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Rusija siūlo taiką Chinijai
Bolševikai suėmė 112,000 belaisvių

Vokietijos valdžia reikalauja pasidalinimo 
Ruhr darbininkų

RUSIJOS BOLŠEVIKAI SIŪLO 
TAIKĄ CHINIJAI.

vo Šaudoma, nors anglų ir frau 
Kcuzų kariniai laivai buvo išva-

Sutinka sugrąžinti geležinkelį 
ir panaikinti skolas.

PEKINAS, kovo 29.-— Sovie
tų Rusija prisiuntė pranešimą, 
siūlantį taiką Chinijai ir išreiš
kiantį sutikimų sugrąžinti tai 
šaliai Chinijos rytinį geležinke
lį ir atsižadėti likusios neišmo
kėtos bokserių kontribucijos.

Yra žinoma, kad Chinija tu
rėjo susinėsimų su sovietų val
džia ir abelnai sugyveno su ja 
gana gerai. Todėl galbūt Chi
nija bus pirmoji šalis, kuri pra
dės taikos tarybas su bolševi
kais.

Sugrąžinimas geležinkelio ir 
atsižadėjimas reikalauti liku
sios dalies bokserių kontribu
cijos. kuri sudaro 29 nuoš. vi
sos sumos, yni vyliojančials 
pasiūlymais. Kuomet kitos vai 
stybės sutiko laukti užmokėji
mo kontribucijos per 5 metus, 
jei Chinija stos karėn, Rusija

kulkasvaidžiais.
Veik visi vertesni laivai iš

plaukė iš uosto prieš bolševi
kams užimsiant miestų.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III. March 30, 1920 
ns reųuired by the act of Oct. <», 1917

VOKIETIJOS ULTIMATU
MAS RUHR DARBININKAMS.

G rusina, pavartoti aštrias 
priemones, jei jie nepasiduos.

distriklo darbininkų, jau aplei
do mūšių frontų, o dabar j įlos 
pasekė ir nepriklausomieji so
cialistai.

True translation filed with tho post- 
master at Chicago, III. March 30, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

NORIMA PASKELBTI 
VENGRIJOJE KARINU 

DIKTATŪRA, fe

VIENNA, kovo 27. Pasak 
gautų, iš Budapešto žinių, Ven
grijos regentus admirolas Hor- 
thy pienuoja išleisti proklama
cijų, įsteigiančių karinę dikta-

Tas žingsnis, tikimąsi, bus 
neužilgo padarytas ir prie jo I 
verčia tuo keblumai, kurių val
džia kenčia prie dabartinės 
konstitucinės sistemos.

Kares minis leris gen. Soos, 
bus padarytas viršininku kari
nės diktatūros.

NORI PASKELBTI DANIJOJ 
RESPUBLIKĄ.

Karalius pašalino ministerijų.

179 žuvo viesulo:
30 žuvo Chicagos apielinkėse, 

149 kitose valstijose.

Pereitų nedeldienį viesulu 
siautė netik Chicagos upielin- 
kese, kur ji padarė milžiniškų 
nuostolių, bet tokios pat viesu
lus siautė ir kitose valstijose, 
kur jos vietomis pridarė dar

Sekamai žuvo žmonių nedė
lios viešniose:

Chicago ir apielinkėse .. 30 
šiaurinėj Indianoj .......... 28
Flint, Mich. ir apielinkėse 9. 
Vakarinėj Ohio .............. 32
East Troy, \Vis. 
St. Louis...........
Georgia
Alabama

.. 62

.. 16

Viso ................. 179
'Pečiaus manoma, kad skai-

galbūt irgi

Kova auksu
\ Republikonų prezidentiniai 

kandidatai leidžia milionus, 
kad laimėjus nominacijų.

Marietis areštuotas
NORIMA J| DEPORTUOTI.

Didelis] streikas 
skerdyklose

GALI UŽSIDARYTI VISOS 
CHICAGOS SKERDYKLOS.

WASHJNGTON, kovo 29.- 
Rusijos sovietų valdžios pirkly 

NEW YORK, kovo 29. Dar binis atstovas Ludwig C. A. K. 
jokiuose prezidentiniuose rin-; Martens šiandie tapo areštuo
simuose nebuvo taip leidžiami tas justicijos departamento pa- 
pinigai, kaip dabar juos leidžia- (liepimu ir atiduotas darbo de
niu nominacijos kampanijoje, partamentui, kad jį deportavus 
Dar du mėnesiai yra iki kon- į Rusiją.
veneijų, bet siekiantįs republi-1 Martens po trumpo perklau- 
konų nominacijos jau išleido ne sinėjimo t 
vieną ar du, bet keletu milionų advokatui, 
dolerių savo kampanijai. i.„_ ____

Daugiausia pinigų surinko ir j Georgia, užstačius už jį kauci- 
išleido Wood, Lowden ir Hoo- jų. Tolimesnis tardimas bus se- 
ver.

Kaip apskaitoma gen. Wood 
kampanijai jau išleista $2,000,- vo tardomas senato komiteto 
000.

Illinois 
den irgi 
ginu.

Hoover 
jo vėtai, 
tiek kiek 
Wood ir 
ver nesako kuriai partijai jis Komunistų 
priklauso. Jei jis negalės gau- rius, kuris pereitų pelnyčių pri 

j t i republikonų nominacijos, jis į 
; bandys tada gauti demokratų * 
nominacijų. Mat 
nepaiso kokiai pa 
so, bile tik jų 
tu.

O kas juos 
jiems pinigų?

AVood kampanijų finansuo
ja plieno, vario, cino, muilo ir 
pompų interesai.

Lowdcn— bank]^ geležinke
lių, laivų ir apdraudos grupės.

Hoover (buvęs maisto admi 
nistra torius)— grudų, aliejaus 
ir kiti maisto ir reikmenų in
teresai.

Mažiausiai pinigų išleidžia se 
natorius Hiram Johnson. Jis

uotas, jo 
buvusiam senato

riui Thomas W. Ilard/wick iš

redoj.
Per du mėnesiu Martens bu-

gubernatoriaus Low- . 
tiek pat ar dar dau-

kampanija prasidė- 
bet jie tikisi išleisti 
abu jo priešininkai 
Lowdcn išleis. Hoo-

bet šiandie jo tardymas užsi
baigė ir jį komitetas paleido.

KOMUNISTAS NUTEISTAS 
10 METŲ KALEJIMAN.

50,000 darbininkų gali likti 
laikinai be darbo, streikuo

jant gyvulių prižiurę* 
tojams.

—-t---  - .
CHICAGO.- Vakar ryte su

streikavo 900 dirbančių sker
dyklose gyvulių prižiūrėtojų, 
valytojų ir gyvulių iškrovėjų ir 
jų streikas gali privesti prie to, 
kad gali užsidaryti skerdyklos 
ir 50,000 darbininkų laikinai 
likti be darbo.

Dabar gyvulių j skerdyklas 
visai nepristatoma ir delei to 
skerdyklos turės laipsniškai už
sidaryti, o gyvulių skerdyklose 
yra visai mažai.

Slreikieriai reikalauja pakel
ti algų $.'10 į mėnesį. Dabar jie 
gauną nuo $90 iki $130 j me
nes j.

Vakar skerdyklų arbilrato- 
rius teisėjas Alschuler atvyko į 
Chicago ir užgirdęs apie padėtį 
skerdyklose pasišaukė skerdy
klų darbininkų unijos viršinin 
kus Kikulskį ir Nilibowskį pa
sitarimui.

Skerdyklų baronai yra nusi- 
sprendę nenusileisti darbinin

kams.

NEW YORK, kovo 29.
Harry Winitsky, New Yorko 

partijos sekreto-
nukentėju-

COPENHAGEN, kovo 29.- 
Koebenhavn sako, jog vaigšto 
gandai, kad Danijos progresy- 
vės partijos atsakys į karaliaus 

, paskelbi- 
’imu Danijoj respublikos.

Premiero C. T. Zahle kabi
netas rezignavo šiandie. Jis bu- 

' vo sudarytas birželio 21, 1913.
Karalius • pareikalavo kabi

neto rezignacijos delei nesuti
kimo su plebiscitu Flėnsburg 
apygardoj ir pakvietė liberalų 
vadovų Nęergaard sudaryti nau 
jų ministerijų. Manoma, kad 
Neergaard jau turi sudaręs 
nisteriją, kadangi karalius 
prašė Zahle pasilikti vietoj 
kinai. \

Zahle ministerijos puolimas 
buvo visai netikėtas, kadangi 
dar vakar užsidarė rigsdag 
(parlamentas) ir veik visi at
stovai šventėms išvažiavo na
mo.

kasus visus griuvėsius, 
tūkstančio žmonių 
bučiuose ir tidi jų 
mirs.

Visoms labiau
sioms vietoms siunčiama pa- 
gelba, o vietomis paskelbtas ka 
rėš stovis palaikymui tvarkos. kapitalistai

BERL1NAS, kovo 29.—Val
džia griebsis energiškų priemo
nių įvykinimui tvarkos ir ap
saugojimui Vokietijos žmonių 
nuo “nelegalių aktų” prieš
Ruhr distrikte veikiančias ko-į 
munistų spėkas, jei komunistų ' l)a 1 V.1111*? n )in< J*’ 
vadovai iki kovo 31 d. neduos ( 
ganėtinų gvarantijų gen. von t 
Watter, komanduotojui vald-( 
žios kareivių tame distrikte, 
sako vakar išleistas valdžios 
manifestas.

Sekamomis sąlygomis vald
žiai sutiks nesigriebti aštrių 
priemonių prieš jai pasiprieši- 

i nusiuosius:

KASYKLOS NEUŽSIDARYS.

Sako prezidentas Lewis.

interesus saugo-

remia ir duoda

naikintųjų teisėjų buvo rastas 
kalti^ peržengime krimirialės 
anarchijos įstatymų, šiandie ta 
po nuteistas nuo penkių iki de
šimt metų kalėj i man.

Airijos savyvaldos bilius 
Anglijos parlamente.

priklausančios sumos.
Chinijai pranešta, kad Japo

nija atmetė sovielų handvnia t t * I 1 ■ iioiuuotua •
padaryti su ja taikų. | besąlyginis pripažinimus pro

To tečiaus nereikia priimti vįncijos konstitucinės valdžios, 
labai rimtai. Neapykanta, ku-' ~ v* * ’
rią visų klesų rusai parodo lin
kui jajjonų Siberijoje ir nuo
latinis jų reikalavimas^ kad ja
ponai apleistų Siberijų, galbūt 
privers Japoniją išnaujo ap
svarstyti savo nuosprendį, pa
sitikint tuo atgauti rusų prie
lankumų.

Tikimus i, kad už dviejų sa
vaičių visi ahierikiečiai bus ap
leidę Siberijų.

True translation fiied wlth the post* 
maste r at Chicago, III. March 30, 1920 
as reąuired by the act of Oct. C, 1917
BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 112,000 

BELAISVIŲ.

Dideli aliejaus šuliniai ir daug 
kanuolių kliuvo bolševikams 

pietrytinėj Rusijoj.

LONDONAS, kovo 28.- Mas
kvos bevielinis pranešimas sa
ko, kad bėgyje šešių savaičių 
kampanijos paimti Novorossy- 
ską ir užimti šiaurinį Kaukazą, 
bolševikai atėmė iš Denikino 
turtingus aliejaus šulinius ir 
suėmė 12,000 oficierių ir 100,- 
000 kareivių, 300 kanuolių, dau 
gybę amunicijos ir 15,000,000 
svarų benzino.

Sugrąžinimas civilių ir poli
cijos valdininkų, jei jie nerėmė 
kontr-revoliucinės Kappo vald
žios.

Tuojautinis paliuosavimas 
kalimų.

Jei tos sąlygos bus priimtos, 
valdžia nesimaišys, bet jei ne, 
—gen. Watter gaus pilnas tei
ses elgties kaip tinkama.

Manifestas taipgi sako, kad 
komunistai nesilaiko sutarties 
ir užpuldinėja Wesel ir kad 
gauta skundų nuo visokių žmo 
nių apie komunistų papildy
tas piktadarystes.

Žinios iš Ruhr distrikto, kaip 
ir viso Pareinio ir Westphali- 
jos leidžia manyti, kad tvarka 
bus pamaži ten įvykinta.

Berline vaigšto gandai, kad* 
Ehmejst Duuming vadovaujami 
radikalai, prigelbiami komuni
stų, vėl bandys paskelbti gene- 
ralį streikų, kad išgavus iš val
džios daugiau koncesijų. Bet 
visų manoma, kad tas nepa
vyks, kadangi nuosaikesnieji 
nepriklausomieji socialistai at
sisakys jį remti, taipgi nerems 
ir unijų federacija. Darbinin
kai irgi esą pavargę nuo strei
kų.

mi-
ne-
lai-

------- —-------------------- i
RUMUNIJOS PARLAMENTAS j 

PALEISTAS.

BUCHARESTAS, kovo 28.— 
Rumunijos atstovų butas tapo

Anglijos angliakasiai balsuos 
apie streiką.

LONDONAS, Jcovo 29.—A n- 
.gliakasių delegatų konferenci
ja šiandie nutarė paduoti vi
suotinam nubalsavimui ar pri
imti valdžios pasiūlymų pakel
ti algų 20 nuoš., ar paskelbti 
streikų už pilnų išpildymų visu

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, UI. March 30, 1920 
as reąuircd by itie act of Oct. 6,1917

DENIKINIEČIAI TŪKSTAN
ČIAIS PEREINA BOLŠEVIKŲ 

PUSĖN.

NOVOROSSYSK, kovo 29.— 
Bolševikų spėkų užėmimas šio 
miesto įvyko subatoj, 10 vai.

Tūkstantis Denikina sava
norių kareivių perėjo sovietų 
pusėn, o didžiuma likusiųjų iš- 
važliavo laivu kartu su Deni- 
kinu į Krymą.

