ....... frankų 14.57
Italijos, už $1 ........... lyrų 20.60
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.50

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

I^enkų 100 markių .....
Norvegų 100 markių .. 
Olandų 100 guldenų ... 
švedų 100 kranų ......
Šveicarų, už $1...........
Vokiečių 100 markių ..

True translatinn filed xvith the post- ____________________ ___
mastei* at Chicago, III. April 7, 1920 j
<.s irepiired by tbe eci of Ocl. 6,1917 'True translatlon filed with the

RUSIJOS KOMUNISTŲ
SUVAŽIAVIMAS.

.......  $ 0.75

........ $20.35
....... $37.60
....... $22.45 
franku 5.00 ,...... $ ryto.

MASKVA, kovo 29.—Bolševi
kų premieras Nikolai Lenin, kai 
bčdamaž atidarant šiandie čia 
9-tą konvenciją Komunistų par 
tijos pabrėžė, kad iš priežasties 
pergalių “visuose frontuose” rei 
kia konsolidacijos partijos inte
resų ir didesnis sucentralizavi- 
mas departamentinių veikimų.

“Kad tas stebuklai pergalės 
įvyko,” sakė jis, “nežiūrint to, 
kad imperialistų pasaulis stove 
jo prieš mus, buvo delei centra
lizacijos, pasiaukavimo ir disci
plinos.”

Dabartiniai pasiūlymai tai
kos, kokius gavo sovietų vald
žia, reiškia “permainą išlaukinio 
pasaulio sentimento ir stoką 
vienybės talkininkų politikoje,” 
sakė Leninas ir pridūrė:

“Musų pozicija negali būti 
nuspręsta jurisprudencijos žvilg 
sniu.”

Švedijos ir Norvegijos darbi
ninkų atstovai buvo priimti kon 
ferencijoj ir išrinkta generalis 
komitetas, į kurį įeina Leonas 
Trockis ir kiti bolševikų vado
vai.

Nė taika, nė karė. .
šiandie Leninas išdėstė Ru

sijos bolševikų gautus taikos 
pasiūlymus, pakartojo niekurius 
principus už kuriuos stovinti so 
vietų respublika ir papasakojo 
apie duotas niekurias koncesi
jas buvusioms valdančioms kle- 
soms.

“Mes nesame nė taikoj, nė 
karėj, ir nė pripažintais, nė ne
pripažintais,” sakė jis. “Latvija 
padarė normalius taikos pasiū
lymus,. Finlandijos pasiūlymai 
apie nustatymą demarkacijos 
linijos yra ligųs taikos tary
boms, Kaslink Lenkijos mes 
turime būti labai atsargus, ka
dangi mes turime reikalus su 
valdžia, kuri nežino ką ji darys

»

master at Chicago, III. April 7, 19*20 
< hs reųuirrd by Ine act of Oct. 0.1917
1 AMERIKA PROTESTUOJA

PRIEŠ FRAKCIJĄ.

Priešinami franeuzų užėmimui 
Vokietijos miestų.

aug- 
kad 

Jungi. Valstijų valdžia pasiun 
tė notą Francijai, protestuoda
ma prieš užėmimą Frankfort 
ir kitų Vokietijos miestų. Nota 
esanti parašyta aiškiausiai ga
lima kalba.

Šiandie po piet Jungi. Valsii 
jų ambasadorius Wallace tare- 

su premjeru Milierand.

PARYŽIUS, bal. (k—Iš 
ų autoritetų patirta,

ESSEN, bal. 6.—Reichsvvehr 
spėkos įėjo šiandie į Esseną iš 
dviejų pusių.

Mušis prasidėjo anksti page
dėlį arti Esseno tąrp reichsvvehr 
spėkų ir darbininkų, reichssveh 
rui numetus keletą minų be di
desnės pasekmės. Apie 11 vai. 
darbininkai atsakė šautuvų ir 
kulkasvaidžių ugnimi ir karei

viai numetė daugiau minų. 
Daug namų pakraštyje Alten 
Essen liko apgriauta.

Darbininkai bandė išsprog
dinti tiltą per kanalą, bet jiems 
pasisekė tik pagadinti, delei ko 
kareiviai 
kanuolių.
šaudimo buvo kiek aptilę ir 
daug darbininkų pulkų pilnoj 
karinėj tvarkoj pasitraukė j 
ten Essen.

Apie 4 vai. po piet mušis 
sinaujino, bet be pasekmių, 
bar Essene ramu.

Dar nežinia ar darbininkai 
bandys atsilankyti palei kanalą.

Esseno gyventojai bėga, bi
jodamies bombardavimo.

negalėjo pergabent 
Po smarkaus persi

si

Klausė Wilsono nuomonės.
WASIIINGTON, bal. 6.

Francijos valdžia per ambasa
dorių Jusserand paprašė išreiš
kimo prezidento Wilsono nuo
monės apie franeuzų okupaciją 
miestų neutraliame zonc už Rei 
no. Valstybės departamente pa 
sakyta, kad Jungt. Valstijos 
nedavė paaiškinimo. Amerikos 
valdžios pozicija apibudinama 
kaip vien užinlcresuoto žiūrė
tojo.

Valdininkai sako, kad Angli
ja ir »talija laikosi tos pačios 
nuomones, ką ir Jungt. Valsti
jos, Jos neslipriošina atgabeni
mui vokiečių kareivių į Ruhr 
distriktą numalšinimui sukili
mo, jei jie bus ištraukti kaip 
tik sugrįš normalės sąlygos.

Areštuoja ambasados pi- 
kietuotojas.

VVASHINGTON, bal. 6.—Va
kar ir šiandie policija pradėjo 
areštuoti moteris, kurios pikie-' 
tuoja Anglijos ambasadą, užsto 
damos Airijos reikalus. Jau 6 
moterįs areštuota ir pikietavi- 
mas sustabdyta.

Giedra ir nedidele permaina 
temperatūroj šiandie ir ryto.

Al

at-
Da

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. April 7, 1920 
as reųinred by the act of Oct. 0.1917

300 DARBININKŲ ŽUVO 
MŪŠYJE.

BERLINAS, bal. 6. — Iš 
Hamm pranešama, kad 300 dar 
bininkų liko užmušta mūšyje su 
valdžios kareiviais arti Petkum, 
Westphalijoj. Du ginkluoti au
tomobiliai ir aviatorių eskadra 
dalyvavo mūšyje.

NE\V BRUNSVV1CK, N. J.
Iš nusiminimo, kad jos vaikinas 
pasimirė, Gisella Bulwinski, 20 
m., pasikorė savo kambaryj.

PRAKALBOS APIE 
LIETUVĄ.

L. S. S. 4 kp. rengia pra
kalbas ketverge, balandžio 8 Į 
d., 7:30 vai. vakaro, Mildos' 
svetainėje, 3142 So. Halsted 
St., ant 3 lubų. Kalbės Kl. 
Jurgelionis ir adv. K. Gugis. 
Visi lietuviai darbininkai, iš 
arti ir iŠ toli, yra kviečiami 
ateiti
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Atsiranda žmonių, kurie kaltina mus 
už musų aukštas kainas pinigų persiunti- 
me Lietuvon. Kas link šio dalyko norime 
Tamstų atydą atkeripti j keletą faktų.

Tamstos gerai atsimenat, kad kol mes 
pradėjome siųsti pinigus, visur reikėjo mo
kėti $6.00 už 100 markių. Mums pradėjus 
pardavinėti 100 markių už $5.00 tada ir ki
ti buvo priversti numažinti savo kainas. To- 
liaus mes kainas numušėme iki $4.00 už 100 
markių. Pagaliaus kada mes paskelbėme, 
kad mes 100 markių pasiunčiame už $2.00, 
tai ir visi kiti numušė savo kainas. Bet, 
jei Tamstos atsimenate tai MES VISA

DOS BUVOME PIRMUTINIAI NUŽE
MINTI PINIGŲ SIUNTIMO KAINAS. 
Ir jeigu ne mes, tai visi kiti beabejo rasi 
da ir šiandien imtų po 6 dolerius už 100 
markių.

Musų tikslas yra kad tamstoms patar
nauti kopigiausiai, nusiųsti Lietuvon pini
gus kuogreiČiausiai ir teisingiausiai. Da
bar šimtai, net. tūkstančiai lietuvių, kurie 
siuntė per mus pinigus gali liudyti, kad mes 
geriausiai iš visų patarnavome. Kad paro
dyti Tamstoms, kad tas yra faktas, mes čion 
įdedam vieną laišką iš šimtų kuriuos mes 
gauname:

Muskegan, Mich.
March 18, 1920.

Gerbiamieji:—
Aš šiandien aplaikiau laišką iš Lie

tuvos ir dideliai nudžiugau, kad jie ap- 
laikė pinigus per jus siųstus dar pirma 
negu nuo manęs laišką.

r/ai-gi tariu tamistoms nuoširdžiai 
ačių už jūsų gerą pasidarbavimą.

Jie sako, kad tarpe daugelio lietu
vių labai didelį įspūdį padarė, buk dau
gelis gauną laiškus iš Amerikos ir esą 
rašyta kad pinigų siuntę, bet negauną. 
Tai-gi man labai linksma, kad aš gal 
tik vienas atradau tikrus žmones su tei
singu patarnavimu. Toliau aš ir vėl 
noriu siųsti pinigų į Lietuvą ir daugelis 
kitų draugų. Taigi gerbiamieji malo
nėsite pranešti kokis dabar pinigų kur
sas pas jus. Dabar aš turėsiu gerą da- 
rodymą visiems draugams, kad mano 
pinigus gavo.

Su tikra pagarba,
Anthony Malishonsky,

281 Farrest Avenue, 
Muskegan, Michigan.
Mes pripažįstame kad pirmutinės mu

sų kainos buvo augštos, bet sulyginant su 
kitų buvo žemos. Tas buvo neišvengtinas 
dalykas kada tikrų susinešimų su Lietuva 
neturėjome. Ir čionai mainant dolerius į 
markes negalėjome spėti kaip ant rytojaus 
jie gali stovėti ir bijojome didelių nuostolių, 
kadangi kiti visi žymiai brangiau už mus 
markes pardavinėjo. Dabar dalykai kitaip 
stovi. Susinešimas palengvėjo ir mes gali
me spręsti už kiek mes ką parduodame. To
dėl, pasitikėdami Tamstų ir tolimesne pa
rama mes drystame Tamstoms atvirai da
lykus perstatyti ir dar kartą žymiai NUŽE

LITHUANIAN SALES CORPORATION
BANKERS

414 W. Broadway,

MINTI PINIGU SIUNTIMO KAINAS.
Prie tos progos mes turime Tamstoms 

paaiškinti, kad atidarant pinigų siuntimo 
skyrių turėjome į valdžios banko komisijo- 
nierio rankas sudėti kaucijos $25jb00.00. 
Ant tų pinigų neturime nuošimčių, tai jau 
vienas musų iškaštis; už kiekvieną čekį, ku
rį mes parduodame, turime Prekybos ir 
Pramonės Bankui Kaune išmokėti 40 cen
tų. Tai antras iškaštis, trečias, kurį mes 
turime padengti, yra apmokėjimas darbi
ninkams algų, mokėjimas rendų, už popie- 
rą, štampas, šviesą, šilumą ir tt. Prie to 
kiekvienas turi suprasti, kad niekas be už
darbio nedirba, kad reikia padaryti ir pri
gulintį pelną. Mes žinome, kad Tamstos 
matysite tų iškaščių teisingumą.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON 
DOLERIAIS SEKANČIOMIS

• IŠLYGOMIS:
Doleriais siunčiant tai reiškia, kad mes 

Tamstoms prisiusime Tamstoms čekį išra
šytą ant tiek ir tiek dolerių. Pinigus gavę 
Lietuvoje jie tą čekį išmainys pagal dienos 
kursą. Jie tenai gaus tiek markių už do
lerius kiek bus tą dieną ant biržos paskelb
ta. Tokį čekį norėdami pasiųsti, tai aiš
kiai parašykite laiške ar ant aplikacijos, 
“išmokėkite doleriais” kitaip jei to nebus 
parašyta, mes pasiųsitne pinigus auksinais. 
Už tokį doleriais rašytą čekį reikės mokėti 
40 centų ir dar prie to pridėti po 10 centų 
nuo kiekvieno dolerio.

Pavyzdžiui: Nori pasiųsti Lietuvon 
$50.00, tai mums turi prisiųsti $55.40. Tai 
yra $50.00 kuriuos mes pasiųsime Lietuvon 
pridedant 40 centų kuriuos mes Lietuvos 
bankui turime išmokėti ir $5.00 už musų 
darbą ir riziką imnt po 10 centų nuo kiek
vieno dolerio.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON 
AUKSINAIS SEKANČIOMIS

s IŠLYGOMIS:
Auksinais siunčiant reiškia, kad mes 

išrašome Tamstoms čekį auksinais ir Lietu
voje bus išmokėta tiek auksinų kiek ant če
kio bus parodyta. Norint auksinais pasiųs
ti pinigus, tai prisiųskite mums tiek pinigų 
kiek norite Lietuvon pasiųsti, o mes atėmę 
40 centų, kuriuos mums reikės Lietuvos 
bankui išmokėti likusius pinigus išrašome 
čekį auksinais PAGAL TOS DIENOS 
KURSĄ, KURIOJE MES PRIIMSIME 
PINIGUS pridėdami prie bankinio kurso 
už musų darbą ir riziką po 15 centų nuo 100 
auksinų.