Vienatiniais laivais, pasiprie 
tinusiais bolševikų užėmimui 
miesto, buvo rusų, kurie palei
do keletą šūvių į sovietų spė
kas. Paskutiniu apleidusiu uo
stų laivu buvot Buv. Valstijų 
kruizeris Galvesttfn ir jį nebu-

Patįs komunistai nori taikos.
ESSEN, kovo 29.—Vakar 

įvykusioj Essene konferencijoj 
tarp Berlino valdžios atstovų 
ir Ruhr apygardos komunistų, 
Paul Levy, iš Frankfort, pre
zidentas Vokietijos Komunistų 
partijos užreiške, kad jo parti
ja negali laimėti kovos prie da
bartinių aplinkybių. Jis pasa
kė:

"Mes norime sustabdyti šią

Mes negalime kovoti vieni prieš 
visą Vokietiją.”

GELEŽINKELIEČIAI PRISI
DĖS PRIE AMERIKOS DAR

BO FEDERACIJOS.
NEW YORK, kovo 29.—Ke

turios geležinkelių darbininkų 
brolijos per tūlų laikų labai ne
sutiko su Amerikos Darbo Fe
deracija, bet dabar dvi tų bro
lijų nutarė prisidėti prie Fede
racijos. Am. Darbo Federacijos 
prezidentas Šuninei (įįompers 
paskelbė, kad dvi brolijos gar 
vėžių inžinierių ir konduktorių 
neužilgo bus priimtos Federa
cijom Paskui prie jos galbūt pri 
sidės ir likusios dvi geležinke
liečių brolijos.

Kada tos dvi brolijas prisi
dės prie Federacijos, ji turės 
apie 5,000,000, o jei prisidėtų 
ir kitos dvi brolijos, Federaci
ja turėtų 6,000,000 narių.

BUENOS AIRES, kovo 28.— 
Assuncion, Paraguay, darbinio 

COPENHiAGBN, kava 29.-^ kų unijos paskelbė 24 valandų 
Pasak telegramas ffi Mueaster,1 streiką protestui prieš pupigi- 
daug didiiumas socialistų, ku- mą Paraguay’aus pinigų. Strei- 
rie būvo eilėse slikpusių Ruhr kas galbūt bus prailgintas.

Apleidžia komuntetų eiles.

NEW YORK, kovo 29.- An
gliakasių unijos prezidentas 
John L. Lewis šiandie išleido 
pranešimų, užginčijantį Illinois 
angliakasių prezidento Farring 
ton pareiškimui, kad bus apsi
stojimas darbiu Illinois ir kito-, 
se minkštųjų migttlj kasyklose. 
Jis sako, kad bus susitarta, jog 
pakėlimas algos prasideda nuo 
balandžio 1 d. ir tokiame atve-; 
juje jokio apsistojimo darbe ; siekjasi pažangiųjų nominaci 
nebus. Kaip tik bus apie tai su
sitarta, tuoj bus ] 
sioms angliakasiams ir

, ____ jos ir tik jis pats ar jo draugai
pranešta vi-' veda kampanijų, neremiami jo 

w...o_______ r_ ‘j bus kių interesų. . Ir ikišiol jam
jiems paliepta dirbti laike toli-1 neblogai vyko. Jis balsaviniuo- 
mesnių tarybų. se pasilieka netoli Lowden- 

i Wood ir todėl gauna nemažai
ATMETA MIESTO DARBI

NINKŲ REIKALAVIMĄ. Kaip leidžiami pinigai paro
do tai, kad Minnesotoj Wood 

ClHJCAGO.—Miesto tarybos ' išleido $500,000; gal tiek pat ir 
finansų komisija, kuri labiau- Lovv’den. Ir pasekmėje Wood 
šiai priešinosi miesto tarybos jr Lowden gavo po 10 delega- 
nutarimui pakelti darbininkų tų, o Johnson mažiausia 4. 

! algas, dar ir dabar tam prieši-, South ir North Dakota Low- 
nasi ir visai nemano išpildyti den su Wood išleido mažiau- 
visų reikalavimų. Miesto dar- sįu $600,(XX), kuomet balsų |>a- 
bininkai reikalauja pakelti ai- duota viso 60,(X)0; taigi kiek- 
gą $3(X) į metus. Bet klerkų da
lyke ji tą reikalavimą atmetė 
ir nutarė pakelti algą nuo $80 
iki $180. Tas pats turbut bus 
padaryta ir su kitais darbinin
kais. Darbininkai gi nerimau
ja ir vakar buvo prie komisi
jos durų demonstraciją. Vieni 
darbirfinkų, žada streikuoti, ki- Rljnois valstijoj. Wood yra pa
ti—mesti darbą. ^180 į me- <drpngęs čia išleisti $1,(XX),000. 
tus pakėlimas algos yra visai Lowdenas gi negali pralaimėti 
nepriimtinas darbininkams. Ko savo vuistijos ir, žinoma, leis

vienas balsas jiems kainavo po 
$10.

Nežiūrint išleistų milionų 
Wood turi 58 delegatus iš 984. 
Taigi kiekvienas delegatas 
Wood’ui kainuoja arti $4,000 
Tiek pat kainuoja ir Lowdenui.

i Dabar artinasi nominacija

LONDONAS, kovo 29.—šian 
die atstovų bute įnešta antras 
skaitymas , Airijos savivaldos
biliaus, kurį įnešė pati valdžia. 
Kartu paduota du įnešimai at
mesti tų biliu. Pirmą įnešimą 
padavė Darbo partijos kuopa 
ir jis pirmiausia ir bus svarsto
mas, o antrąjį įnešė buvęs pre
mjeras Asųuith. Asquitli| ryto 
kalbės prieš bilių ir į kalbų at
sakys premieras Įfloyd George.

Airijos sekretorius Macpher- 
son pasakė, kad nepadalinta 
Airija yra negalima, tik galima 
pagerinti Airijos tarybų ir val
džia svarstysianti kiekvienų su
manymų jos pagerinimui, ko
kis tik bus paduotas.

Prem ieVas paskelbė, kad Lon 
dono policijos viršininkas Sir 
Neville Macready tapo paskir
tas Airijos kariniu komanduo
toji!. Premieras taipgi pasakė, 
jog jis negali prižadėti, kad ne
bus tolimesnių deportavimų iš 
Airijos, nes seniau deportuotų
jų negalima patraukti teisman, 
nes nėra prieš juos jokių pri
rodymų.

DEMOKKATAI NELEIDŽIA
NEGRAMS BALSUOTI.

TARIASI PASKELBTI 
I/OKAUTĄ.

Darbininkai gi grąsina gene* 
ralu streiku.

COPENHAGEN, kovo 27.
Danijos samdytojai delei nuo
latos kįlančių algų ir didėjan
čių darbininkų reikalavimų, 
nutarė paskelbti lokautų gegu- 

i žės 9 d. Užsidarysią visos dirb
tuvės, išėmus būtinai reikalin
gas.

Darbininkai gi atsakydami į 
samdytojų grųsinimą paskelbti 
lokautų, pasakė, ka<l jie pa
skelbs generalį streikų. Jei tas 
įvykių, 200,(XX) darbininkų me
stų darbų.

Samdytojai įsteigė 25,000,000 
kronų fondų remti vienas kitų 
laike lokauto ir generalio strei
ko. Laike ateinančių dviejų sa
vaičių prie to fondo bus pridė
ta dar 25,000,000 kronų.

misija gi prlgrąsino darbinin
kams, kad kas streikuos, tas 
bus pašalintas iš darbo.

T

ORAS.
Apsiniaukę ir biskį šilčiau 

šiandie; ryto giedra ir šilčiau.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 29, užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.94
Austrijos 100 kronų ........... $ 0.60
Belgijos, už $1 .... .......frankų 18.20
Danijos 100 kronų ............... $19.10
Finų 100 markių ............... $ 5.70
Francijos, už $1 ....... frankų 14.40
Italijos, už $1 .............. lyrų 19.75
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 1.40

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

Lenkų 100 markių 
Norvegų 100 kronų 
Olandų 100 guldenų 
Švedų 100 kronų ... 
Šveicarų, už $1.... ....
Vokiečių 100 markių

H
$ <m 

. $19.70 
.. $37.W 
. $22.U

dar daugiau.
Kiekvienas įdomaujantis po

litika stato tad klausimų: Jei 
tiek išleidžiama tik laimėjimui 
nominacijos, tad kiek milionų 
bus išleista patiems rinki
mams?

Visi trįs kandidatai yra ar
šiausi darbininkų priešai ir at
virai sakosi atstovaują kapita
listų interesus ir yra griežti re
akcionieriai. Wood atvirai skel 
bia, kad reikia pažangiuosius 
žmones šaudyti arba karti.

Kapitalistai yra pasirengę nu 
pirkti jiems prezidento vietą. 
Ką darys ir kiek aukos darbi
ninkai, kad tų reakcionierių pa 
stangas sutriuškinus?

CHICAGO.-—Chicagos^ uni
versiteto seismografas užrekor 
davė smarkų žemės drebėjimą 
už apie 1,200 mylių nuo Chi
cagos.

MONTGOMEBYJ Ala., kovo 
29.—Alabama valstijos demo
kratų pildomojo komiteto pir
mininkas W. D. Nesbitt pa
skelbė, kad negrai negalės bal
suoti Alabamos demokratų no
minacijos (primary) balsavi
muose, 
balsuoti
liniuosc rinkimuose lapkričio 
mėn.

Tečiaus negrai galės 
visuotinuose preziden-

NESIŲS LENKIJON PINIGŲ.

WASHINGTON, kovo 29.— 
Daug Amerikos bankų, kurie 
siųsdavo Lenkijon nemažai pi
nigų nuo Amerikoj gyvenančių 
lenkų, pranešė šiandie pirkly- 
bos departamentui, kad jie ne- 
besiųs daugiau jokių draftų 
Lenkijos bankams, kol tie ne- 

.pildys greitai savo pareigų. Da 
bar esu ima nuo 6 iki 8 mėn. 
laiko, kol Lenkijos bankai su
grąžina draftus ir išmoka Ame 
rikos bankams pasiųstus pini
gus.

RIO JANEIRO, Brazilijoj, 
kovo 29.—Darbo Federacija 
atšaukė generalį streiką, vald
žiai prižadėjus paliuosuoti di
džiumų areštuotų streikierių.

WASHINGTON, kovo 29.— 
Senatas šiandie, priėmė prie k ra 
ros biliaus priedų, paskiriantį 
pinigų įsteigti orinę, k rasą tarp 
New Yorko ir San Francisco 
per Chicago ir New Yorkų.

WASHINGTON, kovo 29— 
Nuteistasis dviems metams se
natorius Ne^berry iš Michiga- 
no nebandyeiąs užimti vietos 
senate kol pats senatas nenu- 

1 spręs apie jį.

W ASHINGTON.— Prez iden- 
tas Wilsonas šių vasarų ilsėsis 
Crane. irkėj, Wood’s Hole, 
Mass. Jis išbus arti dviejų ir 
pusės mėnesių. Jo sveikata 
nuolatos gerinosi ir jis jau ga
li išvažiuoti automobiliu pasi
važinėti.

NEW YORK.—Viena mote
ris pereitais metais “uždirbo” 
$7,(XX),(XX). Dar nė viena mo
teris tiek neuždirbo į metus lai 
ko. Bet kas ji yra—nežinoma. 
Apie jos uždarbį patirta iš mo
kesčių biuro.

Aukokite Lietuvos Laisvės
Fontjui*



I Ar Kenti Nuo 
I Reumatizmo?
I Jeigu kenti nuo Reumatizmo, 

skausmo ir gėlimo kūno, rau
menų, kaulų, rankų, pečių, ko
jų, nugaros ir strėnų, tai išsi- 
gvdvk naudodamas vaistų 
•‘kVMATIX”, sutaisytą pagal 

! speciali receptą seno ir paty
rusio aptiekoriaus, kuris per 28 
metus savo aptiekoriavimo, tu
rėjo kasdienini ir labai artymą 
susinėsimų su ligoniais ir dak
tarais ir, išpildęs tūkstančius 
receptų, o tarpe jų žymių ir pa
garsėjusių specialistų, gavo pro 
gą patirti koki vaistų kombina
cija atnešė ligoniui didžiausią 
naudą. Kaina yra tik $2.00 su 
aprašymu, lietuviškai kaip tin
kamai gydytis be atsitrauki
mo nuo darbo ir be jokių kliū
čių ir neparankumų.

Laiškai iš Lietavos.
tt Viekšnią, Mažeikių apskr.
Jomt linini* H MiMų kaimo 

rašb enM* braMiri Pranai, Hab- 
vey, Irt.:

...Užėjus vokiečiams sunku 
buvo žmųnėms priprasti kentė
ti ir matyti jų turtų eikvojant. 
Įvedę savo tvarkų įvairiais bu- 
dhis kankino, o neklausųnčius 
jų įsakymų, areštuodavo ir ves
davo sušaudymui Mažeikiuos 
ar kur kitur. Gaudė vyrus ir 
vežė prie darbo miškuose ir ki
tur, duodami ryte ir vakare 
juodų kavų, o pietums sie.tiny- 
nės. Aš gulėjau visų žiemų 
šiauduose*, neišdamas iš savo 
kiemo. Vienok atėjo ir jiems 
galus, šiandie kaipir ramu a- 
pie mus. Kolčakininkai išva
ryti net ir iš Prūsų Lietuvos, su 

; bolševkais beveik tik žvalgyba 
tdbekariauja. Lenkai tebegyve
na Vilniuje; skaitome laikraš- 

»čiuose ir kareiviai pasakojai, 
kad lenkai dar žiauriuus clgia-

Užganėdinimas užtikrintas ar 
ba pinigai bus gražinami. Jei
gu neparanku atsilankytie, tai 
įvyniok $2.00 i laišką ir užsi
sakyk tuojau vaistą “RUMA- 
T1X”. Kuo greičiau, tuo geriau.

Į C. F. W0RM & CO.I Dept. A.. 3359 S. Halsted St 
CHICAGO, ILL.
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REUMATIZMAS
Namuose Pagydomas, kaip tai 

praneša vienas turėjęs jį.
Pavasarį 1893 metais aš įgi

jau aitru raumenų reumatizmą 
(sauligę). Aš kankinaus, kaip 
kiekvienas, kuris yra turėjęs tai 
žino, per tris metus. Aš mėgi
nau visokius gydytojus ir įvai
rias gyduoles, bot palengvini
mą, kokį gaudavau, būdavo tik 
laikinas. Pagalios užtikau gy
duolė, kuri mane išgydė visSkai 
ir liga niekad nebeatsikartojo. 
Aš suteikdavau ją daugeliui, ku
rie turėjo tokią baisią sausligę, 
kad net lovoje gulėdavo, bet 
kiekviename atsitikime tapdavo 
pagydyti.