Šiandiena markių arba auksinų kur
sas yra $1.25 už 100 markių ar auksinų. 
Pridedant musiį mokestį Tamstoms markės 
kainuos $1.40 uz 100. Kadangi kursas kas 
dieną mainosi, tai mes iš anksto negalime 
pranešti kiek tokią ar kitokią dieną kur
sas. Kiekvienas, kuris yra pinigus per ban
kas siuntęs tą dalyką gerai supranta. Mes 
užtikrinam Tamstoms, kad mes VISADOS 
išrašysime Tamstoms čekius, pagal tokio 
kurso, kuris tą dieną bus mums praneš

tas. iš NATIONAL SHAWMUT • BAN- 
KOS, per .k ii i-iii mes perkame Lietuvos pi- 
nigus.

Pavyzdžiui: Tamsta nori Lietuvon pa
siųsti $50.00. Mums tuos pinigus prisiun- 
ti ir mes juos gauname tą dieną, kada 
markių kursas bankoje yra $1.35 už 100 
markių ar auksinų. Mes tada Tamstai če
kį išrašome ant 3,307 auksinų. Tai yra 
mes atimtume 40 centų, kuriuos reikia Lie
tuvos bankui išmokėti ir tada išrokuojame 
kiek markių Tamstai priklauso imant po 
$1.50 už 100 markių. Tas $1.50 pasidaro 
pridedant mums mokestį po 15 centų nuo 
kiekvieno 100 markių.

Pažiurėjus į musų virš paduotas kai
nas gal pasirodys kad siunčiant didesnes 
sumas pinigų perorangiai reikės užmokėti 
už musų patarnavimą. Bet nepamirškite 
to fakto, kad ant didesnės sumos pinigų mes 
imame didesnę riziką. Mes už Tamstų per 
mus siųstus pinigus pilnai atsakome. Jei 
tas čekis prapultų ar kam kitam butų išmo
kėtas, tai mes gvarantuojam, kad Tamstos 
pinigai neprapuls. Tą atsakomybę mes i- 
mame ant savęs. Todėl ir ant didesnių su
mų esame priversti tokį pat atlyginimą im
ti kaip ir ant maženiųjų sumų pinigų.

Paskelbiame šį numažintą kursą pasi
tikėdami Tamstų paramos. Jeigu tos pa
ramos negausime, vėl budime priversti kai
nas pakelti. Jeigu mes-tukime' Tamstų - 
pasitikėjimą ir Tamstų paramą, tai mes 
visados galėsime Tamstoms daug pigiau pa
tarnauti. Tamstos žinote, kad pigiai pa
tarnaut ir dar pelnyt galima tik turint daug 
kostumerių. Musų Bendrovės ir šėrinin- 
kų ir kostumerių skaičius kasdien žymiai 
auga dėlto mes ir išdrjsome rizikuoti, numu
šti savo pelną ant tiek žemai kaip nieks ki
tas iki šiol nėra daręs ir vargu begu norėtų 
ir galėtų dayt.

VIENYBĖJE YRA GALYBĖ.
Dirbkime išvieno ir mums visiems išeis 

ant naudos. Bus ir Tamstoms ir Bendro
vei pelno. Tamistos už savo pinigus gausi
te pilnai tiek kiek tą dieną bus ant pinigų 
biržos jų kaina, o mes ir j)o mažai pelny
dami ant daug siuntinių vis-gi darysime sa
vo Bendrovės šėrininkams pelno tiek, kad 
galėsime mokėt tinkamus dividendus už jų 
įdėtus pinigus ir apmokėt ofiso užlaikymą 
ir kitas su tuo bizniu surištas išlaidas.

Parodykite šį paskelbimą visiems savo 
pažįstamiems, draugams. Paskleiskite ži
nią apie tai kuoplačiausia. Šį puslapį iš
kirpkite ir salėse ar kitose viešose įstaigose 
ant sienų pakabinkite, kad visi galėtų skai
tyti ir naudotis.

Pavasaris jau aušta. Lietuvos žmo
nėms reikia visokių daiktų dasipirkti. Tai 
dabar svarbiausias laikas siųsti pinigus į 
Lietuvą. Visi eikite talkon saviškiams Lie
tuvoje dabar, tuoj aus.

Pinigus siųskite per “Money Order”, 
čekiais arba regisruotuose laiškuose sekan
čiu adresu. Tokiu pat adresu rašykite rei
kalaudami aplikacijų dėl pinigų pasiuntimo 
arba platesnių infomacijų.

So, Boston 27, Mass.

A
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gus.

Bart, Michigan

MAŠINA ŽIURKĖMS 
BAIDYTI.

Coal Center, Pa., vienas

PIRMAS KŪDIKIO METAS YRA 
SVARBIAUSIAS

Jo tinkama pradžia gyvenime priklauso nuo mai
sto gaunamo pirmuose dvylikoje mėnesių. Mais
tas sudrutinimui kaulų ir stiprinimui kojų turi 
būti atsakantis, maistingas, ir gero skonio—tuo 
tarpu turi būti lengvai ir pilnai suvirškinamas. 
Jeigu pati motina negali žindyt kūdikio

Borden ’s 
EAGLE BRAND

(CONDENSED MILK)

Turi būti pirmutinė mintis. Tris gentkartės motinų pa
sivadavo juomi. Eagle Brand labai rekomenduojamas ir 
patariamas daktarų dėlei jo švarumo, saugumo, lengvai

I prirengimo ir gatavai suvirškinimo.
Jeigu jūsų kūdikis netarpsta kaip reikia, jei jis neramus 
ir piktas—tai gal maistas jam kenkia. Pasiuskit šiandien 
mums kuponą ir mes dykai prisiusime jūsų kalboje apie 
maitinimo instrukcijas, taipgi penkesdešimts keturių pus
lapių knygą apie kūdikius,, kur pasakoma, kaip užlaiky
ti kūdikius tvirtais ir sveikais.
Eagle Brand, padarytas iš geriausio karvės pieno ir mal
to cukraus, tinkamiausias dėl stalo—jį galima naudoti vi- 

“ » ir cukraus, ir jis yra daug pigea-
arba šokoladu.

i sur kur reikalinga pieno 
Bandyk jį su kava

Sis tabelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

Parsiduoda Gerose Aptiek o 
se ir Groserių Krautuvėse. 
The Borden Company 

108 HUDSON STREET 
NEW YORK

f Iškirpk kuponą. Pažymėk no; 
rimą knygutę ir prisiųsk j; 
mums ŠIANDIEN.

S®?*’

INSTEIGTA 1857 M.

... .........................................................
Street ...................................
City .......................................
State ........................ (8)
...... Nurodymai apie Valgius
...... Kūdikių Gerovė

Kiti
Borden’s Evaporated Milk
Borden’s Condensod Coffee

Borden Produktai: 
Borden’s Malted Milk

Borden’s Milk Chocolate

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

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

Nervuotumo, Pilvo, Kepenų ir inkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (šašai) gydoma elektrinėmis vaistuotomis 

maudynėmis.
VYRŲ SKYRIUS

1550 Clybourn Avė.
Tel. Lincoln 4424.

MOTERŲ SKYRIUS
1527 N. Halsted St

I

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

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

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 2 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- J 
nų atsinaujinimo. i

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. j 
Ji nesugadins nei jautriausias odos, jus negalite apsieiti be ! 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

> Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: r |

F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New Y>rk «*—<>—>

Norim Pirkti Namų
Kas turite namus apie Brfahton Park, Gar- 

field Boulevarcl, Rockwell Street, Western A v., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai. . •

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

NAUJIENOJ, Chlcsjefl., I1J

korespondencijos]
■■■E <•»

Kapitalas ir
Perviršis ..

Banko Turtas
$750,000.00 Virš .._______ ,, ’ $6,000,000.00

SO. OMAHA, NEBR.

Draugiškh sueiga ir aukos.

Kaip tiktai, pasiekė Ameriką 
susipratusių jų Lietuvos darbi
ninkų balsas, prašantis paspir
ties jų kovoj su savąją reakci
ja, smaugiančiu tenai pažangų 
jj darbininkų judėjimą, tai į jį 
atsiliepė ir šios kolonijos susi- 
pratusieji lietuviai darbininkai.

Nors musų kolonijoj nesiran
da nė vienos tikros darbininkų 
draugijos, bet laisvę mylinčių 
lietuvių darbininkų čia randasi. 
Tatai jiems buvo pasiųsta laiš
kų ir pakviesta privačiam pasi
kalbėjimui - pasitarimui delei 
talkos savo draugams Lietuvo
je. Kovo 25 dieną būrelis drau
gu susirinko draugo Zalpio bu
te. Atidaręs susirinkimą drg. 
Zalpis keliais žodžiais paaiškino 
sueigos tikslą ir nurodė į da
bartinį dalykų padėtį Lietuvoje. 
Po to sekė pasitarimas. Visi 
pripažino, kad dabar, einant 
Steigtam. Seimo rinkinių kam
panijai, yra būtinas reikalas 
remti pinigiškai savo draugus 
darbininkus. Beto, d. Gražys 
pranešė, jogei jis keliatą dienų 
atgal pas savo draugus surin
kęs 12 dolerių, čia jau dd. A. 
Gražys ir A. Zalpis sutiko eiti 
ir parinkti tarp vietos lietuvių 
aukų. Gi susirinkusieji drau
gai savo pasitarimą taipjau pa
žymėjo ytin gausia auka — su
metė apie 29 dolerius.

Tai dar pirmas So. Omalioj 
bandymas. Ateitis parodys, ar 
vietos lietuviai daug prisidės 
prie teikimo paspirties tikriem- 
siems savo klesos draugams, ku 
rie dabar kovoja už tikrai laisvą 
ir demokratingą Lietuvą. Tikė 
sime, kad sautomahiečiams ne 
prisieis raudonuoti prieš kitose 
kolonijose gyvenančius drau-

— Susirinkime buvęs.

■' • r •
Iš 

musų skaitytojas rašo šitokią 
naujieną: “West kompanijos 
mainose No. 4, vienas prūsas, 
Sam Thomson, išrado mašiną 
žiurkėms iŠ mainų baidyti. Su 
tos mašinos pagalba jis taip lo
ja, kaip šuva; žiurkės to balso 
bijo ir bėga iš mainų. Dabar 
tose mainose nebematyt nė vie
nos žiurkės.”

Gerbiami leidėjai laikraščių, malo
nėsit patalpint tą laiškelį, pat ėm i darni 
ką rašo jo kaimynai. Ar gi jau ne
laikąs paliaut, juk jau nekartą gir
dėjote apie tą Administratorių, kuris 
taip puikiai garsina, o tų garsinimų 
nė puse nėra teisybės. Taigi aš ma
lonėja prašyt laikraščių, kad netal
pintų kas neteisybė; tik taip kaip kiti 

garsina žmoniškai parašę,' kad yra 
tas ir tas ant pardavimo, bet ne su 
visokiais išmislais, kurių visai nėra: 
Kaip kunigo ir parapijos, arba tik mo
lis ir juodžemis jo kolonijoj, o kitų 
niekai; tai taip negerai, nes suprat- 
lyvas žmogus gali suprast kad yra vi
sur visokių žemių, nes jeigu pavietas 
didelis, tai ne viena kolonija; tiek my
lių žemės, o ant tų mylių randasi vi
sokių vietų? Tegul garsinasi kodau- 
giausia, bet teisingai kaip mes.

Su augšta pagarba 
AMERIKOS ŪKININKAS

Box 96, Hart Michigan.
Scottville Michigan, 3. 23, 1920 

Gerbiamas Drauge M. Walenčiau.
Aš užprašau jumis pribūti ant mu

sų mitingo, apie poną Administrato
riaus biznį. Mes norim jam sustab
dyt, ir jau buvom net Ludingtone pas 
advokatą (lojerį) . Jis Draugystės jo 
kios neturi, tik vardą jos nešioja. Ma
lonėkite pribūti kovo 28, nedėlioj po 
pietų pirmą valandą pas Juozapą Ar- 
lauskį; viena mylę į pietus nuo Scotb- 
villeg. Mes meldžiam pribut su šir
dingais velijimais

Joseph Geribe, Scottville, Michigan.
Fountain, Michigan, Kovo 23, 1920 

Amerikos Ūkininkas
Box 96, Hart Michigan.

šiandie perskaitęs straipsneli laik
raštyj siunčiu Tamistai pagyros žodį 
kaslink musų Administratoriaus, tai 
žmogų net juokas kutena, tokius ap
garsinimus skaitant, kokius musų kolo 
nizatorius garsina ir lupa žmonelius 
kaip prigriebę. Tas Administratorius 
yra man kalbėjęs, kad Tamista jam 
daug ant kelio stovi, ir sakė, kad tau 
užgins po laikraščius garsintis. Jeigu 
kada butumet Fountane, tai meldžiu 
sustot pas mane; aš ir pirkau per jį 
žemės ir turiu kalvę. Jis ir mane nu
šlavė ant $300. Jis manęs prašė, kad 
aš jam bizniaus negadinčiau, už tai 
manęs nesivaktuoja. Malonėsit pri- 

siųst jūsų laikrašti, o gal užsirašysiu.
Su gerais velijimais jūsų tautietis, 

Jonas švelnia.
Box 20, Fauntain, Michigan.

Kelias i Lietuva
Pinigų Parsiuntimui Jau Atsidarė

Siųskite per Didyjj Valstijinį Bankų ant Bridgeporto.

Central Manufacturing District Bank
Pinigus siunčiant į Lietuvą arba kitur reikia visuomet siųsti per atsakančias vietas 

tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS! Nes Valstijiniai Bankai turi savo skyrius Euro
poje ir todėl užtikrina jūsų pinigus nuo pražuvimo.

CENTRAL Bankas turi speciali skyrių dėl pinigų siuntimo į Lietuvą. Skyrių šitą 
veda JONAS ČAIKAUSKAS lietuvis, KURIS turi per daug metų patyrimą siuntime pi
nigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. Jis stengsis patarnauti Lietu
viams kuogeriausiai. Visokie patarimai suteikiama veltui.

Pinigų siuntimo ir taupymo skyriai yra atdari tris vakarus į savaitę sekančiai

PANEDfiUAIS, 
SEREDOMIS IR 

SUBATOMIS vakarais. 
NUO 6-tos iki 8-tos Valandos

UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDftLIOMIS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VALANDAI.

Central Manufacturing District Bank
A STATE BANK 

Netoli Morgant St1112 West 35th Street

Phone Canal 5838.

Naujausios Kalbamos Mašinos ir 
Rekordai.

Rekordai lietuviški, Edisono ir Columbia 
mašinos. Galvos skaudėjimas gydoma stik
lais. Akis Egzaminuojama DYKAI.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dantistas. 

NAUJIENŲ NAMU
178* So. Halated St, Chicago, IU. 
Valandos: 1 — 12 ryto ir 3 — •

vakare Phoae Caaal 3*7> vakare

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

Tel. Drexel 2880.

DR. M. HERZMAN

Chicago, III

Peter A. Miller
Deimontai, Laikrodžiai ir Auksybė.

DIPLOMUOTAS OPTIKAS
Auksybė ir Laikrodžiai.

2128 W. 22nd Street. Cicero, UI.
Branch Ofice: 4906 W. 14th St., Cicero, III

Kas kankinasi dėl Rheumatizmo. Išbėrimo
ir Prasišaldymo tegul ateina pas mane, o su
teiksiu patarimą. Aš esu išradęs liekarstą dėl 

\ kaulų ir strėnų gėlimo.

Gerai lietuviams tinomaa per 22 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray Ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drekel 
950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 
VALANDOS: S-9 ryto, tiktai.

Telephonais

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Ad ADOMAS A. KARAL1AUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrfina*, 

1707 80. Halsted 8t^ Telephone Canal 6417.

Salutaras:

Prof.
Chicago,

ir 
ad

Se
to-

III

T0WN OF LAKE

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

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

Turtas apie $6,000,000.00

Galvos ir Gerklės 
Ligos

Dažniausia ligos 
ma, kuri paeina

for- 
11110 

užleisto persišaldymo. 
D-ro Carter savo bil
du išgydo greitai 
pasiliekamai.

Ar kvapas atsiduoda? 
balsas užkimęs? 
skrepliuoji? 
visą skauda? 
nosis prišašus? 
šniokšti miegodamas? 
bėga kraujas iš nosies? 
nosį skauda ir yra opi? 
labai čiausti? 
akįs silpnos ir ašaroja? 
skauda pakaušį?

Ar 
Ar 
Ar 
Ar

ir

Depositors 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

J. G. SACKHEIM & CO.
1885 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Woo4 Sta.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta
is verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergei* 
fr* Subatomis 9—9

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

Kamp. Leavitt St I
Phone Canal 6222 

VALANDOS: 1 iki 5 vakare 
nuo 7 iki 9 vakare

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd 8t 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Telefonai Pullmaa 616. 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė., Roselaad 

Valandos: 9 iki 9 vakar*.

Tdephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar negali užuosti?
Ar gerklė uždžiuvus rytmetyj?
Ar miegi išsižiojęs?
Ar nosis užsikemša naktin?
Šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

į influcnzą. Reikia pradėti gydytis, 
kol dar nesusirgęs visai. Eik pas 
gydytoją prie pirmo apsireiškimo li
gos.

DR. F. O. CARTER
120 S. State St., Chicago.

Besisukamų šviesų iškaba per
23 metus prie State gatvės. 

Valandos 9 iki 6. Nedėldicniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po piety.

DR. 1 E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgas 
Roaeland*: 10900 8. Michigan Av* 
Telefonai- Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvertų vakarais nuo 5:30 
-7. Tel.. Yards 723.

DR. M. T. STRIKOLIS

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St 

Tel. Boulevard 166. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

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

Namai: 2914 W 43 St.
Tel. McKinley 263

Telephone Yards 5834

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ51 St. kampJUarahfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo t iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1117
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Tas sutvėrimas, kuris reda
guoja “Draugą”, turėtų žinoti, 
kad visose apšviestesniosiose ša 
lyse atskyrimas bažnyčios nuo 
valstybės ir mokyklos nuo baž- 
nvčios yra įvykinamas vis didės 
niam laipsnyje. Jisai jau yra 
įvykintas ypatingai plačiai šio
se Suvienytose Valstijose. Vie
nok “Draugo” redaktorius drįs
ta žmones, kurie stoja už šitą 
reformą, lyginti prie raguotų 
gyvulių!

Tokiais plūdimais kun. Bučys 
žemina ne savo oponentus, o pa 
tį save. Tas faktas, kad jisai 
taip dažnai atsimena apie mėš
lus ir galvijus, rodo, kad jisai 
savo “mokslą” įgijo tvarte.

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

Užsisakomoji Kaina;
Chicagoje —* pašto:

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

Chicagoje — per nešiotojos
Viena kopija ......................
Savaitei ...............................
Mėnesiui .......... ....................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translntlnn fileu with the posl- 
master at Chicago, 111. April 7, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

DEL DARBO ARMIJOS
RISI JO J E.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

02

50

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25
.65

$7.00
4.00
2.00

I

KUNIGIŠKI ARGUMENTAI.

Kunigai pyksta. Juo labiaus 
artinasi klausimas atskyrimo 
bažnyčios nuo valstybės Lietu-1 
voje, tuo musų “dvasiški tėve
liai” labiaus nervuojasi ir duks- 

- ta ant socialistų ir laisvamanių. 
Jie vargšai, mat, bijosi, kad ku
nigų bizniui “šventojoje Lietu
voje” gali būt atimtos senosios 1 
privilegijos.

Del šitos priežasties ir Chica-1 
gos “Draugo” redaktorius tolyn 
vis mažiaus pajiegia slėpti po 
veidmaininga davatkiškumo 

. kauke savo tikrąjį prigimimą.
Jau mes minėjome, kaip šlyk

ščiai jisai ėmė pliaukšti, atsi
kirsdamas prieš “Keleivį” para
šiusį apie popiežiaus Aleksand
ro VI paleistuvystes. Piktumas 
ir liežuvio nesuvaldymas tečiaus 
dabar apsireiškia pas jį kasdien 
vis labiaus ir labiaus.

“Naujienose”, pav. kelios die 
nos atgal buvo perspausdinta iš 
“Žemes ir Laisvės” viena daine I 
lė tąja tema, kad kaikurie Lie
tuvos kunigai dabar, užmiršę 
savo bažnytines pareigas,'anela 
su tonus, užsiaugina barzdas ir 
trankosi po sodžius ir miestus, 
laikydami agitacines prakalbas, 
arba velkasi kareivio uniformą 
ir stoja į armiją (tai yra fak
tai). Kun. P. Bučį šita daine
lė taip suerzino, kad jisai ėmė 
plūsti ir lyginti socialistų protą 
prie gyvulių proto; ir prie to 
plūdimo jisai dar pridėjo melą, 
buk minėtos dainelės autorius 
parašęs ją specialiai “Naujie
noms”, kad atkeršinus klebonui, 
kuris išpėręs jam kailį už ne
dorus darbus.

Kitoje savo “katalikiško” 
kraščio vietoje kun. Bučys 
taip 
niais:

si-
polemizuoja su laisvama-

Lietuviškoji laisvamanija 
dar vis tebenešioja lentą ant 
kaktos, kad negalėtų žiūrėti 
tiesiog. Laisvamanių susivie
nijimas Chicagoje riaumoja: 
“Atidalinti Bažnyčią nub Vie 
špatijos ir Mokyklą nuo Baž
nyčios.” Sutvėrimui, nemo
kančiam nusiimti nuo kaktos 
lentą pririštą prie ragų labai 
pritinka riaumoti. Bet tauta 
taptų nelaiminga, jei duotųsi 
jam vesti, kaip kaiminė bu
liui.

“Laisvė”, žinoma,

Tik-ką atėjo tas 
” (Nepriklau- 

orga- 
kuriame išpaus- 

darbo 
Mes

kele- 
išva- 

Ji 
spjaudo

keikia 
“Naujienas” už tai, kad jos nu
rodė tą faktą, jogei Rusijos 
darbininkai ne tiktai negavo 
tos laisvės, kurią privalo suteik 
ti darbo žmonėms socializmo si
stema, o net turi, dirbti, būda
mi po kariška disciplina ir po 
kariškų viršininkų priežiūra.

Apie šitą klausimą mes kitą 
kartą parašysime plačiaus, nes 
dabar patyrėme dauginus faktų 
apie tą naują bolševiku “socia
lizmo” pieną.
Berlino “Freiheit 
somų jų socialdemokratų 
no) numeris, 
dinta Trockio tezisai apie 
militarizaciją Rusijoje, 
perspausdinsime juos.

Bet čia norime padaryt 
tą pastabų delei “Laisvės” 
džiojimų apie tą klausimą, 
sako, kad “Naujienos
ugnia į Rusijos darbo žmonių 
komunistinę tverybą”, bet, gir
di, nekalba nieko apie tai, kad 
panašų pieną vykdinanti ir Es- 
tonija. Pasak jos:

Sulig pranešimų švedų lai
kraščių, Estonijos valdžia 
verstinai suginė 15,000 darbi
ninkų kirsti miškų medžius. 
Mat, Estonijos valdžia, taip 
lygiai kaip ir kitos Baltijos 
šalių valdžios, yra po Angli
jos globa. Anglijai rupi api- 
pirkti tose šalyse visa, kas y- 
ra jose geresnio ir branges
nio. žinoma, Estonijos ar- 
žuolinai ir pušynai jai dau
giausia rupi. Taigi Anglijos 
valdžiai liepiant/ Estonijos 
buržuazinė valdžia įvedė bau
džiavą 15,000 darbininkų.
Į šitą faktą šioje vietoje, tie- 

: sa, dar nebuvo atkreipta domos, 
bet, žinoma, ne dėl to, kad mes 
tyčiomis norėtume užtylėti to- 

, kius dalykus. Paprasta prie- 
i žastis yra ta, kad visko negali
ma aprėpti. “Naujienos” nuro
do šimtus dalykų, dar įdomes-

I nių, apie kuriuos “Laisvė” neuž 
simena nei žodžio.

Bet tas faktas ne tiktai ne
susilpnina musų išvadžiojimų 
apie darbo armiją Rusijoje, o 
priešingai, labai sustiprina juos. 
Tik pagalvokite: neva sacialis- 
tinė Rusijos valdžia įveda tokį 
dalyką, kurį, pasirodo, prakti
kuoja išnaudojimo tikslais bur
žuazinė, kapitalistinei Anglijai 
paklusnioji, Estonija! Tas fak 
tas, kad buržuazinė Estonijos 
valdžia elgiasi panašiai, kaip 
Rusijos bolševikai, meta dar di
desnę dėmę ant jų politikos, o 
ne pateisina juos.

Pati “Laisvė” juk sako, kad 
Estonijos valdžia, varu versda
ma darbininkus kirsti miškus, 
pavertė juos “baudžiauninkais!” 
Kodel-gi tad ne baudžianinkai 
yra Rusijos darbininkai, kurie 
taip-pat yra varu verčiami miš 
kus kirsti ir kitus darbus dirb
ti? Jeigu baudžiava 15,000 dar 
bininkų Estonijoje iššaukia 
“Laisvės” pasipiktinimą, tai ko
dėl ji nesipiktina tuo, kad Ru
sijos bolševikai rengiasi pasta
tyt į panašų padėjimą šimtus 
tūkstančių ir net milijonus dar
bininkų?