Aš noriu, idant kiekvienas, ku 
ris esti kankinamas sausligės, 
pamėgintų šį stebuklingą gy
duolę. Nesiųst nė cento, tik pri- 
siųst savo vardą ir antrašą ir aš 
atsiųsu dykai, kad išmėgintume! 
Po išmėginimui, kada persitik
rinsi jog.Ji gyduolė esti, ta, ku
rios ilgai jieškdjau ir kuri gali 
išgydyti jūsų reumatizmą, tada 
prisiusi kainą jos, vieną dolerį, 
bet turite suprasti, kad aš neno
riu jūsų pinigų, pakol neesate 
pilnai patenkinti. Ar tai ne pa 
togiai ? Kam kankinties ilgiau, 
jeigu pasveikimas jums užtik
rinama dykai. Neatideliok. Ra
šyk šiandien.

MARK M. JACKSON, 
648 F. Gurney Bldg.

Syracuse, N. Y.
M r. Jacksono Atsakomybė, šis 

liudijimas teisingas.
■HMMnMUBaKMI

si su lietuviais, negu vokiečiai. 
Musų gi valdžia kasdie tvirtėja. 
Iš pradžių žmonės nenorėjo ti
kėti, kad galės patįs tvarkyties, 
neklausė Tarybos, neklausė vie
tinės milicijos, nėjo į kariuome
nę, manydami, kad nieko ne
bus iš Lietuvos. Laukė ir tikė
josi, kad ateis ten kokie bolše
vikai; ar amerikonai*, ar anglai,
uždės savo valdžių, sutvarkys 
šalį ir išvarys vokiečius. Žmo
nės neprielankiai žiurėjo į besi
tveriančių valdžių, tikėdami bol 
ševikų agitatoriaus, kad tai yra 
buržuazinė valdžia. Jaunimas 
noriai organizavosi ir rėmė bol 
ševikų valdžių, manydami, kad 
ji tikrai suteiks vargdieniams 
žadamų j į rojų.

Vokiečiams ĮMLsitraukiLs su
laukėm ir bolševikų. Pašalino 
senuosius komitetus, o jų vietų 
užėmė nauji komisarai, kurie 
mokėjo dar gražiau išnaudoti 
žmones. Daug jaunimo įstojo į 
bolševikų kariuomenę, atėminė- 
jo netik iš dvarų, bet ir iš šiaip 
žmonių javus ir gyvulius ir už 
tų mokėjo neturinčiais jokios 
vertės kerenskiniais pinigais. O 
tų viskų veždavo į savo šalį. 
Skurdas ir badas pradėjo rody- 
ties bolševikiški me rojuje. Su
prato tad žmones kų reiškia sve 
timųjų jungas ir kad 'laukiamie 
ji tvarkytojai dar labiau sugrio 
vė jų gyvenimų. Bet pamatę 
sugrįžtant savo senuosius krau- 
jgerius vokiečius, kurie dabar

vadinosi baltųjų gvardija, žmo
nės išsigando ir maldilVb Die
vų, kad tasis atitolintų ttibs plė
šikus. Bolševikai po mūšių iš 
bėgo, o paskui juos linkui Ry
gos nutraukė ir baltagvardie
čiai. O iš ten Jie grįžo nebč bal 
higvnrdicčais, o žvėriškais kol- 
čakais. Tada žmonės pilnai juos 
suprato ir jaunimas skubinosi 
stoti į Lietuvos kariuomenę. Iš 
Viekšnių valsčiaus išvažiavo iki 
150 kareivių luosnorių, o- 1919 
m. mobilizavo 5 metų, t. y. nuo 
19 iki 26 m. Pereitų mėnesį 
buvo didelis mušis su kolčakais 
po Radviliškiu. Krito daug kol 
čakų, bet ir lietuvių žuvo apie 
400 vyrų. Atniušus priešų pa
imta už apie vienų miliardų 
grobio, apie 30 aeroplanų ir ki
tokios karės medegos.

Šiomis dienomis surašinėja vi 
sus pilnamečius. Tai rengiasi 
prie Stengiamojo Seimo. Mi
tinge aiškino, kad šiemet bus iš 
leisti nauji Lietuvos pinigai, ku 
riuos Anglija žadėjusi gvaraa- 
tuoti auksu.

Dabar aš lankau šventadie
niais jaunimo švietimo kuoįje- 
lę “Žibutė”, gana linksimai pra
leidžiame laikų, rengiam vaka
rėlius, o per atlaidus Viekšniuos 
surinkom 1,600 auksinų aukų 
Raudonajam Kryžiuj o po so
džius renkam kareiviams šiltas 
drapanas.

Musų brolis Leonas išvažiavo 
į amžinų kelionę — mirė. I^ai 
ke karės Išbėgo iš Žiemių ir ap 
sigyveno Švenčionėliuose, Vil
niaus gub., kur ir užbaigė var
gingas dienas. Radvilavičius 
Julijonas stojo liuosnoriu rusų 
kariuomenėn, bet ties Ryga tau 
po nušautas važiuojant autome^ 
biliu (buvo šoferiu). Taipjau 
mirė Balsių Mockus, Vincas 
(džiova), Kaulevičienė, Laučie
nė ir kriauČius Jurašaitis. Sta 
šauskas Kastas sugrįžo iš belais 
ves Vokietijoj, Magdalena Ge
leži nai te ištekėjo, bet jų trioba 
sudegė. Vaičikauskaitė Zoda 
irgi ištekėjo. Gunčius Kazim. 
apsivedė.

Iš Subačiaus, Panevėžio a^skr.

t

Remkit Lietuvos Laisve
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Vienas iš būdų Lietuvos laisvei remti yra užrašinėti
I
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Lietuvos žmonėms musų dienraštį NAUJIENAS. Lie

tuvos atžagareiviška valdžia neduoda gyvuot Lietuvoj 

socialdemokratų laikraščiams. Bet mes galime iš A-
I t 

merikos užplukdyti visus Lietuvos miestelius ir kai-
/

mus Naujienomis.

NAUJIENOS DABAR JAU NUEINA Į LIETUVĄ. 

Lietuvos Naujienų skaitytojai praneša mums, kad gau

na beveik kiekvienų Naujienų numerį.
d

* Taigi kiekvienas amerikietis Naujienų skaitytojas te-

gul išrašo Naujienas savo giminėms ir draugams Lie-7 

tuvoje. Lietuvos žmonėms labai patinka Naujienų di

dumas ir turtingumas. Išrašydami jiems Naujienas 
\ I

suteiksite jiems labai didelį malonumų.

Naujienų siuntimas Lietuvon yra atpigintas ir kainuo
ja metams $7.00, pusei metų $4.00.

Chicago, III. March 2nd, 1920 
Maloninga Tamista:

Per keturiolika metų aš kankinau
si delei kūno nušašėjimo, lyg tas Jo
bas. Aš dėjau visas mano pastangas 
ir visą mano turtą atidaviau vaistiny- 
čioms už gyduoles be jokios sau nau
dos. Mano padėtis buvo baisi, daug 
sykių norėjosi man nusižudyti. Visas 
naktis per 14 metų aš praleidau sėdė
damas kedėje, manydamas apie nusi
žudymą. Bet kaip aš pradėjau vartoti 
jūsų Aiglee Ointment ir Muilą per 30 
dienų, tai visai pasveikau. Dieve, lai
mink jumis už geradarystę žmonijai.

Jums labai dėkingas 
ANDRIUS FASOIS, 

739 So. Halsted St.
Aš VARTOJU

Aiglee Medicated muilą beveik du .me
tai; per tą laiką gelbsti mano plaukų 
augimui ir užlaiko juos švariais. Todėl 
aš nuoširdžiai patariu kiekvienai mo- 
terei, merginai ir vyrui vartoti Ai«lee 
Medicated Muilą kurie nori turėti 
gražius plaukus. Jis taipgi užlaiko 
minkštą galvos odą, apsaugoja nuo 
pučkų, niežėjimo galvos, nuvargusių 
kojų, suskirdusių rankų ir kitų odos 
ligų Aiglee Ointment “the miraele 
ointment” tikrai pagelbės nuo etehe- 
ma, suskirdusios galvos, pučkų, alope- 
cia, puliojimo nudegimų, vabalų įkan
dimų, užgijime ronų ir kitų odos ligų. 
Kas nori daugiau žinių, lai pasikalba 
su manim. Paštu orderiai irgi priima
mi. Ointmento kaina $1.00. Muilo 
šmotukas 25c. — plius kares taksus.

Emilija Aleškcvičicnč rašo se
seriai Onai Žalpienei, So. Oma
ha, Neb.:

AČių, kad žadat atleisti dova
nų, ypatingai drapanų, nes ap- 
sivilkalų neturime, nešiojame 
čiukėmis (vyžomis), o į bažny
čių einame mediniais, nes sku- 
rinių čeverykų negalima nusi
pirkti nei už 150 r ulbi. Tik da
bar nesiųskite nieko, nes niekas 
nepaima. Ant vasaros gal karė 
pasibaigs, tai gal bus geriau. 
Kol nebus ramu Lietuvoj, neva
žiuokite iš Amerikos, gerinus 
Amerikoj kentėki te.

Kada bus ramu, bus geriau 
ir Lietuvoj. Bet per keletu me
tų reikėjo visokių ndlaiimių ir 
baisenybių pritirti. Nebežino- 
jom nė kur dėties iš baimės. 
Buvome išbėgę į miškų, nes Su 
bučiuje ėjo mušis, o kada su
grįžom iš miško, nieko nebera- 
dom. Visos durįs buvo išneš- 
tios į okopus, ‘drapanas irgi iš
nešiojo, sudynų neradom, rei- 
kėjo i Simu jo praliet įjyvcnt. I 

bai buvo sunku gyvent su vokle 
čiais, kalbos nesupratom, tad 3 
savaites buvom išėję iš namų. 
Musų grįčioj buvo 10 vokiečių, 
negalima buvo su jais gyventi, 
nė. naktį neduodavo ramumo. 
Kaip tik jie pasitraukė į Dvins- 
ką, mes sugrįžome į namus. O 
pernai Ifruvo labai sunku gyven-

Sukruskit Užrašinė! Lietuvon
NAUJIENAS

z ŠALIN DEGTINE

MINNIE KANTOWT & CO., Not Ine.
Distributor AIGLEE Ointment and AIGLEE Medicated Soap. 

2133 W. Roosevelt Road, Phone Caital 4867. CHICAGO.

šviesą ir pajlegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
į dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuviu Elektroj Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St xTel. Boulevard 1892. Chicago, III.

uta 1836 MILWAUKEH XV< 
tarp Paulina Ir Wood’ Sta.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 4 T P G A.

Ii su bolševikais. Viskų išnai
kino ir viskas pasidarė labai j 
brangu. Kunigus irgi išvijo iš
Lietuvos. Prieš šeštinį atėjo lie 
tuviai, tada sugrįžo ir kunigai. 
Kada atėjo lietuvių kariuomenė, 
Subačiuje vėl buvo mušis. .Ta
da klebonijų sudaužė, kur mo
kytoja Kairytė gyveno.

Su lietuviais daug geriau gy
venti. Kunigai labai darbuoja
si. Subačiaus kamendorius Li- 
košunas už savo darbštumų lu
po išrinktas guberntHoriu (?), 
nes nuo pirmeivių ir bolševikų 
daugybę žmonių atitraukė ir ve 
dh atkaklių kovų prieš kitas pat 
tijas. Turime “krikščionių de
mokratų”, “pavasarininkų” ir 
“darbininkų” draugijas. Prie |

GTIEITA
Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skaninu strėnose, yra greitai praSalinamos, vartojant

PAIN.EXPELLERI
" . ““ Draugą Reikale”

/Šeimynos, kurios kartą dažindjo jo veikiančią jiegą, daugiaus bojo neapsieina. 
Yra tik vienas Paltį-Eipollerls ir dol jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

- ANOHOR (Įlcaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženkliu' ikaro, tai jin nėra tikras ir jus lokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35o. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RICHTUR & CO., 326-330 Broadvvay, New York

“darbininkų” ir aš prisirašiau.
Kaipo vargiioliijriiiednnjoinc- 

nės gyvenimas nekėk.sai, bet vis 
šidi-tick. pragyvenome, užsiau
ginom karvę, turima pieno^ir

Visa Amerika tapo sau 
sa, bet neprivalai nusi
minti, todėl nusiramink 
Mes gaminame tam tik 
rą extraktą, iš kurio 
gali pasidairyti sveiką 

kuris, mes užr- 
tikriname, užganėdins 
kiekvieną. Jeigu nori 
išsigerti prieš pusry
čius, po darbui, vestu
vėse, krikštynose arba 
šokiuose, tai gali atsiek 
ti labai pigiai nats pa
darydamas keletą ga

iš kurio gali pasi- 
galionus, tik $2.00. Tai tik

rai apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnPjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija.nevirihimas pilvelio, nuslabnfijimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas sp<®kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagclbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežiy, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po stivartojlmui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai 6m6 stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
matiz.inas pranyko diegliai nebebadč po krutinę. Vidurių režimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Begiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaite po buteli Snliitaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Bąltrėnas, Prof. 

1707 So. HalMed BU Telephone C«n«l 8417. Chicago, UI.
v-—.----------r---------- --  ............................. ... ■ — ■ ** t-

dmunos. Už darbų imame grū
dais, „nes už pinigus negalima 
gauti grudų. Dabar mes mote- 
rįs darbuojamės, verptam, ati
džiam drobes ir milus.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistaz, 

NAUJIENŲ NAME
1789 Su. Halsted St., Chicago, 111.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — f 

vakaro Pitoną Canal 2*7

nigus šiandien.
WALTER NOVELTY CO., Dept. 444,
1117 N. Paulina St., Chicago, III.

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 serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų'ir* vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugtan. 
Melino serge 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. Nedaliomis iki 6 v. vakare.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Chicago, III.
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korespondencijos)
Iš Californijnos Padangės.

SAN FRANCISCO. šis mie 
stas vra vcinas didžiausiu Pa
cifiko pajūryj. Gyventojų turi 
650,000. Nors Los Angeles gy
ventojai ir skelbia, kad jų mies 
tas yra didesnis už San Fran- 
cisco, bet tas veikiausia netiesa; 
jiems vien tik rupi rytiečius pa
traukti j savo miestą* o ne į 
San Franeisco.

Aš čia norėčiau tarti žodį lie 
tuviams, kurie norėtų važiuoti į 
Kaliforniją. Jiems patartimi 
važiuoti į San Franeisco, bet ne

i Los Angeles. Nors Los Ange- 
geh‘s apielinkė ir yra gražesne 
ir meilesnė, bet ji nėra pasiekia
ma m ūsų' broliams darbinin
kams. I'as miestas yra vien tin 
kainas turtuoliams, kurie nori 
palikti savo namus lytuose ir 
čia praleisti žiemų. Bet jeigu 
paprastas darbininkus pribūtų į 
Los Angeles, lai netik darbo, bet 
ir kambario gyvenimui negalė
tų susirasti. Keletą savaičių at
gal man pačiam teko būti Los 
Angeles ir atėjus nakčiai dvi' va 
landi turėjau vaikščioti kol su
radau sau kambarį. Ir jis man

atsiėjo $5. Taigi nedaug lietu
vių galėtų išgyventi čia kiek il
gesnį laiką.

San Franeisco yra visai kito
kiu miestas ir į čia pribuvęs 
žmogus gali surasti sau darbą iŠ 
pirmos dienos. Alga irgi dides
nė mokama, negu Los Ange
les. Kambariu galima gauti 
pigiau ir švaresnis, negu kituo
se miestuose.

San Franeisco apielinkė irgi 
puiki. Miestas guli nuo įsidu- 
vusios jūron žemes, taip, kad į 
vakarus guli Pacifiko vandeny
nas, o kitoj pusėj, į rytus, yra 
įlanka. Kitoj pusėj įlankos 
yra Oakland miestas, turintis 
300,000 gyventojų. Susinešama 
su San Franeisco laivais į 30 
minučių. Prie pat Oukkmdo y

LIETUVIAMS
ant

T0WN OF LAKE

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

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

Turtas apie $6,000,000.00

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.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Dabar Pirma

Per ilgi) laiką aš sirgau 
ir tiek buvau suvargęs, nus- 
labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepaf 
veiksiu.

Mane kankino viduriu ne- 
dirbimas pilvalio nuslatb- 
nčjiinas, skilvio nemallmas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjiinus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagclbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
B1TTERIS ir j G mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki ir

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

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

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

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

ra Berkley, turintis) 75,000 gy
ventojų. Ten yra ir Califoriu- 
jos universitetas, kur mokslas 
yra lengvai prieinamas. Kitoj 
pusėj Oaklando yni Atameda, 
irgi turintis virš 50,000 gyvento
jų. Taigi San Franeisco su apie- 
linkės miestais turi virš milio- 
no gyventojų.

Pramonė čia sparčiui auga, 
todėl ir darbininkų reikalauja
ma. Pirklyba irgi kįla. Visi- 
kie išdirbiniai iš čia gabenama į 
visas pasaulio šalis, ypač į Clii- 
niją, Japoniją ir Rusijos Sibirą. 
Taipgi daug ko irgi gaunama iš 
tų šalių.

Oras čia puikius visą metą, ne 
šilta, nė šalta, tik retkarčiais 
žiemos laiku palyja. Žaliuojan 
t i indžiui ir žolė ir žydinčios 
gėlės matomos apskritą metą. 
Sniego visai nėr; jo yra vien tik 
toliau ant kainų.

Arti vidurio miesto yra gra
žus ir didelis “Aukso vartų“ 
sodnas, vienas didžiausių pašau 
lyje, o su laiku gal bus ir gra
žiausias pasaulyje. Viduryj sod 
no yra puikus mokslo ir dailės 
mažėjus ir mokslų kolegija. 
Čia yra taipgi japoniečių sod
nai su jų šalies vaizdais ir na
meliais.

Man teko įbuti New Yorke, 
Bostone, Clevelande, Chicagoje, 
St. Louis, Kuosas City, Saite 
Laike City, Ogden, Oklahoma 
City, Los Angeles ir daugelyj 
mažesnių miestelių, bet niekur 
nebuvo taip gera ir ramu, kaip 
San Franeisco. Tik vieno, truk 
sta. Išgyvenau čia dvejus me
tus, bet nė vieno lietuvių nesuti
kai!. Kartais būna labai liūd
na, jauties tartum vienas esąs 
pasaulyje. Bet kada paimu kny 
gą skaityti, nusiraminu. Ir nors 
negirdžiu lietuvių klbos, bet jos 
nepamiršau.

Kada tik laikas pavelys, raši
nėsiu žinių iš šio krašto, straip
snių, pasakojimų, o gal ir eilu
čių apie šią puikią žydinčią Ka
lifornijos šalį. — W. Roman.

L

r... .. r ->■ t ■ — ■.

Or. A. R. Blumentiial

v SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

■4

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeriu.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais.

Dienomis: Canal
3110 arba 357

Naktimis Drexsel 
950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 
VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

Telephonai:

DU G. M. GUDEI
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

Telephone Yards 687

i

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

Kamp. Leavltt St
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St

Phone McKinley 4988
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

VAIKIUKAI! MERGAITĖS, 1 
KLAUSYKIT!

DOVANAI DOVANAI
Vyriški gvarantuoti laikrodžiai, 

kameros ir t. p.
Parduok 16 gražių tykybinių pa

veikslų po 25 kiekviena. Kiekvie
nas noriai pirks. Kada parduosi, pri 
siųsk mums $4.00 ir pasirink laikro
di, kamerą ar bikokj daiktelį iš mu
sų kataliogo, dovanai. Prisiųsk 
mums savo vardą, adresą ir mes pri 
siusime jums paveikslus. Mes pa
sitikime skaitytojais šio laikraščio. 
Jeigu jūsų vaikiukas ar mergaitė ne
gali rašyti lietuviškai, tegul rašo 
mums angliškai. ___

LIR^RTY ART COMFAUY, 
905 Cambridge Bldg. 

Chicago, III.

. LOS ANGELES. — Los Aiir- 
gėlės mestas yni dailus ir šva
rus, prie j>at Pacifiko vandeny
no. šiuo laiku yra privažiavę 
daug žmonių iš šiaurės — tai 
turčiai pabėgę nuo žiemos ir 
sniego. Čia šilta ir dailu, kaip 
kad Chicagos Lincoln parke žie 
mą.

Lietuvių randasi apie pora 
šimtų, visi praturtėję, gerai gy 
vena, daugiausia kriaučiauja. 
Apie miestą randasi didelių u- 
kių. Mok nuo $70 į menesį su 
valgiu ir kambariu iki $125 pa
prastam darbininkui.

Čia galima daug piginus pra
gyventi negu Chicagoje, ne&. žie 
minių drabužių nereikia, taip
jau nereikia šildyt kambarių; 
valgiai gaminami gasu ar elek
tra. Vasaros laiku irgi nėra 
karšta, beveik vienoda per aps
kritus metus. Pavasaryj paly
ja biskį ir nebūna lietaus per 
visą vasarą. Ūkės laistomas’ 
tam tikrais budais.

— C. Ričerdas.

DAKTARAS NAMUOSE?

, Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny 
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistlškos žolės 
Šaknis, žiedai, lapai ir tt., nuo ko 
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja 
nia. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
jile aptiekoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re 
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin 
ga klakvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS,
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

Telefonas Pūtimai 811.
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dantistas 
10657 Michigan Avė, Roselaad.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
» i ■ ■■■, ■■ u .1 . II

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje, 

o » *

A R Ž I N A I
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa

siųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa

lengvėjo, kad dabar

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:
100 auksinu $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 D 4.00 3,000 yy 60.00
300 6.00 4,000 yy 80.00
400 yy 8.00 6,000 yy 100.00
500 yy 10.00 9,000 yy 150.00

1,000 yy 20.00 12,000. yy . 200.00
.. PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųąti nueina Lietuvon ir yra išmokami į vieną 
mėnesį laiko.

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiat ir mes juos tuojaus pasiųsime

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

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai.
Laikrodžiai, 

Auksybė, Co- 
lumbijos Gra- 
fonolas ir lie
ti uvlški nau- 
fausi rekor

dai.

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

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd A So. Leavltt Sto.

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

4537 So. Ashland Avė., Chicago, III.
Skaitykite ir Platinkite 

“NAUJIENAS”

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

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—41 rytb; 2—3 po piet 
7—8 vak. NedClioins 10—12 dieną.

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

MOS 8. Morgan St Chicago, III.

Telephone Yards 5032

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

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michfgau Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicaaos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ket vergų vakarais nuo 5:30 
-7. TeL Yards 723.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St

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

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 WJ1 St. kampjtfarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakarą. 
TeL Prospect 1167
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedMdlenius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. —. Telefonas: Canal 1506.

UžriMkomoji Kaina: 
Chieagoje — pašto:

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

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

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25

.65

$7.00
4.00
2.00

02 
12 
50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
pastų: x

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

Lietuvon ir kitur ožaieniooae:
(Atpiginta) 

Metams ...............................
Pusei metų.............. .

Trims mėnesiams ............
Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kariu su užsakymu.
■s11 r ", Haesgau. m . w n nagai.ix
True transJation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 30, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 e

Rusijos |
problema.

Vakar “Naujienose” buvo 
pakartota Farbmano apra
šymas tų sųlygų, kuriose 
randasi Rusijos didmiesčiai. 
Šiandie paduodame paties 
Lenino žodžius apie dalykų 
stovį bolševikų kariuomenė
je ir bado bei neturto nusilp 
nintuose Rusijos gyventojų 
sluogsniuose.

Juodu abu piešia tų patį 
vaizdų, tik pabrėždami įvai
rius jo detalius. Tas vaiz
das yra pasibaisėtinas. Fak
tai, kuriuos juodu paduoda, 
liudija apie tokį nežmoniškų 
vargų ir skurdų Rusijoje, 
kad kultūringųjų šalių gy
ventojams sunku ir įsivaiz
dinti.

Suprantama, kad tas vaiz
das nei ištolo nesutinka su 
tais paveikslais, kuriuos 
mėgsta piešti apie Rusijų vi 
sokie bolševizmo garbinto
jai. Bet čia mes norime at
kreipti domų į kitv klausimo 
pusę.

Kada dar bolševikai kovo 
jo delei valdžios Rusijoje, 
tai jie skelbė, kad užtenka 
proletariatui įsteigti savo 
diktatūrų, ir šalyje tuoj pra
sidės socializmo gadynė. Ir 
daugelis tikėjo jais.

Vėliaus šita iliuzija (įsi- 
vaizdinimas) ėmė nykti. Bol 
ševtkų valdžia susitiko su to 
kiomis didelėmis kliūtimis, 
jogei buvo priversta ne tik
tai paliauti vykdinus savo 
pienų, o net ir atšaukti vienų 
po kitos jau paskelbtąsias 
savo reformas.

Idant pridengus šitų nepa
sisekimų, bolševikai tečiaus 
aiškinosi tuo, kad talkinin
kų intervencija ir karė su 
kontr-revoliuciniais rusų ge 
nerolais sutrukdžiusios jų 
darbų. Ir jie ėmė skelbti, 
kad socializmas Rusijoje ga 
lutinai paimsiųs viršų tuo
met, kuomet jie laimėsiu gin 
kluotų kovų su išlaukiniais 
priešais. Bolševikų prita
rėjai ir vėl patikėjo jais.

Šiandie ta ginkluota kova 
jau, galima sakyt, pasibai
gė. Vienok ką mes dabar 
matome Rusijoje? Ar soci- 
lizmo tvarkų? Ar bent pra 
džių socializmo tvarkos?

Ne. Pats Leninas yra pri 
verstas pripažinti, kad pir
ma, negu atsiekus socializ
mo laimėjimo Rusijoje, rei
kia pergalėti utėlesxir epi
demiškas ligas. O Maxim 
Gorki sako, kad Rusijos did 
miesčiai (industrijos ir kul
tūros centrai) šiandie netu
ri pajiegų apsiginti nuo pur | 
vo, grūmojančio išnaikini
mu gyventojams.

Taigi po dviejų ir pusės 
metų “proletariato diktatū
ros” Rusijoje ir po sumuši
mo ginkluotosios kontr-re- 
voliucijos visuose karės fron. 
tuose, tenai prieš bolševikus 
stovi nauja ir dar pavojin-| 
gesnė priešų eilė.

Purvo, epidemiškų ligų ir 
jesivefeiančiųjų • ant žmo
gaus kūno parazitų negali
ma išnaikinti nei valdžios 
dekretais, nei durtuvais. 
Kas-gi tad daryt su šitais 
“kontr-revoliuejonieriais” ?

Jie yra ekonominio skur
do pasekmė, ir juos galima 
įveikti tiktai ekonominėmis 
priemonėmis: sutvarkant in 
dustriją ir žemės ūkį, sutai
sant kelius, užtikrinant be
turčiam žmoniškų pragyve
nimų ir tt.

Bolševikai ne tiktai neįs
tengė iškelti Rusijų ant aug 
štesnio ekonominio laipsnio, 
o net jiems viešpataujant ji 
nupuolė ekonomiškai. Štai 
delko ligi šios dienos jie ne
gali atsiekti savo tikslo.

Ar bent dabar bolševizmo 
pasekėjai supras, kad, ei
nant prie socializmo, negali
ma ignoruoti ekonominio ša 
lies išsivystymo stovį?

Apžvalga
l’rue translatinn fited with the post- 
master at Chicago, III. March 30, 1920 
is required by Ule «rl of Oct. 6,1917

PASIBAISĖTINAS VARGAS 
RUSIJOJE.