Parėmimui savo skirtingo at
sinešim© linkui “baudžiavos” 
Estonijoje ir Rusijoje ji turėtų 
duot labai gerai pamatuotų ar

organizuoti darbininkus, kad jie 
sąmoningai, kaipo organizuota 
darbo žmonių jiega, galėtų iš 
šalies daryti reikiamos įtakos į 
Steigiamąjį Seimą ir tuo bud u 
priversti jį sutaisyti tokius pa
matinius šalies įstatymus, kurie 
darbo žmonėms butų kuonau- 
dingesni.

mais raštais rodytų kelią, kuris
Baldridge^ gyveno Korėjoj ii-1 veda į šviesesnę ateitį, į išsiliuo 

Kokių-gi argu- #esni l^ką ir buvo ten laike pa savimą iš alginės vergijos.
skutiniųjų korėjiečių sukilimų, Jus žinote komunistų pasiel- 
prie kurių žiaurus japonų šei- girną su L. S. S. Jie ją “palai- 
mininkavimas juos privedė, i- dojo” ir triukšmingai prisidėjo 
dant nusikračius savo engėjų prie komunistų partijos. Bet 
jungo. kur komunistų partija šiandien ?

“Tie puikus žmonės, korėjie- Jos nebėra. Azevai ją suorga- 
čiai, ne tik bevelytų mirti, negu nizavo ir patįs pasmaugė.
pasilikti japonų vergais, bet jie Jei mes butume L. D. L. D. 
yra pasiryžę mirti, nes, ištikrų- pavedę komunistams, jus žinote, 
jų, jie mato, kad jiems išsigel- koks likimas butų ją patikęs, 
bėjimo beveik jau nebėra. Bet Paantrinu, L. D. L. D. suorgani

gumentų, nes kitaip tai kiekvie- LeRoy Baldridge. 
nas gali manyt, kad ji visai ne
paiso teisybės, 
mentų ji duoda?

Pirmiausia, ji tikrina, 
manymas tverti darbo 
Rusijoje kilęs “pačiose 
se;” antra, ji sako, kad

kad su 
armiją 
minio
to su

manymo tikslas esąs prakilnus
— įsteigt “tikrąjį kolektyviz
mą”. šitokie argumentai te- 
čiaus'gali negut mažą kūdikį 
įtikinti.

Kas dėl sumanymo kilmės,
tai juk yra juokinga jieškoti jo I jeigu jau mirti, tai jie pasiry-1 zuota, kad gyvuotų ir veiktų 
je pateisinimo jam. Ar minio- že mirti atviroj kovoj, atvirame naudingą darbą.
se nekįla dažnai blogiausios rų- sukilime”, sako Baldridge. “Jie Antras ^dalykas. Jei mes, L. 
sies sumanymų? Ar minios būriais suimami ir į kalėjimus D. L. D. tyųtume pavedę kornu- 
dažnai nepritaria tokiems daly- kemšami beveik be jokio iš jų nistams, biitume peržengę drau- 
kams, su kuriais kovoja sociali- pusės nusidėjimo; bet tam jų gijos konstituciją. Ten pasa- 
stai? Bet ta pasaka apie dar- engėjai, japonai, randa visokių kyta, kad L. D. L. D. Centro ir 
bo armijos sumanymo kilimą pretekstų. Liter. Komit. nariais gali būti
miniose yra dagi visai melagiu- “Nesenai buvo išleistas įsa- tik tie, kurie priguli prie L. S. S. 
ga. Nes jisai išėjo iš bolševikų kymas, kad tam tikroj šven- arba S. P. Jus žinote, kad ko- 
comisarų galvų, o ne iš minių; tej kiekveinas korėjietis turi munistai išstojo iš šių partijų, 
Trockio tezisai geriausia apie nusilenkti prieš Mikados (Japo- tai ir nariais draugijos komitetų 
;ai liudija. nų karaliaus) paveikslą ir kad būti negali, nes tai butų laužy-

Dabar apie sumanymo tikslą, visur butų išplaktos Japonų vė-|mas konstitucijos ir čarterio.
Kadangi bolševikų valdžia, įves liavos. O tai, suprantamas da-
dama verstiną darbo priedermę lykas, tik dar labiau erzina ko-
ir pastatydama darbininkus į rėjiečius ir gimdo jų širdyse 
kareivių padėjimą, nori įsteigti kerštą savo pavergėjams. Ja- 
socializmą, tai, girdi, tas jų su- ponai, matyt, visai nesupranta 
manymas yra geras; tikslas iš- Korėjos žmonių psichologijos, 
teisina priemonę. Bet argi so- Jie daro tokių paklaidų, dėl ku- 
cializmo tikslas yra atimti dar rių negal būt nė jokio atsipra- 
biiiinkams laisvę ir uždėt aut šymo.
jų karišką discipliną? Žinoma, “Jaunos, mokyklas lankan- 
kad ne. Toks darbininkų pade- čios mergaitės, persiėmusios pa 
jimas reikštų ne paliuosavimą triotizmo dvasia ir pasiruošu- 
jų, o dar didesnį pavergimą, šios mirti už savo tėvų žemę, 
negu kapitalizmo tvarkoje. Tai- pliekiamos japonų kareivių, o 
gi ta priemonė yra griežtai prie paskui metamos kalėjiman.
šinga tikslui, vardan kurio ji y- “Ir dar Japonai stebisi, kodeb 
ra vartojama. O jeigu taip, tai korėjiečiai taip nekenčiu jų vieš 
tikslas negali jos pateisinti. patavimo Korėjoj!”

Vienas tėvas Chicagoje nęse-1---------
nai pašovė savo sūnų, kad išgel
bėjus jį nuo pavojaus pavirsti 
valkata. Jo pasikėsinimą ant 
žmogaus gyvasties nepateisina 
tas faktas, kad jisai turėjo ge
rą tikslą — išgelbėt sūnų nuo 
blogo gyvenimo, Taip-pal ir po 
litiką, naikinančią darbininkų 
laisvę, negali pateisinti noras 
atsiekti laisvės.

Jeigu jieškot pateisinimo dar 
bo militarizacijai Rusijoje, tai 
ne tame, kad per ją buk nori
ma prieiti prie socializmo tvar
kos (nes tas kelias visai neve
da į socializmą!), o negut tik
tai tame, kad Rusija šiandie ki
taip neįstengia išbristi iš to pa
sibaisėtino skurdo, į kurį ji yra 
patekus. Bado mirtis yra bai
sesnis dalykas, negu netekimas 
laisvės; todėl laisvę galima pa-

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

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, 
8828 S. Halsted St., Chicago, III

Vėl 80,000.00 Auksiną pasiųsta 
Lietuvon.

Redakcijos Atsakymai

L.D.L.D. Reikalai
LDLD. Centro Valdyba:

Pirmininkas J. M. Endziulis
Gen’l Delivery, Hartford, Conn. 

Sekretorius M. J. Iškauskas
363 Grand St., Jersey City, N. J. 

Iždininkas Kazys Liutkus
131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Svarbu, kad L. D. L. D. nenu
kryptų nuo tikslo.

Kurie skaido laikraščius ir 
interesuojasi visuomeniškais rei 
kalais, tie žino, kad L. D. L. D. 
dabar pergyvena labai audringą 
savo istorijos laikotarpį.

Kodėl taip dedasi ir 
reikalinga? Mat, L. S. S. įvyko 
skylimas; o kad L. I). L. D. ank
štai surišta su L. S. S. tai nebu
vo galima ir L. D. L. D. išvengt

nukaut, jeigu nėra kitokio budo I suirutes.
apginti šalį nuo bado.

Jeigu “Laisvė” butų šitaip 
mėginus apginti bolševikų poli
tiką, lai kiekvienas protaujan
tis žmogus butų pripažinęs jai 
tiesą; ir tuomet nebūtų keista, 
kodėl ji Estonijos darbininkų 
baudžiavų smerkia, o Rusijos 
darbininkų baudžiavą teisina.

Jeigu prie to ji dar turėtų tru 
pūtį sąžines, tai ji butų nekei
kus “Naujienų”, kurios kaip 
tik ir nurodė, pirmą karią kal
bėdamos apie darbo armijos su 
manymą Rusijoje, tą vienintelį 
rimtą argumentą, kuriuo galima 
pateisinti jį. Joms, mat, kaip 
visuomet, rūpėjo ne pasmerkt, o 
suprast ir išaiškint dalyką.

Bet ką tu su “Laisve” pada
rysi, kad jai ne tiktai trūksta 
logikos ir sąžinės, o ir papras
čiausio nusimanymo apie klau
simus, kuriuos ji “gvildena”. 
Darbo militarizaciją, pastatymą 
darbininkų klesos po karės vir
šininkų komanda ir po karės įs 
tatymų disciplina ji vadina 
“pradžia tikrojo kolektivizmo”!

Jos “tikrasis kolektivizmas” 
(socializmas) prasideda kazor- 
mčse!

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Geriau mirt, ne kad kentėt 
ponų verguvę, sako ko

rėjiečiai.
ĮFcdcruotos spaudos žiniai

Washingtųn, D. C. — “Nuo 
žemiausio darbininko iki vaįdi- 
ninko, korėjiečiai bevelija mir
ti, ne kad kentėti Japonų pries- 
apudą”, sako ką-tik iš Rytų su
grįžęs amerikietis artistas C.

Ja-

Laužant čarterį, gręsia pavojus 
iš valdžios pusės, nes tatai duo
tų jai progos imti draugiją na- 
gan, atimt jos čarterį, vadinas, 
nugniaužt draugiją, o jos turtą 
paimt savo globom Draugai, ar 
lokiam likimui jus organizavo 
te ir auklėjote L. D. L. D. ? Jus 
negalite to jreist, jei jums rupi 
darbininkų švietimas ir jei jus 
remiate darbininkų judėjimą.

Nemirtinas Lincoln kadaise 
pasakė: “Kai kuriuos žmonės 
galima klaidint visados; kai ka
da galima suklaidint visus žino 
nės; bet visus žmones visados 
klaidint negalima”.

Tas sakinys tinka ir L. D. L. 
D. Komunistams pavyko dau
gelį narių laikinai suklaidinti; 
bet jie negalės visuomet juos 
klaidinti. Jau dabar jie prade
da matyt, kurlink jie buvo nu
žengę. Suklaidintos kuopos tvar 
kosi iš naujo, tvirtėja ir veikia. 
Tvarkosi sekdamos draugijos 
konstitucija. Daugelis jau su
sitvarkė, pridavė centrui kuopų 
numerius, prisiųsdamos kartu 
ir metines duokles. Bet randasi 
da ir apmirusių, nepersiorgani
zavusių.

Draugai, laikas bėga, reikėtų 
labiau sukrust, kad įmanomai su 
tvarkius draugijos reikalus ir 
kad butų galima pradėt ruoštis 

• kam tai Pr*e išvidinio vienos kitos kny

Šios audros nebūtų kilusios, 
jei mus buvusieji draugai, ko
munistai, butų pilnai supratę 
šio&. draugijos pamatines taisy
kles ir užduotis. Draugijos val- 
dymasis demokratinis, jos už
duotis grynai >k ui t u rišiką—-pla
tinimas apšvietos darbo žmonių 
tarpe. Apšvieta gi mums vi
siems labai reikalinga.

Draugija valdėsi demokrati
niais pamatais. Taip centro, 
taip Liter. Komitetai, kuriems 
pavedama draugijos vedimas, 
rankraščių rupinimas ir knygų 
leidimas, renkami visų narių. 
Narių pareiga rinkt į Komite
tus tokius asmenis, kurie nusi
mano apie jiems pavestą dar
bą. Jei išleista knyga pasiro
dytų netinkama, atskiri nariai 
ir kuopos tuvi teisės pakelt bal
są, kritikuoti, persergėti, kad 
panašųl raštai netinka. Neabe
joju, kad komitetai, kurie žiuri 
rankraščių ir sprendžia apie jų 
turinį ir literatinę vertę, rūpin
sis visados atkreipti į tai do
mės. Komunistų skaldymas L. 
D. L. D. yra tai piktas noras at
keršyt L. S, S., kurios jie neįs
tengė palaidot. Nors komunis
tai gerai žino, kad skaldydami 
LDLD. daug daugiau keršija 
ir kenkia lietuvių darbininkiš
kam judėjimui negu L. S. S., vie 
nok jie tai daro.

Gal vienas kitas sakys: Jus, 
socialistai, jei geidžiat vienybės 
ir labo L. D. L. D., tad kodėl ne- 
pavedat ją komunistams? Ko
dėl išvien su jais neinat?

Gerbiamiejie, todėl, kad mes 
pogeidžiam L. D. L. D. palaidot! 
Ji suorganizuota, kad gyvuotų ir 
neštų apšvietą nuvargintam lie
tuviui darbininkui, kad leidžia-

gos. Ir tas lengvai bus galima; 
bet jus visi draugai turite su- 
remt pečiais, kad pastūmėjus šį 
taip svarbų ir reikalingą darbą 
pirmyn.

Centro Komitetas dirba kiek 
galėdamas. Bet čia ne vieno 
komiteto darbas, o visų narių. 
Todėl, draugai nariai, ateikite 
Centro Komitetui su ūmia pa- 
gelba, o musų darbo vaisiai bus 
žymus.

Kuopos, kurios šios suirutės 
tapo sudemoralizuotos, ir neveik 
lios, privalo tuojau sušaukt su
sirinkimus, persiorganizuot, su- 
mokėt metines duokles ir pasiųst 
centran, išperiant money orderf 
ar čekį vardu iždininko K. Liut
kaus ir kartu su kuopos nume
riu pasiųst Centro sekretoriui 
M. J. Iškauskui, 363 Grand St., 
Jersey City, N. J.