Laimėjimai karės fronte tuo 
tarpu apsaugojo Rusijų nuo 
priešų iš lauko, bet nepaliuosa- 
vo jų nuo vidujinių bėdų, šios, 
kaip išrodo, tolyn vis labinus di
dėja. Sovietų kongrese gruo
džio mėnesyje patįs bolševikų 
vadai buvo priversti iškelti aikš 
ten tuos neapsakomus keblu
mus, su kuriais valdžiai reikia 
kovoti šalies viduje. Štai kų 
tarp kitko pasakė tenai Leni
nas:

“Yra da ir trečia skaudi ne
laime, kuri gula ant musų —

jimo skinanti musų kariuo
menę. Ir čia, draugai, beveik 
negalima nupiešti tų baisumų 
kuris ištinka vietas, apimtas 

< šitos ligos, kur gyventojai y- 
ra nusilpę ir nubiednSję, ir 
kur visai išnyksta paskutinis 
gyvenimo ir visuomenio veik 
huno pėdsakas. Mes sako
me jums, draugai, atkreipki
te domų į šitų dalykų. Utė
lės pergalės socializmų, jeigu 
socializmas neįstengs pergalė 
ti utėlių.”
Tie parazitai, besi veisimi lįs 

ant žmogaus kimo, kuomet ji
sai yra purvinas, yra dėlto latrai 
pavojingi tenai, kur saiučia dė
mėtoji šiltinė, kad jie išnešioja 
šitos ligos bakterijas. Todėl 
Leninas taip energingai ir ragi
na '‘sovietus” kovoti su utėlė
mis.

BEGĖDIŠKA INSINUACIJA.

Clevelando “Dirva” rųšo de
lei Lietuvos Socialdemokratų

•«IUIlENDS, MJ-

>artijos atsišaukimo, nesenai 
ilpusio musų dienraštyje:

Štai ateina gandai, kad Chi 
cagos “Naujienose” paskelb
tas Lietuvos darbininkų pra
nešimas — atsišaukimas esųs 
parašyta ant Chicagos popie- 
ros ir Cluęagos atramentu... 
tik į iš Lietuvos ateĮusį kon
certų (tur-but konverlų? “N?’ i 
Red.) ir rodomas “darbinin
kams kaipo “eudas,” kuria
me rašoma apie baisumus 
Lietuvos valdžios, apie 
žudynes ir persekiojimus Lie
tuvos darbininkų.

Negalima užtikrinti, kad 
tie gandai teisingi, tėčius ne
galima ir ginčyti, kad nųusų 
socialistai, darbininkų “gero
vės” vardan negalėtų visokių 
šlykščiausių būdų išsvajoti 
kovojimui prieš Lietuvos vai

Taigi, negalėdamas kitaip ap
ginti reakcinę Lietuvos val
džios politikę, to Clevelaudo 
laikraščio redaktorius mėgina į 
tarti “Naujienas” falsifikacijoje 
Koks vyras, toks ir argumentas 
arba kaip sako to žmonių pa
tarlė, “sulig Jurgio ir kepurė”.

"■"■I IIMII^ N

mų kvotų grudų. Kvota nusta
toma sulig derliu. Tie distrik- 
tai, kurie išpilda kvotų, turi 

pirminybę prie gavimo iš vald
žios tokių daiktų, kuriuos val
džia gali jiems suteikti.

Suprantamas daiktas, kad 
tarp kaimiečių vedama propa
ganda ir aiškinama jiems, jog 
žemderbystės įrankiai gali bū
ti pagaminami tik tada, kuo
met darbininkai bus maitina
mi. 1I **Tie patvarkymai buvo sėk
mingi. Ir Anglijos žmonės pri
valo suprasti, kad miestuose 
žmonės badauja ne todėl, kad 
nėra maisto, o todėl, kad trans 
pprtacija bloga. Transportaci- 
jos krizį pagimdė šešių metų 
karė ir musų blokadų, kuri bu
vo žiauriau vedama, negu prieš 
Vokietijų. Musų orlaivininkai 
metė, bomžas net ant Astracha- 
nio žvejų, ir musų kareiviai sė
di ant Baku aliejaus šulinių. 
Aliejus yra reikalingas Volgos 
pirklybiniams laivams. Vien 
tik užėmimas Bakų atnešė Bu-* 
sijos žmonėms neapsakomų 
vargų ir bado. Man pasakojo, 
kad aliejus buvo leidžiamas ju- 
rėn, kad jis tik netektų rusams.

True translntlon filed wlth the post- 
inaster at Chicago, III. March 30, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

[Fedeiuotos apandoi Unia]
Maskva.—Paskutiniais Mask 

vos rinkimais iš 719 deputatų 
komunistų išrinkta 650; sim
patizuojančių komunizmui— 

21; bepartyvių—37 ir menševi
kų aštuoni. Išrinkta 80 mote
rų; iš jų 70 priklauso komuni
stų partijai. O likusios 10 be-

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotoa spaudos žinia]

Milwaukee.—“Plieno darbi
ninkų streikas suteikė Gary’s 
darbininkams gerų painokų! 
Jie suprato, kad didelėse indu
strijose profesinėms sąjungoms 
negalima sėkmingai veikti. Da
bar jie suprato, kad reikia bur- 
ties turint vienų tikslų onienėj 
—paimti į savo rankas indus-

Taip tai pareiškė Richard J.

Utarninkas, Kovo 30, 1020

lygiu, slaptu ir tiesiu balsavimu, be skirtumų gimties, tauty
bė®, tikybinių įsitikinimų arba padėties visuomenėje.

II.
Protestas prieš Smetonos-Galvanausko valdžių.

Kadangi laikinoji Lietuvos valdžia, su prezidentu Smeto
na ir premjeru Galvanausku pryšakyje, įvedė visoje Lietuvoje 
karės stovį Jr pastalė Lietuvos piliečius po karės komendantų 
diktatūra;

Kadangi ta valdžia arba jos paskirtieji viršininkai žiauriai 
persekioja darbininkų klesos vadus ir šiaip pažangiuosius visuo 
menės darbuotojus, areštuoja juos, ištremia iš Lietuvos arba be 
jokios kaltės laiko kalėjimuose;

Kadangi ji, iš vienos pusės, draudžia politinių ir profesinių 
darbininkų orgnizacijų suvažiavimus ir smaugia darbininkų 
spaudų, o iš antros pusės užtaria dvarininkus ir remia klerikalus 
bei kitokius atžagareivius, — tai ši Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos Konferencija nutaria:

Išnešti grieščiausį protestų prieš tokių pragaištingų Lietu
vai ir ypač josios darbo žmonėms politikų. Toliaus ji nutaria:

Pareikšti Amerikos lietuvių visuomenei, kad ji žiuri į da
bartinę Lietuvos, valdžių kaipo į liaudies priešų, nevertų jokio 
darbininkų pasitikėjimo ir paramos. Ir pagalios ji nutaria:

Dėti visas pastangas, kad padėjus Lietuvos darbo žmonėms 
iškovoti lokių valdžių, kuri tarnautų jų reikalams.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translalion fited with the post
ui aster at Chicago, III. March 30, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

RUSIJA.
[Federuotoa spaudos Ainiai

Maskva.—“The London Daily 
Heraldo” redaktorius, George 

Lansbury, rašo iš Rusijos:
Anglijos kooperatyvis judėji

mas privalo pagreitinti savo 
tempų, jei jis nori daryti biznį 

1 su Rusijos kooperatoriais. Už
vilkimas reiškia netekimų pro
gos. Iš rusų pusės nėra jokių 
kliūčių. Tas faktas, kad da 
ligi šiol neužmegsta pirklybi- 

nių ryšių su Rusijos ko-opera- 
tyvais, rodo tik nesubrendimų 
tų šalių politikos.

Man teko sueiti Andre Los- 
liavų, Rusijos koopera torių 

Centralinės Unijos prezidentų. 
Tai vienas įžymiausių žmonių, 
kuris prisidėjo prie bolševikiš
ko judėjimo. Penkiolikų metų 
atgal jis dirbo kooperatyviame 
judėjime. Vėliaus tarnavo, kai 
po direktorius, Volgos ir šiau
rinės apdraudos kompanijose. 
Tečiaus ir tąsyk jis nepertrau
kė ryšių su kooperatyviii ju
dėjimu. Gi dabar jis atsistojo 
to judėjimo pryšakyj.

Kooperatyvis judėjimas čia 
atsiekė td, apie kų da tik sva
joja Anglijos koopera toriai, 
šiuo momentu jau kooperaci
jos kontroliuoja maistų ir kitas 
gyveninio reikmenis.

Paskutiniais 18 m. tos drau
gijos buvo dalimi nacionalio

veikė šalies industrinės, spcia- 
lės ir ekonominės rekonstruk 
ei jos dirvoj. Rcvoliucijčs pra
džioj valstijos^ organizacijoms 
buvo pavesta rupinties žmonių 
ir armijos reikalais, kadangi 
tuo laiku kooperacijos beveik 
neturėjo jokios reikšmės. Bet 
laikui bėgant kooperacijų įtek
mė didėjo, kol, ant galą, beveik 
kiekvienas bendruomenės na
rys prisidėjo prie koopera tyvio 
judėjimo. .

Oabartiniu laiku maisto ko
misariatas kontroliuoja išimti
nai grudus ir mėsų; kitos gy
venimo reikmenys superka nu
statytomis kainomis komisa
riatas ir kooperatyvės draugi
jos. Didesnė dalis tenka ko- 
operatyvėms draugijoms. San
tykiai tarp kaimiečių ir vald
žios nuolat gerėja. Tatai paro
do tas faktas, kad šiais metais 
kaimiečiai pristatė valdžiai 

daugiau maisto, negu ji kada 
nors tikėjosi.

Atsižvelgiant į kooperatyvių 
draugijų sėkmingumų, valdžia 
planuoja perduoti joms visų 
darbų, surištų su supirkimu ir 
išdalinimu maisto.

Maisto surinkimas daug pa
lengvinta. Sulig išleistais pa
tvarkymais kiekvienas distrik- 
tas privalo pristatyti atatinka-

ta. Prieš karę beveik visas 
aliejus iš Bakų buvo naudoja
mas Rusijoj.

Tikrai buvo smagu klausy- 
ties kooperatvvio judėjimo va
do kalbos. Jis puikiai permato 
visas sunkenkybes; jis nepri
klauso ‘“teoretininkų” ryšiai, 

bet turi praktiškus planus savo 
šalies atstatymui.

Kitais žodžiais sakant, Rusi
jos kooperacijos reiškia visos 
tautos pastangas aprūpinti sa
vo reikalus.

ninku tarybos pirmininkas.
Verhagcn, kuris lošė ytin 

įžymių rolę Garyj, pasakė, kad 
streiko pradžioj ckzistavęs in
dustrinį feudalizmas:

“Nuskriaustasai niekur ne
galėdavo gauti teisybės. Dar
bininkai nebuvo prileidžiami 
prie nustatymo darbo sųlygų. 
Plieno baronai dėjo 'visas pa
stangas, kad nuleidus darbinin
kams susiburti. Nežiūrint di
delio priešinimosi iš korpora
cijos pusės 50 nuoš. visų dar
bininkų susiorganizavo.

“Jie būrėsi turėdami vilties, 
kad jų organizacija liks. Vie
na didele unija. Kuomet Ame
rikos Darbo Federacijos politi
ka—skirti į profesines unijas— 
pradėta gyvendinti, tai darbi-I 
ninku spėkos susilpnėjo.”

Chicagos ir apielinkės Darbininku 
Tarybos Konferencijos,

Šis protokolas, trumpoj formoj suredaguotas, nutarta kab- 
legramu pasiųsti, ir vakar pasiųstas Kaunan, Lietuvos valdžiai. 
Jis skamba šiaip:

“Steponui Kairiui, Kaunas, Lietuva. —
“Perduoti šį protestų Lietuvos valdžiai:

“Chicagos Lietuvių Darbininkų Organizacijų Konferen
cija grieštai protestuoja/prieš represijas Lietuvoje ir reika
lauja pilnos laisvės Steigiamojo Seimo rinkimuose.

— Jakavičia, pirmininkas.” 
III.

Rezoliucija dėl busimos tvarkos Lietuvoje.
Chicagos Lietuvių Darbininkų Tarybos konferencija kovo 

28 d., 1920, apsvarsčiusi Lietuvos busimojo susitrarkymo klau
simų, nutarė reikalauti įvykinimo sekamų principų pamatiniuo
se šalies įstatymuose:

1. Laisve žodžio, spaudoj susivienijimų ir susirinkimų.
2. Sąžines laisvė ir atskyrimas bažnyčios nuo valstybes ir 

mokyklos nuo bažnyčios.
3. Asmens ir namų neliečiamybe.
4. Respublikos valdžios forma.
5. Visuotini, lygus, betarpiai ir proporcionaliai rinkimai.
6. Vienas atstovų butas.
7. Ministerių atsakomybė prieš žmonių atstovus.
8. Balsas darbininkams industrijų tvarkyme ir vedime.
9. Girių ir kitų gamtinių turtų nacionalizacija.
10. Dvarų ir karališkos žemės teisingas padalinimas bežemių 

ir mažažemių vartojimui.

PROTOKOLAS.

ji konferencija įvyko kovo 28 d., 1920 m.;1 M. Meldažio sa
lėj, 2242 W. 23 Piace, Chicago, 1'11.

Konferencijų kaip |1 vai. ryto atidarė pildomosios tarybos 
narys J. Jakavičia. v

1. Iš mandatų priėmėjų padarytos registracijos pasirodė, 
kad atvyko 4.1 delegatai nuo draugijų bei kuopų, kurie atsovau- 
ja apie 5500 narių.

2) Rinkhlias valdybos vedimui konferencijos: Išrinkta, 
pirmininku J. Jakavičia, sekretorium A. Ambrozcvičia.

3) Skaitytas pereitos konferencijos protokolas, kurs liko 
priimtas vienbalsiai.

4) Pildomasis Komitetas davė raštu platų raportų iš savo 
veikimo; raportas vienbalsiai priimtas.

5) A. L. D. T., laikinio ccnlralinio komiteto raportas liko 
vienbalsiai priimtas.

6) Lietuvos klausiniai:
a) P. Grigaitis referavo apie Liet. Darb. Tarybos nusista

tymų sulig Lietuvos Steigiamojo Seimo ir ant galo patiekė re
zoliucijų, kuri vienbalsiai liko priimta.

b) Išnešta protesto rezoliucija prieš Smetonos-Galvanaus- 
ko valdžių dėl vykinamų represijų Lietuvoj.

c) Įnešta ir priimta, kad protesto rezoliucija butų pasiųs-

IV.
Rezoliucija reikalu rėmimo Lietuvos Socialdemokratų Partijos.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Tarybos konferencija, lai
kyta kovo 28 d., Meldažio svetainėje, Chicago, III., nutaria:

* Kad Lietuvos Socialdemokratų Partija yra vienintelė nuo
saki darbininkų klesos reikalų apgynėja ir kovotoja už Lietu
vos laisvę; ir .

Kad lodei konferencija pasižada, ii’ ragina visus Amerikos 
lietuvius darbininkus, remti Lietuvos Socialdemokratų Parti
jų dabartiniuose Steigiamojo Seimo rinkimuose ir kitose jos 
kovose už šalies ir darbininkų gerovę.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

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

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka- 

sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
8323 S. Halsted St., Chicago, IU

Aukų kvitą v imas.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminatiikuose 

taip ir civiliokuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpoplsrast

Namų Ofisas:
3323 3. Maltied SL

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

džiai. ;
d) Suiųanyta ant vietos parinkti aukų kablcgramos išlai

doms apmokėti. Surinkta $17.85.
e) Įnešta ir priimta, kad išnešti rezoliucijų: “Kokia turi 

būti tvarka Lietuvoj”. Komisija sekanti: K. Jurgelionis, P. 
Grigaitis ir S. Danilevičia.

I Rezoliucija ant vietos buvo pagaminta ir priimta.
f) Skaityta ir ir priimta rezoliucija užgirianti Socialdemo

kratų Partijų Lietuvoj, ir raginanti remti jų visokiais budais.
7) Rinkimas Ch. Liet. Darb. Tarybos pildomosios valdybos. 

Išrinkta sekantįs: S. Danilevičia, A. Lekavičių, D. Saikus, J. Vil
tis, E. Vilimaits, J. Markus ir A. Viltis.

8) Nutarta, kad Darbininkų Tarybos valdyba pasistengiu 
susižinoti su kitomis veikiančiomis organizacijomis dėlei de
portavimų., kad suteikus pagelbės nukentėjusioms.

Konferencija pasibaigė kaip 3:30 vai. vakare.
Pirm. J. Jakavičia,
Sekr. A. AmbrozeviČia.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Tarybos
Konferencijos Rezoliucijos. ,

Rezoliucija apie Lietuvos Steigiamąjį Seimų.
Kadangi, pasekmėje pasaulio karės ir revoliucijų Rusijoje 

ir Vokietijoje, lietuvių gyvenamoji žemė pasiliuosavo nuo sve
timų tautų pavergimo;

Kadangi dabar Lietuva organizuojasi kaipo atskira vals
tybė, kur turi nustatyt tvarkų savo šalies viduje ir savo san ti
kins su kitomis šaliihis;

Kadangi pasekmingam šalies plėtojimuisi ir darbininkų 
klesos augimui reikia, kad jų valdytų pačių žmonių valia, — tai 
ši Chicagos Lietuvių Darbininkų Tarybos konferencija pripa
žįsta, jogei

Neapsieinamas dalykas tinkamam Lietuvos susitvarkymui 
ir apsisprendimui yra Steigiamasis Seimas, išrinktas visuotinu

Chicago. Adonio ir Jievos- 
Liet. Tautiška Draugy

stė, iš kasos $10; atskiri 
nariai aukojo: T. Žurau- 
skas ir J. Kurlenskis po 
$5; V. Petraitis $2; K. 
Kuosailis, J. Juzai lis, K. 
BudVevičienė, O. Pleka- 
vičienė, T. Jaučius, K. J u 
zaitienė, A. Žolinienė, A. 
Pleikis ir S. Palijenskis 
po $1; J. Juodis 50c. Vi
so aukų per K. Kuosailį 
priunta .................. $31.50

Rockiord, III., per Juoz.

bininkų 'kovai su juodąją 
reakcija”): Juozapas Lai 
venas ir Jonas Žekis, po 
$5, viso ...................... 10.00

Jonas Pranaitis, Chicago 10.00 
Wm. Karalius, Chicago.. 5.00

Vakar paskelbta .. $1465.23

Viso labo .. $1521.73 
Klaidos pataisymas.

N-nų 70 num. paskelbime 
aukų, surinktų kovo' 21 d. 
Hoerber’s salėj, pasakyta, kad 
5 dol. aukojo S. Riawka, o tu
rėjo būt Dominykas Riawka.

Mleeto Ofisai]
\ 127 H. lurbom St. 

1111-13 MtyMs.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

A. PETRATIS FABIJĮONAS;

A. PETRATISž & CO.
Mortgage Bank jį

REAL ESTATE-INSURANCK J 

European American Burfau
Siunčia Pinigus Paduoda Laivokortas

3249 So Halsted Street,į^įiicago l'imoii 
Yelephone Boulevahd 61 i

18th fl. Rninta 1837
Phone Central 33tt 

Valandos: nuo 16 Ua Ii lyto
3121 North W«oUr* At*.

Valandos: 6 iki 8 vakare.
X-Spinduliai. Phone Armitage 2011
Rezidencijos telefonas West 6126

S. D. LACHAW1CZ
Lietuvys Graboriufl

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikalą meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu bųsije ųž^ 
canfedinti.
2814 W. 23 Place, Chie^s, UI 

Tel. Canąl 2199.

Tejephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halated St. Clikago, III

0RKESTRĄ-BENĄ

| / J. BALAM!

f 1414 So. 4W> C»Brt
T9 Cicero, I|L 
M Tel. Cicero ^313
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. ieluviu Rateliuose
CICERO

Liuoaybės Namo Bendrovei 
sekasi.

Keli metai atgal, kada tūli ci- 
ceriečiai pradėjo kalbėti apie 
tai, kad vietos lietuviams būti
nai reikalinga įsigyti nuosavi ir 
paranki svetainė, daugelis at
sakydavo taip:

— Tai broleli, labai puikus 
sumanymas, bet...

Tas ‘*bet” ilgai baugino cice- 
riečius. Dabar jisai jau per
galėtas. Dabar vargiai rastum 
tokį žmogų, kuris nesakytų: 
“svetaine mums reikalinga, ir 
mes ją—turėsime!” Dabar nuo 
savaus namo-svetainės statymu 
rūpinasi netik pavieni asmens, 
bet ir visos pažangiosios vietos 
lietuvių draugijos. Tuo tarpu 
Lietuvių Liuosybės Namo Ben
drovės nariais yra trylika vie
tos draugijų ir didelis būrys pa 
vienių jų (draugijų) narių. Še
rų parduota daugiau kaip trįs 
šimtai. Pinigų bendrovė turi 
daugiau kaip trylika tūkstančių 
dolerių. Beje, Liuosybės Na
mo Bendrovės narių yra ir 
yra ir Liet. Vyrų ir Moterų Kliu
bas, iš Chicago (Garfield Par
ko). ' / ’ ‘

Nė vienas nebeabejoja, kad 
sekamą rudenį Liuosybės Na
mo Bendrovė turės nuosavą 
svetainę. Ciceriečiai, valio!

— Vietinis.

DOVANA
Didelę, $1 vertes, 
artistiškų paveiks
lu knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos ME1LĘ 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meilės, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25

Pinigus •tęskite money orderiu arba popterini 
doleri ir 26c štampu.

MEILE ir ŠEIMYNA 
2O23įįt. Ar».f Chicago. Iii.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

perkant.
arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
I/Ogališkus Dokumentus. Šutei?

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgecių ant lengvų 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

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

............................ i ✓
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Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halstcd SL Chicago.1

Didelis Velykinis
IŠPARDAVIMAS

Deimantų, aukso žiedų, auk

sinių laikrodėlių, lenciūgėlių, 
špilgų, kulionikų, lūkėtų ir 

visokių cidabro daiktų.

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

tur.

BRIGHTON PARK
Plyta prie plytelės.

Lietuviška Tautiška Adomo 
ir Jievos Draugystė kovo 28 d. 
laikė savo susirinkimą. Apsvars 
čius draugijos reikalus buvo pa 
keltas klausimas, ar draugai 
ne vertėtų prisidėti auka Lietu
vos Laisvės Fondan, kad parė
mus Lietuvos darbininkus, ve
dančius kovą su siaučiančia Lie 
tuvoj reakcija, ypač gi dabar, 
kada eina kampanija rinkimų 
į Steigiamąjį Seimą. Be ilgų di
skusijų likos nutarta paskirti 
iš kasos $10.00. Butų, be abe
jo,'paskirta ir daug didesnė su
ma, bet draugija yra dar jaunu
tė ir kol-kas neturtinga. Bet ji, 
kaipo progresyvi, sparčiai au
ga, tat yra vilties, kad greitu 
laiku ji pataps stipri vietos lie
tuvių draugija (jau dabar turi 
per septynias dešimt narių) ir 
tuomet galės gausiau remti 
kiekvieną progresyvį dąrbą ir 
darbininkų reikalą. Bet jeigu 
šiuo tarpu iš kasos skirta de
šimtinė, tai tą sumą gausiai pa
didino dar susirinkime dalyva 
vusieji atskiri nariai, sudėję 
nuo savęs $21.50, taip kad visa 
pasidarė $31.50. Aukos per Nau 
j ienų redakciją pasiųsta Lietu
vos Laisvės Fondui.

— K. Kuosaitis.
($31.50 priėmėm ir persiun- 

lėm L. L. Fondo kasieriui. Au
kotojų vardai skelbiami L. L. 
Fondo Skyriuje.—N. Red.].

BRIDGEPORT
Chicagos liet, vyrų choras.

Bridgeportiečiai ir visa pa
žangioji Chicagos lietuvių vi
suomenė žino kas yra Chicagos 
lietuvių vyrų choras. Jisai ne- , 
kartą jai patarnavo—dainuo
damas įvairių draugijų paren
gimuose. Ir visuomet jį pasi
tikdavo ir palydėdavo gausus 
susirinkusiųjų aplodismentai.

Dabar choras nutarė pats pu
si rodyti—-savu parengimu. Ve
lykų vakarą/horo pastangomis 
buk vaidintadviejų veiksmų ko 
mediją “Velnias ne boba.” Vai
dinimui vadovauja tik-ką atvy
kusi iš Lietuvos artistė ir dai
nininkė, p-lė Unė Babickaitė. 
Paprašyta ji mielai apsiėmė 
Chicagos liet, vyrų chorui re- 
žisoriauti. Taigi apie tai, kad 
veikalas bus tinkamai pastaty
tas, nėra abejonės.

Chicagos liet, vyrų choro va
karas bus balandžio 4 d. p. Mel 
dūžio svetainėj. — K. V.

Severos Gyduoles užlaiko v 
šeimynos sveikata.

*

I
i

Linimentas
arba tam tikras tepalas privalo vi
suomet rastles namuose. idant at
sitikimuose. kur reikalaujama te
palas pavirSutiuiam vartojimui, 
galėtumėt tuojau* apturėti greita 
ir pasekminga palengvinimą nuo 
ivairiu nesmagumu. Pasielgsite 
iimlntlngal nusipirkdami

Severa’s
Gothard Oil

(Severos GothardiAko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo linimentas 
arba paprastas tepalas nuo rbeu- 
matizrno, neuralgijos, persitempi
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau
menų ir sąnariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos: 30et. ir 2 et. taksu, arba 
60 et. ir 3 et. taksu, l’ariduoda vi
sur aptlokose.

W. F..SEVFRA CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

P K. BRUCHAS,
3321 So. Halstcd S t., 

CHICAGO, ILL.
Phone: Drover 9687.

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Taryba pradeda veikti.

Priešai, kurie manė, kad Chi 
cagos Lietuvių, Darbininkų Ta
ryba tapo palaidota, nusivylė. 
Ji dar veikia, ir ateity josios 
darbas žada būti dar sėkmin
gesnis. Tatai parodė buvusioji 
Tarybos konferencija. To ne
veizint, kad per visus 1919 me
tus Tarybos veikimas buvo la
bai apsunkintas, kad josios prie 
šai dėjo visas pastangas, idant 
ją pakrikdžius, ji nepakriko. 
Praeitą nedėldienį į p. Meldažio 
svetainę susirinko daugiau kaip 
keturiasdešimta (43) dele
gatų, atstovaujančių pusšešto 
tūkstančio organizuotų lietuvių 
darbininkų ir rinitai draugiškai 
pasitarę delei savo reikalų išsi
skirstė. Išsiskirstė su dar didės 
niu pasiryžimu dirbti kartą pra 
dėtąjį darbą.

Tiesa, ši konferencija beveik 
*Šimtinai svarstė apie dalykų 
padėtį Lietuvoj. Bet tai dėlto, 
kad tuo tarpu tai yra labai svar 
bus lietuviams darbininkams 
klausimas. Nuo to, kaip dalykai 
susitvarkys naujojoj Lietuvos 

valstybėj, žymiam laipsny pri
klausys ir Amerikos lietuvių 
darbininkų likimas—būtent, ar 
jie turės progos grįžti į savo 
:enąją tėvynę ir ar galės rasti 
ten tinkamas jų, gyvenimui są
lygas.

Tas klausimas tatai ir inte
resavo visus dalyvavusius kon
ferencijoj žmones. Ir jie, kaip 
vienas žmogus, pareiškė ko jie 
reikalauja iš dabartinių Lietu
vos valdytojų. Jie, tam tikro
mis rezoliucijomis (kurios bus 
^spausdintos* Naujienose) pa
reiškė savo nusistatymą delei 
Steigia iriojo Seimo, delei repre
sijų Lietuvoj, delei jų geidau
jamos tvarkos ir delei Lietuvos 
Soc.-Dem. Partijos.

Po to, padariusi dar vieną- 
kitą nutarimą (apie lai rasite 
konferencijos protokole) ir iš
rinkusi naują pildomąjį komi
tetą, konferencija užsidarė.

Antras žingsnis, kurį Cbica- 
gos Lietuvių Darbininkų Tary
ba turės padaryti, bus organi
zavimas lietuvių darbininkų 
Chicago j ir jos apylenkėse. Ir 
nėra abejonės, kad tą darbą ji 
paveiks taip, kaip niekuomet 
iki šiol. Darbininkai ir patįs 
dabar jau mato, kad prieš or
ganizuotą Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių atžagareiviui jėgą rei
kia statyti taipjau organizuotą 
pažangių, apsišvietusių lietuvių 
darbininkų jėgą. Ir jie ryžasi 
tatai padaryti. Šitą jų ryž imasi 
liudija buvusioji Tarybos kon
ferencija. — Rep.