Kuopos, kurios buvo suklai
dintos, nors nepakriko, bet lig- 
šiol tylėjo, nežinodamos, kurlink 
krypti, turėjo progos pamatyt ir 
suprast, kas rūpinasi gyvenimu 
ir veikimu L. 1). L. D. Tat lai
kas joms grįžti prie Centro ir 
veikt.

Pagalios, ten, kur nėra ir ne
buvo L. D. L. D. kuopų, bet ran
dasi bent penki žmonės, kurie 
supranta svarbą šios draugijos, 
privalo pasistengt tuojau- su
tveri kuopą.

Taigi, draugai, kibkime dar
ban.

Reikale imformacijų kreipki
tės į Centrą.

— J. M. Endzulis,
Laikinis Pirm.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopitram
Namų Ofisas:

3323 S. Kalstą St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas t
127 N. DearbomSI. 

1111-13 Unlty Bldf.
Tel. Central 4411

Lietuvos Laisvės Fondo iždi
ninkas, K. Gugis, vakar pasiūti 
tė včl 80 tūkstančių auksinų 
Lietuvon, Lietuvos darbininkų 
kovai už savo teises remti.

Pinigai pasiųsta kablegramu 
vardu Lietuvos socialdemokra
tų partijos vadovo d. Stepono 
Kairio.

Draugai ir draugės, nepaliau 
kitę velkę. Veskite ir toliau en
ergingą kampaniją, kad greitu 
laiku včl galėtume surinkti 
Lietuvos Laisvės Fondan tūk
stančius.

Amerikos lietuvių klerikalai 
ir atžagareiviai tautininkai ne
sigaili pinigų Lietuvos reakcio
nieriams, darbininkų priešams 
remti ir juos stiprinti. Musų 
priedermė neapsileisti, bot dar 
daugiau surinkti pinigų už savo 
iriešus klerikalus ir kitus atža
gareivius, kad padėjus Lietuvos 
darbininkams savo, o kartu ir 
musų pačių, priešus nugalėti ir 
padaryti Lietuvą tikrai laisva, 
demokratine darbininkiška res
publika !

Darban, draugai ir draugės 
—'Amerikos lietuviai darbinin
kai ir darbininkės!

Tikram Tautininkui, Keno- 
sha. — Nekreipiame domės į ko 
respondencijas, kurių autoriai 
sale slapyvardžio nepaduoda sa 
vo tikro vardo-pavardės ir ad
reso Redakcijos žiniai.

Cigarų Agentui. Tas-pat.

; J> Illinois

A. PETRATIS ® S. FABIJO

A. PETRATIS &C
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANC

European American Buri
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokc

NOTARUI 
3249 So. Halsted Street.

Ttl.EPHONi; Boulevard 611

DR. A. MONTVTD
CjAG o

Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 
25 E. Washingtoa 8t. 
Msrshall Field Aunas 

18th fl. Ruimu* 1827 
Phone Central 8362 

Valandos: nno 10 iki 12 ryto
2121 North We*tera Ava. 

Valandos: 6 iki 8 vakare. 
^-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
rtezidencijos telefonas West 6126

Aukų kvitavimas.

\Vestville, III., Liet. Moterų
Apšvietos D-ja, per K.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT18TA8

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo* 
3261 So. Halsted St. Chicago, I1L

Kačiušį ......................... $11.50
M. Staškus, Gary, Ind...... 1.00

?et. Mačius, Geneva, III. .. 1.00 
Jon. Linkus, Geneva, 111. .. 1.00

Buvo.....................  $1,579.73

Viso labo........ .  $1,594.23
Vakar pasiųsta Lietuvon 
80,000 auksinų .. $1302.38

Liko kasoj tik .... $291.85

Paskutinėmis praeitos savai
tės dienomis aukos Lietuvos 
Laisvės Fondan buvo lig trupu
tį apsistojusios plaukti. Bet 
panedelyj vėl jų atplaukė.

Draugai ir draugės, nepaliau
kite veikę; nepaliaukite aukų 
rinkimo kampanijos.

Parama musų kovojantiems 
Lietuvoj draugams reikalinga1 
ne tik dabar, rinkimo atstovų į 
Steigiamąjį Seimą metu.7 Tos 
paramos reikės jiems nemažiau 
ir tada, kai Stengiamasis Sei
mas bus susirinkęs. Jiems rei
kės dar labiau budinti žmones,

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

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

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

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

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

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

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visą chroniškų ligų 

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

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

Telefonų Savininkai, kurie e- 
sate pasirįžę kraustyties tarpe , 
Balandžio 15 d. ir Gegužio 15 
d. yra meldžiami mums duoti

Notą Trisdešimts Dienų
Kad tokiu budu palengvinus mums 
perkėlime telefonų.

Kaip greit jus nutarsite kur 
kraustyties, tuoj

Pašauk Comtaercial Department 
Official 100

(Nereikia mokėti.)

CHICAGO TELEPHONE CAMPANY
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Išmatos 
kuomet lieka kūne iš- 
matos jos padaro ditie- 

=5 liūs skausmus. Seve- 
— ra’s Skin Oitment (Se

veros odos mostis) yra 
žinoma kaipo gydanti 

=g ir išgydanti gyduole; 
== taipgi stiprinanti ir iš- 
S5 duoda gerus rezultatus.

Kaina 50c ir 1c dadė- 
Ę33 jimo.

■iimihiiiiiiiiiiiim igtuviu Ha liuoss

Muilas
Į dėl spuogų ir odos ligų 

■ tu r būti gydantis, ty- 
= ras ir patikėtinas. Se- 

; vera’s Medicated Skin 
= Soap (Severos Gydan- 
= tis Odos Muilas) atsa- 
| ko visiems šitiems rei- 
= kalavimams. Yra ge- 
| rai žinomas dėlei savo 
= gydančių ypatybių. La- 
= bai geras vartoti peau- 
= simuisi ir skutimosi. 
= Kaina 25c.

Pavasario 
Gyduolės

Daugelis šeimynų turi gerą in- 
protį užstojus pavasariui išvalyti 
savo vidurius ir pravalyti kraują, 
kad tokiu budu apsaugojus kūno 
odą nuo nešvarumų, spuogų, šašų, 
skaudulių ir niežų. Tai apsireiš
kia pas tuos, kurie jaučiasi nusil
pę, o jų kraujas būna užsiteršęs. 
Tokie privalo savo kraują išvalyti. 
Kiekvienas tokiam tikslui privalo 
vartoti

WEST SIDE

Jau ne seni “geri laikai.”

gevera’s

bai nesmagi jiems tiosa, bet tai 
yra liesa. Nors jų “veikėjai” ir 
taip dar kaltintų “liberalus” ir 
kitus “tautos •ncixrietclhis,” bet 
tuo jie nė vieno protaujančio

— Westsid ietis.

Komisijos raportas priimtas 
41 balsu prieš 20. Komunistai 
kelia triukšmą: “Atsimest, at- 
simest, — menševikai kontro
liuoja Sąryšį!” Pirmininkas pa 
reiškia, kad įnešimas tiksiąs 
prie “naujų reikalų”.

Maudymui
ŠE ar vilgymui odos palie- 

stos šašais, reikia vi- 
siul vartoti gydantis 
skįstimas Tokiam tik

S slui geriausia vartoti 
=s Severa’s Antisepsol. 
= Tai malšina svembėji- 

«mą ir suteikia kentan- 
čiam malonu palengvi- 

==: nimą. Jo waina 35c ir 
S 2c. taksų. ,

Užkė t ėjimas
Paeina dėl daugelio ki
tokių ligų. Reikia sau 
goti, kad viduriai vi
sad reguliariai veiktų. 
Severa’s Balsam of Life 
(Severos Gyvasties Bhl 
samas) esti užtikėtina 
gyduolė dėl užkietėji
mo, nevirinimo, skilvio 
nevirškinimo ir neteki
mo apetito. Kaina 85 
centai ir 4c. taksų.

Linimcntas
privalo rasties po ran
ka kiekvienoje šeimy
noje. Severa’g Gothard 
Oil (Severos Gothardiš 
kas Aliejus) esti vie
nas geriausių vaistų, 
kokie reikalingi gydy
mui sausliffės (reuma
tizmo) ir šiai panašių 
ligų. Kainos 30c. ir 
60c., 2c. ir 3c. taksų.

Blood
Purifier

(Severos Valytojas Kraujo) pava
sariui užeinant, ši gyduolė yra ži
noma kaipo geriausia reguliuoto
jas visos žmogaus sistemos ir dėl
to daugiausia vartojama gydymui 
ligų paeinančių nuo kraujo nešva
rumo.

Skaityk, ką ponas Stanley Dor- 
gan 502 — 13ta gatve South Oma
ha, Nebr. rašo mums apie šią gy
duolę Vasario 11 d., 1919 m.

•
“Aš dėkoju Tamistoms už 

patarimą vartoti Severo’s Va
lytojo Kraujo. Turėjau dide- 
deles odos votes, kurios pavar
tojus Severos Valytojo Krau
jo pranyko į dvi savaiti. 
dabar sveikas ir niekas 
nebekenkta.”
Daugybę laiškų panašios

mums ateina ir męs esame įsitiki
nę, jog ir jums pagelbės. Budai 
vartojimo labai aiškus.

Kaina $1.25 ir 5c. taksų.

Esu 
man

rūšies

5=

Severos vai. tai šeimynoms gaunama visose vaistinyČiose Rei- ĘEĘ 
kalauk tik Severos vaistų, kitokių neimk Jeigu negalima gauti === 

= vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš musų, prisiųsdamas reikalaujamą 
S kainą ir kares taksas, sekamu antrašu: HM

į W. F. Severą Co., Cedar Rapids, lowal

Laivakortes $63
PER VANDENI

Balandžio 10, 16, 23,24,26 Geg. 1, 7, 8, 9,15.
Parūpiname PASPORTUS.
Siunčiame PINIGUS.

Lithuanian American Information Bureau
3111 So. Halsted St., Chicago, III.

PRAKALBOS
Rengia L. L. FEDERACIJA

K. of I’. SVETAINĖJE, 11037 Michigan Avė. ‘
A. N DIE, BALAN DŽIO (APRII.) 7 <1., 1920, 7:30 vak.

Bus labai žingeidžios prakalbos, nes kalbėtojas ge> 
įai prisirengęs ir turi geros medegos. Geistina kodau- 
giausia publikos. Bus ko išgirsti. Kalbės P. Dubickas.

Del padengimo lėšų inžanga 10c.
Nepamirškite šįvakar atsilankyti.

Kviečia KOMITETAS.

Šviesą ir pajicgą suvedame i senus ir naujus namus, 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoj
THE BRIDGEPORT ELECTRIC C0.» 11

A. BARTKUS, Prca.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chlcaj

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL,

Rosiikos ir Varkiškos darios

Vietos klerikalai dejuoja. 
Jiems nebesiseką. O tai dėlto, 
kad tie “liberalai” (vielos tau- 
tiininkai, susibųrusieji į “drau
gijų tarybą”)xir kiloki “tautos' 
neprieteliai” trukdą jų darbui 

šiuo atveju “katalikų vieny
bių inkų” 
glemžti Špitoles naudon.