SKERDYKLŲ DARBININKAI 
METĖ DARBĄ.

Gal prikels uždaryti 
skerdyklas.

Vakar rytą metė darbą apie 
du tukst. darbininkų, dirban
čių z Union Stock Yards and 
Transit kompanijos jarduose. 
Tai atsiunčiamų į, skerdyklas 
gyvulių priėmėjai bei vagonų 
valytojai. Darbininkai reika
laują padidinti algas1—viduti
niai po 30 dolerių mėnesiui.

Samdytojai tečiaus spiriasi ir 
sako, jogei streikas esąs netei
sėtas, kadangi mat sulig nese
nai padaryta sutartimi, visokį 
darbininkų su samdytojais ne
susipratimai turį būt rišami ar- 
bitracija. Vis dėlto, samdyto
jai prisipažįsta, kad streikas 
galįs turėti ytin rimtų pasek
mių: jisai suparalyžuos visokį 
gyvulių atsiuntimą Chicagon, 
o lodei greitoj ateity, jeigu ne
pavyks susitaikyti, apie 50 tūk
stančių darbininkų neteksią 
darbo. Kitais žodžiais—prisi
eisią laikinai uždaryti skerdy
klas.

Streiku vadovauja lenkų dar 
bininkų organizatorius Kikul-

ŽUVO 30 CHICAGIEČIŲ.

Kitose vietoje viesulą užmušo 
140 žmonių; nuostoliai dideli.

Naujienose jau buvo rašytu 

apie praeitą nedėldienį siautu
sią viesulą. Patį vidurmiestį 
viesulą nekliudė. Tik vienur4d 
tur išmušta krautuvių langai— 
daugiausiai vakarinėj ir pietva
karinėj daly miesto. Vis dėlto, 
Cliicagoj (priskaitant May- 

vvoodą, Melrose Parką ir k.) 
žuvo 30 žmonių. Sužeistųjų 
skaičius esąs didelis. Tūli sa
ko, kad sužeistų esą apie tūk
stantis žmonių. Nuostoliai vien 
Chicagos apielinkėj sieksią iki 
šešių milionų dolerių. Didžiau
sių nuostolių pridaryta Melrose 
Parkui ir Elginui.

Įvairios labdarių draugijos 
skubotai renka nukentėjusioms 
žmonėms pašalpą. Miesto tary
ba taipjau pienuoja įkurti nu- 
ken tėjusiems žmonėms šelpti 
fondą.

Sulig gautomis , žiniomis, 
siautusi viesulą užmušimi 170 
žmonių. Bet tie skaitmens dar 
nepilni. Iki šiol sužinota, kad 
šiaurinėj daly Indianos vaisi, 
užmušta 27 žmonės; Toledo j ir 
jota apielinkese—26; Battle 
Creek ir apielinkese—9; East 
Troy, Wis.,—1; St. Louis, Mo., 
—1; lAigrange, Ga., ir apielin
kėj—69; Vakarinėj Alabamoj 

—11.
Labai galimas daiktas, kad 

užmuštųjų skaičius padidės— 
gal ir Chicagos apielinkėj, nes 
iki vakar vakaro žinios dar bu
vo nepilnos.

Iš lietuvių, tur būt, nė vienas 
neužmušta. Paduotame žuvu
sių žmonių sąraše iš Melrose 
Parko, kuriame gyvena ytin 
daug lietuvių, kol kas neranda
me nė vienos liet, pavardes.

Areštavo sunaus dusios 
gelbėtoją.

Policija ir vėl patuhde kalė
jimai! Frank Piailą, kuris an- 
dais pašovė savo sūnų—norėda 
mas išgelbėti jį nuo pragaro. 
Sūnūs jau mirė ir koronieriaus 
teismas dabar ruošia kaltina
mąjį aidą.

Priglaudė paklydusį šunį— 
liepia išsikrauStyt.

Jaunas pono John Stcvvarlo 
(5046 Sheridan g-vė) sūnelis 
Charlie andais priglaudė “pa
klydusį kudlį.” Po to jisai krei
pėsi j laikraščius norėdamas su 
rasti jo savininką. Apie tai su
žinojo namo savininkas ir įtei
kė Stcwartams’ notą: “išmeski
te tą šunį arba išsikraustykite.” 
Šuns savininkas neatsišaukia, 

o namo savininkas nenusilei
džia. Stcwartų šeimynėlė turin
ti dideliausio susirūpinimo.
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Pranešimai
Meilės ir šeimynos, vieniritėlio pas 

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

Susirinkimas Chicagos ir apielinkių 
stočių valdybų, bei pardavinėtojų Lie
tuvos Laisvės Paskolos Bonų įvyks 
šv. Jurgio parapijos svet. 32 pi. ir 
Auburn Ave. antradieny, Kovo 30, 
7:30 vai' vak. — Komitetas.

Roseland. — LDLD. 79 kp. susirin
kimas įvyks kovo 30 d. kaip 7:30 vai. 
vak. Aušros kambariuose, 10900 So. 
Mlchigan Avė. Draugai, malonėkite 
atsilankyti skaitlingai, nes turim 
svarbių reikalų. — J. Samulionis rašt

Rubsiuviy Unijos 269 skyriaus ber- 
taininis susirinkimas įvyks Balandžio 
2 d., 1920 m. Unijos salėje, 1564 N. 
Robey St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Malonėkite visi nariai pribūti susirin- 
kiman, nes yra daug svarbiu reika
lų. — Valdyba.

Pa j ieškojimai
7AŠMENŲ~JTEškdjIMAi'

PAJIEŠKAU savo pusseserės Fran- 
clškos Baltikauskaitės iš Tauragės ap
skričio Šilalės miesto. Girdėjau, kad 
ji gyvena ant Town of Lake, 46 St. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

JOHN BALT1KAUSK1S, 
1518 VVestern Avė. Chicago, III.

> PAJIEŠKAU sesers Rozalijoš 'Vaš- 
kaitės iš Mišcnų kaimo, Plungės val
sčiaus, Telšių apskričio. Pirmiau gy
veno Chicago. Girdėjau jog yra ište
kėjusi. Po vyru pavardės nežinau, Y- 
ra laiškas iš Lietuvos. Meldžiu atsi
šaukti, ar kas ją žinote man pranešti 
antrašų: )

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo moters Onos 

Grabažienės. Ji gyveno Fikėlių mies
telyje, Telšių apskrity]. Rašiau jai 
laiškus, bet jokios žinios nė iš jos, 
nė apie jų — negaunu. Kam žiąoma, 
kame mano moterS, randasi, meldžiu 
man pranešti adresu:

MIKE GRABAZ,
P. 0. Hurley, III.

PAJIEŠKAU Jono Bacevičiaus, se
sers sunaus, Griškabūdžio parapijos, 
Pentiškių kaimo. Malonėkit atsišauk
ti.

J0E ROE,
733 So. State St., Chicago, III. 

Room 66.

PAJIEŠKAU sesers sunaus Jono 
Jakučio, Kauno rėdybps, Utėnų Aps
kričio, Leliūnų valsčiaus, jSmulkių pa
livarko. Turiu laiškų bucą tėvų. Mel
džiu atsišaukti:

J. MARCINKEVIČIUS, 
1813 So. String St, Chicago, III.

Meldžiama draugų ar pažįstamų 
Tamošiaus Kupsto, kuris gyveno Phi- 
ladelphia, Pa. ir yra jau miręs, kad 
praneštų žemiau sekamu antrašu, ar 
Tamošius Kupstas buvo vedęs ir ka
me galima rasti jo mirimo metrikai.

JONAS MIKNEVIČIUS,
944 W. 35th PI., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU apsivedimui našlės be 
vaikų. Laisvų pažiūrų iš apielinkės 
Chicagos; 35 metų amžiaus; katra 
mylėtų ramų gyvenimą ir sutiktų 
korte šliubą; atsišaukti greitai, pri- 
siųsdamos savo fotografijų adresu: 

Z K
6529 So. Kedvale Avė.

’ Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolių Rapo
lo, Vincento ir Dominiko Musteikių iš 
Kauno rėdybos, Vyžainių miesto. Gir
dėjau buk gyvena Detroit, Mich.. 
Meldžiu atsišaukti antrašu:

RAPOLAS ŠARKIS, 
3602 Deodar St., Indiana Harbor, Ind.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vaikinui 

su valgiu Cicero miestelyje. Pranešti:
LOUIS GIRDŽIUS,

2213 W. Monroe St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU kajnbario. Geistna, 
kad butų švarus ir su valgiu. North 
Side apylinkėje, arba kitoj dalyje 
miesto; jeigu rastųs kur nors švarioj 
apielinkėje kaip tai: prie parko arba 
ežero.

S. J. V.
1739 So. Halstcd St., Chicago.

REIKIA kambario dviem vaikinam 
prie mažos šeimynos ir švarių žmonių, 
su valgiu ar be. Turintįs kambarį mel
džiu pranešti laišku per Naujienų o- 
fisą, pažymėdami numerį 73.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU pusininko su $2500; 

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

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

Phone: Canal 3348.

RANDAI
NUOMAI — Naujoviniai ofisai 

Dentistams, Gydytojams, ir kito
kiems bizniams. Išdirbta vieta. 
3 pasirinkimai. South Sideje.

Prospect 7983.
Nuo 8 iki 1 arba 6 iki 8 vai. vak.

NUOMAI — ant gero kampo Sto
ras prie Ashland ir 47th St. Gera 
vieta Drapanoms ir t. p.

Jacobs Prospect 7983. / 
Nuo 8 iki 1 arba 6 iki 8 ,val. vak.

REIKIA BARBININkiF

~ MOTERŲ

BEIKI A
KAMBARINIŲ

Trumpos valandos;
Gera mokestis.
Klausti HoiKekceper.

MORRISON HOTEL, 
Madison h* Clark Sts.

MERGAIČIŲ 
Operatorių prie punch presų ir 
abclnam dirbyklos darbui; 
$20 pradžiai. Reikia kalbėti 
angliškai.
CHICAGO PRESSED STEEL 
COMPANY,

455 W. 22nd Si., 4th Flobr.

$16.00
MERGAIČIŲ virš 16 m. am

žiaus prie knygų darbo; $14 al
gos į savailę ir $2.00' bonus pa
stovioms darbininkėms. Nuolat 
darbas. Valandos nuo 8 iki 5:15 
vak ir Subatomis iki 12:15 diena

W()MEN’S W()RLD, 
107 So. Clinton Si.
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REIKIA DARBININKŲ RE 
---TORŲ ~

A DARBININKU
MOTERŲ

DOMAI

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ 
--- ------------------- - į ■ i

TĖVAMS

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

Kreipties:

StewRirt-Wamer-Speedortieter Corp.
1828 Diversey Parkway

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

OTIS BUILDING, 
10 S. La Šalie SL

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
lengviam dirbyklos darbui. 
GERA MOKESTIS.
NUOLAT DARBAS.

Kreipties
GOLD FURNITURE CO., 

2230 So. Union Avė.

REIKIA 
KAMBARINIŲ 

PAINT CLEANERIŲ
$35.00 į mėnesį 

kambaris ir valgis.
Kreipties:

COOPER CARLTON HOTEL 
HYDE PARK BLVD. 

....... ir 53rd-St. ------- •••

REIKIA 
MOTERIŠKŲ 

Tekėjusių ar netekėjusių 
Valymo darbui.

Mes mokėsime $40.00 į mėnesį 
ir maistą

Klausti Housekeeperio 
COOPER CARLTON HOTEL 

HYDE PARK BLVD. 
ir 58rd St.

RUBSIUVYKLAI
DARBININKIŲ

F1N1ŠERIŲ

Mergaičių 17 iki 40 metų 
su tuhi įjaityrimu.

.......t-.
Kreipties:

Employment Dcpt.,

AJfred Decker
<& Cohn

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

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

2639 W. Grand Avė.

PARDAVĖJŲ MOTERŲ.
Patyrusių pardavinėjime mastinių 

tavorų krautuvėj. Gera vieta. Ge
riausia alga.

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

REIKIA — indams plauti. Gera 
mokestis, kambaris, valgis.

Klausti — Steward.
CHICAGO BEACH HOTEL, 

Blst ir Cornell Avės.

RUBSIUVYKLAI
DARBININKIŲ

Merginų 17 iki 30 pratusių adata 
dirbti, mbkinties collar padding. 
Gali uždirbti gerus pinigus.

Kreipties tuoj į
Employment DcpL,

Alfred Decker 
ie Cohmi

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

REIKIA MERGAIČIŲ
ir Moteriškų prie darbo į spaus
tuvę; 35c į valandą ir 17% nuo
šimčio bonus. Nuolat darbas.

Kreipties į
ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

REIKIA
Mergaičių lengvam švariam 

darbui dirbykloje.

Patyrimo nereikia; $15 pradžiai.

Pakėlimas jmj 2 savaičių; pusė 
dienos Subatoje.

Kreipties:
SINGLE SERVICE
PACKAGE CORP.,

549 W. FuMon St.

REIKIA 
MERGAIČIŲ FAILIAVIMUI IR 

LE1BELIAVIMUI KENŲ 
$16 į savaitę pradžiai. 
$18 iki $25 po išmokintu!. 
Gero# darbo sąlygo* ir valandos.

K. G. BAKING P0WDER CO., 
16th ir CanaUSts.

MERGAIČIŲ darbui prie 
mažų coils. Geros dai<x>xsąlygos. 
Nuolat darbas.
Gera mokestis pradžiai.
Patylimo nereikia. Kreipties:

3rd Flobr 
Viclor Electric Corporation

Jackson ir Robey

MERČAIČIV SIUVYKLAI
Valymui kelnių

GRANERT & ROTRSCRILD 
2422 So. Crawford Avė.



NAUJIENOS

IKI A DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA MERGAIČIŲ

mokestis. Nuolat darbas.
AGAR PROVISION 

x 310 N. Green St.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
HOUSEMAN'O

$65 į mėnesį ir valgis 
Kreipties:

COOPER CARLTON HOTĖL, 
HYDE PARK BLVD. ir 53rd St.