Istorija yni tokiu. Prieš at- 
vyksiant Lietuvos misijai “vie- 
nyhininikai” nusitarė ne vieno

ryžimu'isi visa pusi- 
• - - — *1 %

dę, kad West Skies Draugijų 
Taryba tariasi apie kampaniją 
Lietuvos “laisves bonaims” par
davinėti, jie paisirupdno įbau
ginti tuos “liberalus” taip, kad 
pastarieji “pašu'iniję”, parugo- 
ję turėjo nutilti. Bet dėlto “vie- 
aybininkai” nė kiek nelaimėjo. 
Nė misijai atvykus nė dabar tų 
bonų pardavinėjimu pasigirti 
jie negali. Galvoja šį ir tą, bet

Ir delei šito savo 
“vimybi įlinkai” 

“liberalus” (tau- 
žinoma, socialis-

ie|xisdsdkimo 
dabar kaltina 
’rninkus)! ir
ius! Pastaruosius, beje, jie va* 
liną bolševikais. Girdi, lai jie 
įsą kalti, kad West Sidū negali

Tai, suprantama, yra prasi- 
nanymais. Sočia lipiai iškarto 
luslatė savo poziciją. Jie pasa
kė, kad bonų pardavinėjime jie 
nedalyvaus. Gi tariamieji “libe
ralai’’—<laiis jų nuėjo pas vie- 
iiybininkii*;. Pažangesnieji jų 
niurnės pasiliko “bešaliais.” Jie 
luinojo ranka. Niinr 
uad “vM'inyjj’iiiinlkaii’’ 
‘perdaug”: Įiasiduoti 
komandai. “Mes, sakė
line būdų nusi(|)irkl.i bonų ir 

>e jų.”
Tatai rodo, kad “lilu 

tar iam ų j ų “ v ien y b i n i i ik ų 
iiii anaiptol netrukdė. O socia
listai, nors ir atsisakė da’Iyvau- 
’i, bet, turėdami kilų svarbes-

iikal a vo 
špilidūs 

jie, “ra-

p’

lesimai^ė.
“Vienybininkų” nepasisoki- 

na tuo bildu tenka aiškinti kuo 
kitu, būtent: žniomių nepasiti
kėjimu špitolei. Tatai yra la-

NAUJAS VAISTAS 
Malšina Kaitimu Kojų

Jus negalite pasidžiaugti gyvenimu, 
kad jūsų kojos pavargsta, kaista ir 
opa. Pradėk tuoj, kad padarius jas 

sveikas ir tvirtas. Maudyk kojas šil
tame vandenyje. Tada ištepk su TUR
BO padus, kulnes, pirštus, išliežius — 
kame tik sopa arba kaista. Braukyk, 
kol nepajusi, jog kaitimas pasikeitė 
maloniu šalimu. O koks palengvini
mas! Pakartok kas vakarą ir rytme
tį ir tuoj jūsų kojos pasveiks. Tu r po 
esti vienatinė Terpentino mostis. Ja
me randasi taipgi Metylės ir Kamfo- 
; as — trįs vaistai iš senovės gerai ži
nomi. Geras dėl galvos skaudėjimo, 
prasišaldymo, įsipiovimo ir visokių 
skaudėjimų Gausite pas savo vaisti
ninką.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

25 S. Dearbom St., Chicagfo. 
Room Z06.

8. D. IxACHAWlCZ
Lietuvys Graboriua

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale, meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chlcage, III 

Tel. Canal 2199.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nini. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina.. . Vyrų ir 
jaunų-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 sergo siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino sorgo kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

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

itin

NORTH SIDE

Keičiasi laikai — keičiasi 
ir žmonės. -

skyrių ir pradėjo

delegatais j North

Vietos komunistų kuopai pa
krikus, likučiai susimetė į Rub- 
siuvių unijos 
“veikti”.

Pirmiausia pasirūpino, kad 
juos išrinktų
Sidės Dr-jų Sąryšį, o kad Sąry
šis yra padaręs kelis nepalan
kius komunistams tarimus, to
dėl po unijos priedanga jie nu
sitarė atkeršyti Sąryšiui. Uni
jos susirinkimuose jie šlykščiais 
prasimanymais ėmė niekinti vi
są Sąryšio veikimą. O kadan
gi unijoj buvo žmonių, kurie bu 
vo priešingi Sąryšiui nuo pat jo 
susi tvėrimo, tai komunistams 
lengva buvo patraukli juos sa
vo pusėn, kad kartu ėjus prieš 
Dr-jų Sąryšį, štai, vasario mė 
nesį unija prisiunčia reikalavi
mą, kad unijos delegatams pak
vietimai į Sąryšio susirinkimus 
butų siunčiami laiškais, nes uni
jos delegatai: J. Tumosa, A. 
Jakštas, A. Meilus laikraščio ne 
skaitą.

Sąryšio delegatai, išgirdę tokį 
pranešimą, nustebo. “Ar komu 
nistų dagi vadai laikraščio ne
skaito?” klausinėja vienas kito.

Svarstant Sąryšio reikalus ko 
munistai duoda įnešimą, kad Są 
ryšis panaikintų mokyklą, ne

duotų svetainės susirinkimams 
L. G. Draugijai ir Pirmyn cho
rui. Kuomet toks įnešimas ne
perėjo, tai komunistai pareiškė, 
kad jie tatai pervarysią pagel- 
ba unijos. Žinoma, jie ir vėl 
unijoj “laimėjo”. Kovo mėne
sį unija prisiunčia tarimą (per 
savo delegatus): “Kadangi sve
tainė duodama L. G. D. Moky
klai ir Pirmyn chorui, tai unija 
nutarė panaikinti svetainę”.

Sąryšio delegatai suprato ko
munistų triksus ir išrinko ko
misiją, kad ji paaiškintų unijai 
tikrą dalykų stovį.
Unijos susirinkimas, bal. 2 d.
Matau reikalo paduoti visuo 

menei daugiau unijos tarimų, ne 
vien tarimą dėl Dr-jų Sąryšio.

Susirinkimo tvarką veda Mas- 
son (Misius), žmogus, kurs kaip 
ta vėjo pučiama smilga, tai į 
vieną, tai į kitą pusę linksta. 
Susirinkime dalyvauja apie 70 
narių.
dėl L. D. Dr-jos laiško, 
rys, žinomas “bolševikų” 
nys, rėžia: 
G. D., nes 
kareiviams 
bolševikus,
prieš bolševikus, tie yra darbi
ninkų judesiai”. Laiškas priim 
tas 42 balsais prieš 23.

Dr-jų SąTyšio Komisijos ra
portas perskaitytas iš rašto. Pla 
čiai išdėstyta Sąryšio veikimas, 
su : “Ar linija yra

Pirmos diskusijos eina 
Vikš- 
rėks- 

“Nereikia remti L.
jijė teikia pagelbą 
kovojantiems prieš 
o kas tiktaį kovoja

priešingų tam?”

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

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

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.
DR. R. WAGNER

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų..

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8 
1553 W. 47th St.

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover

I B B

9660.

įnešimas duoti papeikimą 
“Darbo” redaktoriui Bimbai, 
nes perloli “nubimbėjęs” nuo or 
ganizacijos reikalų, o užėmęs 
nabašninko “Degtuko” (“žari
jos” — buvusio komunistų or
gano) vietą. Rimtai buvo nu
rodyta, kad organas turi tar
nauti organizacijai, ^>e užsipul- 
dinėjimi) ant atskirų partijų ir 
asmenų, kaip dabar Bimba kad 
daro. Čia Bimbos sėbrams pa
taikyta į pačią skaudamąją vie
tą. Tumosa šaukia, kad laik
raštukas esąs vedamas tikrai 
darbininkiškoj pakraipoj. Jo
kiems bolševikams netarnaująs, 
nes jų nesą — visi žiną, ka bol
ševikų nebuvę ir nesą. Viks- 
rys patvirtina, kad bolševikų nė 
ra. Esą, jeigu “Darbas” duo
dąs vėjo socialburžujams, tau
tininkams, katalikams, tai taip 
jiems ir reikia. Esą, kilus kur 
nors- streikui, katalikai, tauti
ninkai ir kiti pirmutiniai esą 
streiklaužiai, todėl jų gailėtis ir 
nereikią. Žiūrėkite, girdi, kur 
nuvedė unijas Europos unijų va 
dai; “o nuvažiuokime į bolševi
kų karalystę (Rusiją), tai pa
matysime, kaip tenais nesigai
li buržujų [Vikšrys laižosi, sei 
lę ryja] ir darbininkai laimin
gai gyvena”. Kįla triukšmas. 
Northsidiečiams plačiai žinomas 
K-s, katalikas - demokratas, ne 
nurimsta; kojom trypia ir krės
lu aslą daužo. Tuo tarpu eina 
balsavimas. Daug susilaiko nuo 
balsavimo. 27 balsai už papei
kimą, 29 prieš. Katalikai, tau- 
ninkai ir kiti (?) nesijuto, kaip 
prisipažįsta esą “pirmutiniai 
streiklaužiai”.

Nauji sumanymai:
-K. Kaminskas (iš Cicero) pa

sisako esąs Laisvės Namo Ben
drovės atsiųstas kalbinti uniją 
prisidėti prie įsteigimo namo. 
Esą, visos Cicero progresyvios 
draugijos priklausančios Ciceros 
Dr-jų Sąryšiui. Unija jokio ta 
rimo nepadaro.

Northsidės Dr-jų Sąryšio 
reikalai.

Tas patsai Kaminskas duoda 
įnešimą atsimesti nuo Northsi
dės Dr-jų Sąryšio. Begėdiškes- 
nio įnešimo iš komunistų pusės 
nebuvo galima ir laukti. Rei
kia tik stebėties, kad Ciceros 
draugai duoda įgaliojimus atsto 
vauti darbininkų įstaigas to
kiems gaivalams, kurie yra prie 
šingi darbininkų apsvietos įstai 
goms. L
gavo du kartu ilgesnę nosį 
gu jis turėjo. Įnešimas 
triuškinta penkiolikos balsų 
guma.

Įnešimas atšaukti Joną 
mošą ir Antaną Jakštą (tuos, 
kurie iki šiol melagingai infor
mavo uniją apie Sąryšį) iš Są
ryšio delegatų, o jų vieton rink
ti kitus, — priimtas didele dau
guma balsų (38 už, 23 prieš). 
Naujų delegatų rinkime ir vėl 
tas ciccrictis taikosi pavartot 
komunistišką “triksą”, pats ap- 
siimdamas būti delgatu. Bet ii 
čia tapo paliktas už Sąryšio de- 
legatų susirinkimo durių.

Kas žino, ar “komunistai 
dar drįs kada nors kėsintis ant 
Norhsidės Dr-jtį Sąryšio, ar ki
tų pažangiųjų darbininkų orga
nizacijų po šios skaudžios jiems 
pirties. — Jonas-

Demonstracija Dėbso reikalu 
atidėta.

tris

ar 
tai-

te, griovė, nešė. Griovė smuk
les, griovė bankus, griovė šiaip 
įgyvenamus namus; neaplenkė 
nei bažnyčių. Taip nugriovė ai
rių Katalikų bažnyčią, nuvertė 
ir klebonijos stogą ir lubas, o 
jau minyškų namus tai nuo pat 
pamatų nukėlė, sudraskė ir po 
lentelę išnešiojo. Sužeidė ir 
m in.yškas.

Dabar jau tie nu vartyti 
apdraskyti namai pradėta
syt, statyt. Ponas Galis Volfas, 
kurio bankui buvo stogas nu
verstas ir langai išdaužyti, pra
dėjo savo įstaigą atstatyti. The 
National Maliealblc Casting 
kompanija aukojo 2(XM) dolerių 
nukentėjusiems dėl audros mo.l 
roseparkieČiams; be to, kompa 
n i ja kolek tuoju ir iš savo dar
bininkų: kiekvienas darbinin
kas turėjo duot mažiausiai bent 
5 dolerius. Kompanija taipjau 
siunčia kasdien po 10 ar dau-

darbų, arba nuvalymo tų vie
lų, *kur buvo namai. Bet kom* 
panija daro tatai dėlto, kad dau 
ginusia jos bosų ar šiaip žymes 
nių darbininkų namų audra nu 
vartė, 
siciins.
liek aukų surinkti, idant butų 
galima atstatyti tuos namus 
taip, kaip kad buvo prieš au
drą. — XXIX.

aigi ji padeda saviė- 
Kalbama, kad norima

CHICAGOS DARBININKAI 
PROTESTUOJA.

Rengia didelį mass mitingą 
balandžio 9.

New Yorko valstijos reakci
ninkų pasiniojinias prieš pen
kis tos valstijos legiisJaturos na 
rius socialistus sujudino ir Chi 
cagos darbininkus. Kaip tik bu
vo paskelbta žinios apie paša
linimą socialistų assembly me
nų, organizuotieji Chicagos dar 
buliukai nusitarė surengti visą 
eilę masinių susirinkimų, idant 
tuo pareiškus protesto prieš pa 
svaiguliu kapitalo bernų sava
valiavimą.

Pirmas didelis masinis susi
rinkimas rengiama sekamą pel
nyčių, balandžio 9, erdviame 
Ashland Auditoriume (galve- 
karių darbininkų unijos svetai
nėj prie Ashland ir Vau Buren 
gatvių). Be kilų k oi u* visų vie
los didžiųjų unijų kalbėtojų, 
lame susirinkime, tu r būt, kal
būs ir du pašaliu tieji assembly- 
menai, būtent, Augusi Claes- 
sens ir Louis Wald'man.

Lietuviai darbininkai tegul 
nepamiršta dalyvauti.

GEGUŽINĖ DEMON
STRACIJA.

Bet Ciceros įgaliotinis 
ne- 
su- 

dau

MELROSE PARK
I . 0

Vėsulos pasekmės.

TU-

Jau Naujienose buvo rašyta 
apie siautusią kovo 28 dieną 
baisią vėsulą, pridariusią dau
gybę nuostolių. Bet Mclrose Par 
kas lur-but labiausiai nukentė
jo. Apskaitoma, kad apie ketu
ris šimtus namų sugriauta, apie 
nuo 
žmonių sužeista, keletas užmuš 
tu. Vėtra buvo taip smarki, kad 
nieko nepaliko anl vietos: kas 
lik jos kelyj pakliuvo, visa ver-

trijų iki keturių šimtų

Socialistu Partija rengia didelį 
masinį susirinkimą.

Gegužės pirma diena—viso 
pasaulio darbininkų šventė. Kad 
tinkamai ją pažymėjus, Chica- 
fos socialistų organizacija ren
gia didelę demonstraciją—ma
stinį susirinkimą didžiąjame 
Ashland Auditoriume, kampas 
Ashland ir Van Buren galvių. 
Bengia 1 dieną gegužes, vaka
re. Be ^prakalbų, kurių pasa
kys žymiausieji šios šalies so-

iiU,

Kiek parduota Lietu
vos paskolos bonų. 

• 1..........
Lietuvos Misijos Biuras skel

bia, kad iki kovo 26 d. Amerikos 
lietuviai supirkę Lietuvos pas
kolos bonų viso už 1,270,000 do
lerių. Daugiausia Lietuvos bo
nų parduota Chicagos apskrity, 
nes už 218,760 dolerių; vien Chi 
cagos miesto lietuviai paėmę jų 
už 161,813 dolerių.

Antrą vietą užima Bostono 
apskritis, supirkęs bonų už 104- 
660 dolerių.

Toliaus eina: Waterburio aps
kritis su 81,079 dol.; New Yor
ko apskr. 73,585 dol.; Philadel- 
phijos apskr. 32,864 dol.; Cleve- 
lando apskr. 25,012 dol.; She- 
nandoth apskr. 7,492 dol.; Wil- 
kes Barre apskr. 6,975 dol.; 
Pittburgho apskr. 4,836 dol.; vi 
sos kitos vakarų kolonijos apla
mai 8,200 dol.; atskiri asmens, 
ne per Apskričių komitetus, pir
kę už 11,461 dol.

Socialistų partijos pildomojo 
Komiteto sekretorius skelbia, 
kad ruoštoji balandžio 13tai die
nai milžiniška demonstracija 
Washingtone Dėbso ir kitų poli
tinių kalinių paliuosavimo rei
kalu, tapus atidėta kiek vėles
niam laikui. Atidėti tekę dėl
to, kad tokios milžiniškos prote
sto demonstracijos balandžio 13, 
taigi dieną, kurioj sukaks ištisi 
metai kaip Debsas uždaryta ka
lėj iman, dėl laiko trumpumo ne 
buvę galima surengti. Demoną 
tracįja tatai įvyksanti truputį 
vėliau, bet užtat daug didesnia
me maštabe ne kad buvus iš
karto pienuojama.

Vienok šiaip vietų darbinin
kiškos socialistų organizeijos 
kviečiamos rengti tą dieną (ba
landžio 13) protesto susirinki
mų ir priimti rezoliucijų reika
lavimais, kad kaip Debsas, taip 
visi kiti politiniai kaliniai butų 
tuojau paliuosuoti.

Pranešimai
Brighton, Pk. — L. S. S. 174 kuo

pos mėnesinis susirinkimas įvyks se- 
redoj, balandžo 7 d., kaip 7:30 v. v., 
A. Pociaus svetainėj, 3824 S. Kedzie 
Avė. Visi draugai ir draugės atvy
kite, nes yra svarbių reikalų. Atsi
veskite ir naujų draugų. — Valdyba.

Prakalbos apie Lietuvą. — Ketver
ge, bal. 8 d., L. S. S. 4 kp. rengia pra 
kalbas Mildos svet., 3142 Eo Halsted 
St., ant 3 lubų Pradžia kaip 7:30 
vai. vakaro Kalbės d. Kl. Jurgelio
nis ir adv. K. Gugis. Visi lietuviai 
darbininkai iš arti ir iš toliau kvie
čiami atvykti. —

Chicagos Lietuvių vyrų choro vaka- 
karas, kurs turėjo įvykti balandžio 4 
dieną, delei blogo oro neįvyko. Tatai 
dabar jisai tapo atidėtas. Kaip grei
tai surasime svetainę, apie tai bus 
pranešta ir veikalas “Velnias ne bo
ba” bus suloštas. Visi tię, kur turi pir
kę tikietus, tegul juos pasilaiko: bus 
geri sekamam vakarui.

—Ch. Liet. Vyrų Choras.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš. 
bertaininis susirinkimas įvyks sere- 
doj, balandžio 7, Liuosybės svet. 1822 
Wabansia Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visi nariai malonėkite atvykti laiku.

— J. Kalainė, rašt.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolių, Antano ir 

Zigmanto Šepkų, Šiaulių pav., Triš
kių miestelio. Ir seserų Liudvikos Do
micėlės šepkaičių. Meldžiu atsiliepti 
adresu:

JONAS DEIMONTAS, 
Box 46 Melrose Park, 111

PAJIEŠKAU savo brolių Jono ir 
Antano Būdvyčių iš Tauragės apskr. 
Šilalės valsčiaus, Laviškių sodos.

Mrs. ROZALIJA PETRAITIENĖ, 
1437 So. Morgan St., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU Marijonos Kirkickai- 
tės, Rodos gyveno Chicago, III. Paeina 
iš Tauragės apskr. Pagramančio pa
rapijos. Gavau laišką iš Lietuvos; jos 
motina klausia jos ir nori žinoti ar 
gyva ar mirusi. Meldžiu atsiliepti, ar 
kas žino pranešti man adresu:

ANTON KASPARAVIČIUS,
Box 421. Johnston City, Jll.

PAJIEŠKAU savo vyro Marcijono 
Melės. Pirmiau girdėjau gyveno Chi- 
cago, o dabar nežinau kame. Kas ži
note arba pažįstate — meldžiu man 
pranešti. Turiu svarbų reikalą

ONA MELIENĖ,
642 W. 18th St.

, PAJIEŠKAU savo brolio Jurgio 
Rutvinskio iš Mariampolės apskričio, 
lGva.ira.vo va.ls<5iavi«. Klevines kaimo. 
Prašau atsišaukti adresu:

ANT. BUTVINSKAS,
Box 157 Pcnn. Station, Pa.

PAJIEŠKAU Juozapo Keveckio, iš 
Kauno rėd. Telšių apskr., Mosėdžiu 
kaimo. 1915 metuos gyveno 1122 So. 
H ai s t exl. Kur dabar gyvena, nežinau. 
Malonės atsišaukti.

Jonas ir Petronėlė Baranauskiai 
(Kavickaitė)

139 Lawrence St., Hartford, Conn

PAJIEŠKAU apsivertimui merginos 
arba našlės-be vaikų ne jaunesnės per 
20 metų, ne senesnės per 30 metų. Aš 
esu 27 metų amžiaus, turiu gera dar
bą, uždirbu po $200 į mėnesį. Kuri su
tiktumėt ant šito, malonėkite prisiųs
ti su pirmu laišku paveikslą. Duo
siu atsakymą kiekvienai:

J. R. K.
2839 W. 40 St. ,Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo dukters Anto- 
sės Slickiutės-Grigutienės. šeši metai 
atgal ji gyveno Nanticoke, Pa., o da
bar nežnau kame. Meldžiu jos pačios 
atsišaukti arba kas apie ją žino lai 
praneša, už ką busiu labai dėkinga. 
Mano adresas:

JOSEPH1NA MARK1EW1CZ, 
Box 85. Glen White, W. Va.

PAJIEŠKAU švogerio VVilemo Bliu- 
dČiuko. Metai atgal\gyveno Mindene. 
W. Va. Paeina iš Šiaulių apskričio 
Akmenės pąr. Meldžiu atsišaukti ad
resu:

JONAS K. BILIŪNAS, 
Box 207. Frankfort Heights, 111
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JIEŠKO PARTNERIŲ REIKIA DARBININKŲ
REIK/kLLNGAS partneris kepyklos 

bizniui. Pažeidžiau shvo ranką; ne
begaliu vienas pats aprėpti viso biz
nio. Darau gerą biznį. Esu vienin
telis lietuvis duonkepis Spring Vaiky 
mieste. Kreipties

JOS M. AŽUKAS,
114 E. Daketa St. Spring Valley, III.

MOTERŲ

■ h.l..1 y■iB.iIimu._iu__ _ i

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMALžEMe
VYRŲ VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių 2 veiterių Gera 
mokestis.

W. JUCIUS,
3305 So. Halsted St.

APSIUASTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

REIKIA indų mazgotojo.
809 E. 61 st St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKALINGA moteris dėl prižiūrė
jimo paaugusių vaikų arba pora su 
mažai vaikų. Gera vieta. Kreipties va
karais nuo 6 iki 8:30.

MILLER, 
3352 Lowe Avė.

Mes atidarėme apsiaustų 
siuvyklą Utarninke Bal. 6 d. 
musų naujame name
Mums tuoj reikia patyrusių.

REIKIA senos moteries prie dabo
jimo 3 vaikų; $15 į mėnesį, valgis ir 
butas.

VYRŲ IR MOTERŲ
Delei padidinimo musų dirby- 

klos mazgojimo mašinų atsida
rė pas mus daug darbo vietų 
prie benčiaus ir mašinų, šitos 
vietos yra ar dėl pradedančių ar
ba patyrusių. Darbas pastovus 
ir mokama sulyg patyrimo ir ga
bumo.

ALBAUGH DOVER, 
2100 Marshal Blvd.

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

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą. 

- — ■ -■ - ----- ' - ....... .........

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

4505 So. Paulina St., Chicago, III.
Phone Yards 5519

REIKIA — 20 moteriškų sortavi- 
mui popieros atmatų. Augšta moke
stis. Nuolat darbas.

REPUBLIC WASTE PAPER CO., 
626 West Taylor St. 

kampas Desplaines St.

Top Coliai* meikerių 
Šilk Facing beisterių 
Teilorių 
Operatorių
Machine mergaičių 
Finišerių

R E IKI A DARBININKŲ
VYRŲ

SIUVĖJŲ RANKOM.

Mums tuoj reikia patyrusių: 
Armhole beisterių

Ir mergaičių, kurios gali 
siūti mokintus finishing 
Gera mokestis mokama laike 
mokinimosi.

REIKIA
Vyrų ledui traukti ir leiberių 

ledo dirbyklai.
Kreipties tuoj.

Gera mokestis.
UNITED STATE COLD STORAGE 

COMPANY,
2101 W. 39th St.

DARBININKŲ
I gray iron foundry. Dienos ar 
uždavu darbas. AugŠta mokestis.
Nuolat darbas. Kas savaitę moka
ma. Nėra darbininkų nesusiprati
mų. Darbas Chicagoje.

Kreipties: 
Employment Dept.
68 W. Harrison St.

REIKIA Rūkoriaus (virėjo), kuris 
moka atsakančiai virti gardžius val
gius. Gera mokestis.

1947 So. Halsted St.
REIKIA leiberių į musų Warehouse. 

Gera mokestis.. Patyrmo nereikia.
SHAVINGS and SAWDUST CO.

23rd ir Western Avenue.

VYRŲ OPERATORIŲ
Prie spėka varomų mašinų 
Siuvimui canvas materijų. 
48 valandos savaitėje.
Iki 12 vai. Subatoje.
Nuolat darbas, ir gera alga.

UNITED STATES TENT
& AWNING CO.,

229 N. Desplaines Street

REIKTA

Dishwasherių
Gera mokestis
Nėra nedėlių nė 
šventadienių.

Kreipties:
THE HARMONY CAFETERIA, 

328 So. Wabash Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė, lietuvių apgyvento! vietoj. Dvy
liką metų tame biznyje.

1. LYON, 
1731 So. Union Avė.

TURI būt parduota šią savaitę bu- 
čemS ir grosemė, kitą savaitę turiu 
išvažiuoti j Lietuvą

4104 So. Campbell Av»-.

RAKANDAI
PARSIDUODA G kambarių nauji 

rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
kambario setas, gramafonas, karpetos 
ir daug kitokių dagtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu už pusę kainos, vė
gėlė pagriuvo. Kreipties bile kada.

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

Finišerių
Mergaičių ir Moterių, 
kurios gali adata siūti 
galės čia išmokti armhole 
basting ir finishing. 
Gera mokestis mokama 
laike mokinimosi.

Hart Schaffmer

4512-1540 W. 22nd Street

IHIffiM Sclhiailfoejr’
& Mara

REIKIA 
MECHANIKŲ IR LEIBERIŲ. 

NUOLAT DARBAS. 
GERA MOKESTIS 

Assembling ir darbui prie benčiaus; 
Mašinų operatorių darbui prie gasoli- 
ninių indžinų; taipgi vyrų į kalvę ir 
foundre.

LEIBERIŲ
Viduje ir lauke dirbti. Matyti Mr. 

Hermanson, Briggs House, kampas 
Randolph ir Wells Sts. Chicagoje, kie
kvieną šios savaitės dieną ir nedėlioj, 
Bal. 11 d. arba rašyti ar pašaukti 
Employment Office

BUDA COMPANY, 
Harvey, III.

Chicagos priemiestis.

ties 
pas

REIKIA DARBININKŲ.
Wells Bros Construction Co.i

Kreip-

2303 M est St. Paul Avenue.
REIKIA moters popierom?

<irstyti. Gera mokestis.
FRANCIS HUGHES CO., 

105 W. 21 S t, Chicago

REIKIA vyrų su tulu patyrimu 
prie carpenterių ir cabinet meikerių 
darbo. Nuolat darbas.

B. F. GUMP CO., 
431-437 So. Clinton St.

WHITING FOUNDRY 
EQUIPMENT CO., 

HARVEY, ILL. VYRŲ į Stock Departamentą 
Shipping Departamentą. 
Packing Departamentą.'

Kreipties:

REIKIA

SELZ SCIIWAB & CO
40 S. Market St.

EXTRA
PARSIDUODA 6 ruimų rakandai, 

vartoti tik 2 metu; parduosiu už pu
sę kanos; išvažiuoju ant farmų. Jei
gu kam reikalinga kreipkitės bile ka
da dieną ar vakare.
3833 Wallace St., ant 3-čių lubų.
TfiMYKIT!

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 pho- 
nographų, su deimanto adata, dy
kai rekordai ir pristatymas. 
Liberty Bondsai priimama.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

^x™Tbar^naš“’
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambariu rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas: 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

1922 So. Kedzie Avė.

NEBŪKITE ALGININKAIS VISA 
SAVO AMŽL

Tikriausia kelias patapti noprigul- 
mingu tai įsigyti ukę. Mes tai galime 
prigelbeti Kiekvienam Lietuviui su 
$100 įsigyti 40 akerių ukę Wisconsino 
Valstijoje, Lietuvių sėdyboje, kame 
jus galite turėti lietuviškas bažnyčias, 
draugijas ir mokyklas savo žmonių. 
Pasekmingi lietuviai ūkininkai jau u- 
kininkaujantjs nuo kelių metų bus 
jums kaimynais ir mielai prigelbės 
jums, jeigu panorėsite prisidėti prie 
jų.
NEGYVENK VISA SAVO AMŽl 
SURŪGUSIOSE DIRBYKLOSE.

Eiki į laukus, kame turėsi daug ty
ro oro, kame jūsų kūdikiai bus lai
mingi ir kame jus patįs galit© pasida
ryti pragyvenimą, patapti nepriklau- 
somingu, o senatvę užbaigti patenkin
tas ir užsiganėdinęs.

Eik į Vilas County, Wisconsin, ka
me galima dar įsigyti ukę su mažu 
pinigu ir geriausiomis išlygomis.

Ncsvyruliuok, bet šiandien pat pa
rašyk dėl platesnių informacijų. Tai 
jums nieko nepakenks, bet jus sužino
site visą apie Lietuvių Ūkininkų Ko- 
lioniją.

SANBOURN & COMPANY, 
O w ners

Eagle River 
Wisconsin.

Dept. A.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ukę

UŽLAIKYMO KAINA
LEIBERIŲ FOUDREI.
GERA MOKESTIS.
NUOLAT DARBAS.

MAGNUS METAL CO.,
4041 Emerald Avė

REIKIA

REIKIA
Moterių lengviam švariam dar
bui; $16 į savaitę. Nuoląt darbas

Kreipties:
6th Floor,

1104 So. Wabash Avė.

REIKIA MERGAIČIŲ 
Vyniojimui ir pakavimui prausomojo 
muilo, švarus, lengvas darbas naujo- 
vinėje saulės apšviestoj dirbykloj. 
Nuolat darbas; pusė dienos Subatoj. 
Gera mokestis:

JAMES C. KIRK & CO., 
1232 W. North Avė. 
Arti North Avė tilto

DAILYDŽIŲ
GERA MOKESTIS

Kreipties:
PIANO & ORGAN SUPPLY CO.

2100 N. Racine Avė.,

REIKIA

REIKIA merginų lengvam dirbtu
vės darbui . Gera mokestis ir darbo 
sąlygos .

ACME DIE & STAMPING CO., 
505 Chartiers Avė., 3 augštas, 

McKees Rocks, Pa.

Patyrusių hand boners.
Labai gera mokestis.

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Green Street

Vyrų dirbyklai ir darbams 
didelioj gumos išdirbystėj ant 
West Side. Gera mokestis 
ir geros darbo sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO., 
2639 W. Grand Avė.

Mergaičių virš 16 metų 
amžiaus arba moterių 
mokinties finishing. 
Geriausiai apmokamas šiame 
mieste amatas.

Gera mokestis laike mokinimosi. 
Puikios darbo sąlygos; 44 vai. 
darbo; aprubežiuotas skaitlius

REIKIA MERGAIČIŲ
Dešroms dirbti. Labai gera 
mokestis. Nuolat darbas.

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Green Street

VAIKIUKŲ REIKIA 
$18 į savaitę, 8 iki 5 vai.; nuo 
12-tos subatomis; dirbti plunks
nų dirbykloje.

Klausti Erickson.
CHAS. EMMERICH & CO. 

501 W. Iluron St.

REIKIA gero barberiio; nuolat dar
bas; gera mokestis.

____________ 2203 W. 22nd St.________

AUTOMOBILIAI

Nauji sampeliniai rakandai.
Puiki proga porai kuri pradeda gy

venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moderniš
kiausių trijų šmotų parloro rakandų.
Taipgi mes turime 35 fonografus.
Šiandieninės mados; groja visų iš

dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų.
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikit tuojaus.

South-West Sainple Furn. Storage 
2102 West 35th St..

Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.

- ------- --- <— ----------  - —

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arli Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
U akro .. ........ ■...................... $275
V2 akro .....................   $425
1 akras .................................. $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
li, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mus turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba į ištaisytas jau 
gatves, kūrins mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, lelefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, 111.

Phone Canal 6296
1401

PARDAVIMUI: Namas 3 pagyve
nimų po 4 kambarius; elektriką mau
dynės, gazas drauge su tuščiu lotu 
už $7.000. Parduodama pigiai; savinin
kas apleidžia miestų.
4121 So. Sacramento Avė., Chicago.

PALIKTA STORAGE’Y
DYKAI MOKYKLOS

REIKIA
Patyrusio ham bonerio.
Gera mokestis;
Nuolat darbas.

Kreipties tuoj:

The Hoose off 
KoĮppenheimeir 

218 West Congress St.
Arti Franklin St.

Kreipties tuoj:
ARNOLD BROS. 

660 W. Randolph St.

AUTOMOBILIŲ 
BARGENAI.

Cash, arba ant išmokėjimo 
PARSIDUODA:

1918 Oakland—5 passenger
1918 Elcar — 5 passenger
1918 Nash — 7 passenger
1917 Studebacker 5 ar 7 passenger
1916 Empire — 5 passenger
Ford Speedster — 2 passenger, 

Automobiliai yra geram padėjime
— Galima matyti nuo 1 iki 5.

P. VIZGARD, 
6445 So. Western Avė.

REIKIA
REIKTA

Dishwasherių
Dining room mergaičių 
Steam Table mergaičių 
Įvairių darbininkių 
caf eteri jai.

BUČERIO-DARRININKO 
ir vyro skiepe dirbti 
Labai gera mokestis.
Nuolat darbas.

REIKIA vyru pakavimui tavorų 
Warehousėje. Nuolat darbas. 50c į 
valandą pradžiai. 
CHICAGO STORAGE 
& TRANSFER CO., 
58G5 W. 65th St., Chicago, III.

MERGAIČIŲ, 16 metų ir se
nesnių lengviam, maloniam dar
bui toileto muilo dept ir box 
shapėje. Mokama 30c į vai. ir 
bonus laike mokinimosi. Mer
gaitės gali uždirbti nuo $20 iki 
$30 į savaitę uždavu. Valandos 
8 iki 4:30 vai. vakare.. Pusė 
dienos Subatomis. Ateiki pasi
rengusios dirbti.

ALLEN B. WRISLEY CO., 
925 S. Wells St.

THE HARMONY CAFETERIA,
328 So. Wabash Avė.

REIKIA
OPERATORKIŲ

Prie spėka varomų mašinų 
48 valandos savaitėje.
Iki 12 vai. Subatoje.
Nuolat darbas, ir gera alga.

UNITED STATES TENT
& AWNING CO.,

229 N. Desplaines Street

AGAR PROVISION CO.,
810 N. Green Street

KELETOS TVIRTŲ VYRŲ

BARGENAS, 
PARSIDUODA automobilius "Ma- 

rion Handley” 1919. Mažai vartotas. 
6 cilinderių; 7 pasažierių. Kas nori 
mainysiu ant mažesnio ir pigesnio.

3207-09 So. Halsted St.
Phone McKinley 276

PARDAVIMUI du automobiliai; vie 
nas White kompanijos, o kitas Mar- 
mon kompanijos. Priežastis parda
vimo — pirkau biznį.

GARAGE,
3222 S. Halsted St., Phone Yards 975 

Matyti galima visada.

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 

ĮĮKsESSįgfc phonographas, kaip i naujas, vertas $155
: už $42. Gvarantuotas
■ ' ant 10 metų. Taipgi

i i t daugel
■ W I pigiai -h ||)l)jįW| I Turime labai gražių|S sulyg šios dienos ra-

|r®| kandų seklyčioms
u | b-—(parlor). Reikia ma

li U tyti, kad apkainavus. 
“■ Priimami Liberty

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

WESTERN FURNITURE

jMASTERf t< 1

ir Moteru Rubli Kirpi

kitų daiktų 
parduodamų.

STORAGE,

D.

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedeliomis nuo 10 iki 4 po piet.

REIKIA barberio, darbas vakarais, 
visuomet. Gera mokestis.

2320 So. Leavitt St.

REIKALINGA Darbininkų prie bal- 
nojamų arklių. $100.00 j mėnesį ir 
ruimas.

STOCKMENS S. H. LIVERY, 
4129 So. Emerald Avė. Chicago, III.

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į formano ofisą.

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

darbui muilo dirbykloj.
Patyrimo nereikia. 44V£c į 
valandą ir bonus. Devynios 
vai. į dieną. Subatomis iki 
1 vai. po pietų.

ALLAN B. WRISLEY CO 
925 So. Wells,St.

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

1543 W. 46th St.
Phone Yards 7125

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

1511 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI

REIKIA
Mergaičių ir moterų 
ne senesnių 35 metų, 
įvairiems darbams didelioj 
dirbykloj ant West Sidės. 
Gera mokestis ir puikios 
darbo sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO. 
2639 W. Grand Avė.

NEPAPRASTA PROGA

ku- 
gali 
di-

Mergaitės virš 16 metų, 
rios gali kalbėti lenkiškai, 
pasidaryti didelius pinigus 
džiausiame Chicagoje mezginių
štore. Su ar be patyrimo. Nuo
lat darbas. Puikus pardavinėji
mo kambarys. Kreipties tuoj:

DELSO, 
1307 Milvvaukee Avė.

REIKIA VYRŲ
dirbti dešras. Labai gera
mokestis. Nuolat darbas.

AGAR PROVISION CO.,
310 N. Green Street

REIKIA

Organizatorių ir agentų 
firmai — Zeglen Tire & Rubber 
Co.; labai geros sąlygos.

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

$800 Angelus Grojiklis—-Pijanas, 
mahogany medžio, antrarankis drau
ge su G0 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARSIDUODA 6 kambarių rakan
dai, mažai vartoti išvažiuojame Lie
tuvon; kreipkitės bile kada dienomis 
ar vakarais.

333G So. Parnell Avė. 2 lubos.

PARSIDUODA keturių kambarių 
rakandai, visai mažai vartoti; išva
žiuojama kitan miestan. Kreipties: 
1818 So. String St. iš priekio žemai.

NAMALžEMe

FRANK KOLODZINSKI
706 - 707 Oxford Bldg.

118 N. La Šalie St.

LABAI PIGIAI parsiduoda rašoma 
mašinėlė The Sun Type Writer. Visai 
mažai vartota, patogi dėl gromatų ra
šymo; turi visas raides ir numerius; 
norintieji kreipkitės į trumpą laiką se
kančiu antrašu.

JOSEPH G. BLAZEVICH, 
4837 So. Honore St., 3rd Fl. Front.

PARSIDUODA Pigiai geras namas 
biznio vietoje; rendos $125 į mėnesį. 
Platesnių žinių kreipties:

J. BALTRŪNAS, 
1707 So. Halsted St., Chicago, 111.

REIKIA moteriškos, kuri vieną ar 
du sykiu apvalytų ofisą. Geras atly
ginimas. Kreipties:

Dr. B. ARONSON,
1424 S. Halsted St., Phone C anai 65

REIKIA mergaičių 14 metų ir se
nesnių sviesto sąkrovai.

Kreipties:
4801 So. Ashland Avė.

Cabinet meikerių 
ir finišerių

UNIVERSAL CABINET CO.,
1737 N. Paulina St.

REIKIA vyrų dirbti yarde. 
ALTON IRON & METAL CO., 

2122 So. Loomis St.
• Ir '-'k.

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.

PARMOS! FARMOS!
Pirk Farmą Didžiausioj Lietuvių 

Kolonijoj. Čia jau yra nusipirkę su- 
virš 400 lietuvių farmas. Niekur nėra 
taip tirštai lietuviais apgyventa, kaip 
Fountain miesto apielinkėje. Dėlto, 
kad čia yra geriausios žemės; molis 
su juodžiamiu. Aš pardavinėju žemes 
po visą lietuvių koloniją. Taipgi turiu 
daug farmų apie Scottville, Mich. Tas 
farmas parduodu suvis pigiai. Reika
laukit Farmų katalogo.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1. Fountain, Mich.

tuo ir Designinj? Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

ųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau- 
ius kirpimo, designing ir siuvimo 

skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
pijaktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomoi elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš. bet kil
ios madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Vedėjas
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halnted, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 323 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
tibelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai
liu rašys

Mokinimo valandos; nuo I ryta 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo < 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED 8TM CHICAGO

M

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