DARBININKŲ
Vidaus darbams:

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

ALBAI GH DOVER & CO.
2100 Marshall Blvd.

REIKIA Pirmarankio duonkepio. 
Gera mokestis.

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

Tel. Drover 9799.

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

LIUOSU LAIKU

Dirbti dvi va landi kiekvienų va
karų nuo 6:30 iki 8:30, subato
mis po pietų ir Nedaliomis. At
sakančiam vyrui aš užtikrinu 
$40 į savaitę, kaipo dadečkas 
prie jūsų uždarbių. Kreipties 
Roorn 846 First National Bank 
BIdg. 68 W. Monroe St. Ofisas 
atdaras iki 8:30 vai. vakare. 
Klauskit H. W. Elmore, Gene
ral Manager.

BUČERIO REIKIA geroj bučernėj. 
Turi būti patyręs bučeris ir mokėti 
kalbėt lietuviškai ir lenkiškai. Gera 
alga. Nuolatinis darbas, unijos valan
dos. Kreipties tuoj
1212 Washington St., Gary, Ind.

CABINET MEIKERIO
REIKIA PANAGAUS VYRO 
RAKANDŲ DIRBYKLAI.

2440 W. 22nd St. Chicago.

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

CHICAGO STARCH CO, 
2710 So. Throop St

REIKIA
GERŲ MEDŽIO FINISHERIŲ PRIE 
AUGŠTOS RŲŠIES RAKANDŲ.

Kreipties
ZORK MFG. CO.,

1509 N. Halsted St.

REIKIA TRUCKMENŲ IR 
DARBININKŲ
Vyrų vidaus darbui į Warehouse.
Nuolat darbas. 50c į valandą.
GUMBINSKY BROS. COMPANY, 

Cor. Union ir Lumber Sts. 
on C. B. & C. R. R. Tracks.

REIKIA tvirto jauno Vyro norinčio 
dirbti. Gera mokestis.
PURITAN MALT EXTRACT CO., 
3rd Floor. 31 N. Market St.

> j ■■!SF

REIKIA DARBININKŲVYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIK IA DARBININKŲ RAKANDAI
VYRŲ VYRŲ VYRŲ VYRŲ

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

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

lygfos. Kreipties tuoj aus į
Naujienų ofisą.

9(XrW. 18th St.NATIONAL LEAD CO.
REIKIA darbininkų prie darbų 

foundrėje. Kreipties i formano ofisą.
LINK BELT CO.»
39thi St. ir Stewart Avė.

CABINET MEIKERIŲ

ir darbininkų prie medžio 
dirbamų mašinų. Švari, 

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

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

EUGENE DIETZGEN, 
Fullerton ir Sheffield Avės.

REIKIA
VYRŲ PAKAVIMUI TAVORŲ 
WAREHOUSEJE. NUOLAT DAR
BAS. 50c į valandą pradžiai.
CHICAGO STORAGE
& TRANSFER CO., 

5865 West 65th St.

REIKIA operatorkų prie Bumpring 
Press, Double Seamerių, Beaclerių 
ir Flangerių. Gera mokestis ir 
nuolat darbas. -

GENERAL CAN CO., 
1603 So. Canal St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

VYRŲ
3 watchmonų, $27 ir daugiau, 8 vai. 

2 plovikų automobilių, $35, nėra ne- 
dėklienių; Kalvių prie autbmobilių, 

$7.60 į dieną; Cabinet meikerių ma
šinų dirbyklai; 2 vyrų prie elevatorių; 
pečkurių ir pagelbininkų 50 — 65c į 
valandą; ūkės darbininkų arti Chica- 
gos; steam fitterių ir pagelbininkų; 
2 vvatertenderių. Kotelių ir valgyklų 
visokiems darbams, $20 į savaitę, val
gis, nėra nedėldienių;

Janitorių $25 — $27 į savaitę nak
timis ar dienomis; darbininkų viduj 
dirbti $5—$6 į dieną; elektrikių erane 
manų; operatorių prie drill, punch, 
screw, drilling mašinų; vyrų prie la- 
the mašinų su mažu patyrimu 60— 
80c į valandą; sheet metai darbinin
kų; inspektorių į mašinų dirbyklą, ne
reikia patyrimo Mill wrightų ir pa
gelbininkų; 2 oilerių; gas fitterių; au- 
tomobile-painterių; 2 parankių vyrų 
— 60c į valandą; senyvų vyrų leng- 
viam darbui; diemano, nailerių $6 į 
dieną; vaikiukų dirbyklai 40c į varatv 
dą; 2 bažnyčioms malevoti.

MOTERIŠKŲ.
Kotelių ir valgyklų visokiems dar

bams, augščiausi mokestis; 2 moteriš
kų namų ruošai nebus kliūties dėl 
vaikų. Mergaičių ar moterių lengviam, 
švariam darbui dirbykloje — 35c — 
40c j vai. Naktinės virėjos $85. 
Ofisui šluoti 7 vak. iki 2:30 vai. ryto. 
33c į vai. Moteriškų trumpoms dar
bo valandoms:

6 v. vak. iki 11 ar 12 v. nakties.
8 vai. vak. iki 3:30 vai. ryto.
5 ar 5:80 v. v. iki 11 ar 11:30 nakt.
10 vai. ryto iki 3 vai. p.p.
9 vai. vak. iki 4 vai. ryto
9 vai. ryto iki 2:30 vai. po piet.
11 vai. vak. iki 5:30 vai. vak.
12 vai. diena iki 4:30 vai. vak.
7 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 
7 vai. ryto iki 1 vai. po pietų 
1 vai. po piet iki 7 vai. vakare
7 vai. ryto iki 2:30 vai po pietų 
4:30 vai vak. iki 2 vai. ryto.
10 vai. ryto iki 4 vai. vak.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbamo lenkiškai).

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

MADWELL GARMENT CO., 
4817 W. Roosevelt Road.

Inėjimas iš 48-to Courto.

MERGAITES

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

TAIPGI VYRŲ

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

DANIEL BOONE W00LEN MILLS 
1735 Diversey Blvd.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKŲ

Musų naujon Siuvyklon 
reikia patyrusių:

Pocket meikerių
Welt meikerių
Lining meikerių
Sleeve scwerių ir 

tapė seterių
First beisterių 
Second beisterių 
Shaperių ir Armhole

Taipgi hand se.vverių mokintis 
Aarmhole beisting ir Finishing. 
Gera mokestis mokama laike 
mokinimosi.

H art SchafffHneir
& Marx

Van Burei), ir Throop S Ir.

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

Klausti Housekeeperio 
MORRISON HOTEL 

Madisou ir Clark Sts.

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

MECHANICAL RUBBER CO., 
2639 W. Grand Avė.

REIKIA VYRŲ.
Vieno vyro iš šių skirtingu War- 

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

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

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

Kreipties:
WORLD’S PHONOGRAPH CO., 

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

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

REIKIA darbininkų. 16th ir Rock- 
well Sts. Augščiausia mokestis mo
kama; Kreipties tuoj 

16th ir Rockvvell Sts.

DARBININKŲ DlRBYKLOŠ 
DARBAMS. NUOLAT DARBAS.

GERA MOKESTIS.
R. & H. SPECIALTY MFG. CO.

2235 So. Western Avė.

REIKIA darbininkų prie Sbn- 
perių. Augčįiausia mokestis, 
pirmos klesos vyrams.

Kreipties: 
WORLD’S PHONOGRAPH CO.

736 Tilden St.
Tarpe Desplaines ir Halsted! St. 
J/2 blako i pietus nuo Van Buren

REIKIA
Oni'lii n i tiltų. gera mojtc'st im. 

ir geros darbo sąlygos.

STREETS CO., 
W. 48th ir So. Morgan Sis

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

STROHBER CO.
North Milvvaukee, Wis.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegainųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi- 
le priimtinų pnsinlymt). Taipgi 
$200.00 vertes <ivi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės Hondai priimama, 
praleiskite šios progos.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

Ne-

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

Kreipties.
VVORLD’S PHONOGRAPH CO. 

736 Tilden S t.
Tarpe Displaines ir Halsted St. 
Yt blako į pietum nuo Vau Buren

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

736 Tilden S t.
Tarpe Desplaines ir Halsted St. 
% blako į pietus nuo Van Buren 
ren Street.

REIKIA
Plieno darbininkų ir ri ve torių 
(nituotojų) prie tavorinių karų 
taisymo. Gera mokestis ir geros 
darbo sąlygos.

STREETS CO.,
W. 48th ir So. Morgan Sts.

REIKIA
VYRŲ PAGELBININKŲ 

Nuolat darbas. Geni ntokestis.
Kreipnes: «

1107 W. Codgress St.

REIKIA VYRŲ DEL 
Packing

fiUing ir generul Factory work 
Nuolat darbas
Gera mokestis vyrams su ar 
bepa tyrimo.

3rd Floor 
Victor Electric Corporation 

Jackson ir Robey

REIKIA BUČERIO-DARBI- 
NINKO ir Vyro skiepe dirbti. 
Labai gera mokestis. Nuolat

Darbas.

AGAR PROVISION
310 N. Green St.

REIKIA Duonkepio pirmarankio. 
Trumpos valandos ir gera mokestis.

JUOZAPAS ALEKSINAS, 
1043 W. 18th St. Chicago, UI.

REIKALINGAS Barzdaskutis; 
darbas ant vsados arba vakarais.

603 W. 47th St.

REIKIA Operatorių prie Bumping 
Press, Double Seamerių, Beaclerių 
ir Flangerių Gera mokestis; nuolat 
darbas.

GENERAL CAN CO., 
1603 So. Canal St.

REIKIA — PeČkurių; $85, kamba- 
ris, valgis. Kreipties:

CHICAGO BEAČH HOTEL, 
51st ir Cornell Avės.

REIKIA Agentų, kurie norite už
dirbti $100 į savaitę arba daugiau 
švariu darbu, patikrinama gilia inves- 
tigacija.

Klauskit arba Rašykit:
BOND & SHARES SYNDICATE, 

Room 501
309 Broadway, New York,, N. Y.
APSIAUSTŲ SIUVYKLA?"

Pocket meikerių 
Tapė sevverių 
Shoulder eloserių 
First beisterių 
Stltcherių

Kreipties
M. BORN & CO., 

2214 So. Oakley Avė.

REIKIA 
DARBININKŲ 

Darbui lumber yarde. 
Išmokama kas vakaras.

Kreipties:

O. M. SEIZ LUMBER CO. 
6401 So. Irving Avė.

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

UŽLAIKYMO KAINA

REIKIA VYRŲ dirbti dešras. 
Labai gera mokestis.
Nuolat darbas

AGAR PROVISION

Nauji sampeliniai rakandai.
Puiki proga porai kuri pradeda gy

venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausiu ir moderniš
kiausių trijų šmotų parloro rakandų.
Taipgi mes turime 35 fonografus.
šiandieninės madoš; 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 Sample Furn. Storage 
2102 West 35th St..

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

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

1511 So. Kedzie Avė.
REIKIA darbininkų į spaustu

vę; patyrimo nereikia; Nuolat 
darbas; gera mokestis.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

REIKALINGAS boikeris, kuris nu
simano prie baltų duonų ir keksų. 
Atsišaukite kogreičiausia antrašu.

FRAN BRASUS, 
139 East 107 St. Chicago-Roseland.

Tel. Pullman 945.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ

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

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

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

Phone Drover 6979.

PARSIDUODA Pianas labai žema 
kaina; kam reikalinga kreipkitės, 

STORE
1G22 So. Halsted St., Chicago

PARDAVIMUI vyriškų drabužių ir 
cigarų krautuvė. Geroje vietoje.

3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė labai ge
rame stovyje.

708 W. 30 St.

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

4749 So. Honore St.

PARDAVIMUI Cigarų, cigaretų, 
cukierkų ir groserio Storas. Parsi- 
duos pigiai.

1044 West 51 st St.

AUTOMOBILIAI

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

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

Yords 1741

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

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

PETER WINGER, 
5147 Racine Avė. Chicago, III.

NAMAI-žEMfi

FARMAS

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

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

SANBORN & COMPANY, 
Owners,

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

Chicago, III.

Farmos
PARSIDUODA labai pigiai 3 far- 

mos. Viena randasi priepat ežero 
kranto — 153 akeriai su naujais bu- 
dinkais, gyvuliais ir mašinomis; 25 a- 
keriai užsėti žieminiais kviečiais; šią 
farmą galima pirkti arba mainyti į 
didelį miesto namą.

Kiti irgi randasi priepat ežero; 80 
akerių su naujais budinkais ir maši
nomis be gyvulių.. Trečia randasi prie
pat miesto, 100 akerių, taip-pat su 
budinkais, gyvuliais ir mašinomis. 
Kas norite pirkt ar mainyti, meldžiu 
atsišaukti greit:

WALTER JANULIS 
With M. J. Kiras Co.

So. Halsted St. Chicago, III.3331

160 akerių Farma; pusė dirbamos;, 
geri budinkai, reikalingi įrankiai, ma
šinos. Maino ant muro namo. Kaina 
$5,000.

92 akerių Farma; apie 30 akerių dir 
bamos; gera žemė, 2 geri arkliai, 3 
karvės, nauji budinkai; yra gero miš
ko; ganykla prieina prie ežero; ran
das Adams Pavietyj, Wis. Kaina 
$2,500. Savininkas Chicagoj.

A. F. YONAITIS, 
3503 So. Francisco Avė.

PARSIDUODA NAMAS SU BIZNIU 
Iš priežasties netikėtų ligų ir sunkių 
operacijų esmu priverstas parduoti 
savo namą su “REAL ESTATE, 
INSURANCE ir SAFETY BOX 
VAULTS” bizniu.

Tas namas parsiduoda labai pigiai 
ir lengvomis išlygomis.

Del tolesnių informacijų kreipkitės 
pas A. J. LEMONT, 4837 W. 14th St., 
Cicero, III.

NAMAS PARDAVIMUI labai pi
giai. Trijų augštų, mūrinis, šeši fle- 
tai. Savininkas randasi tame pačiame 
name. Kreipties tuoj

2530 Emerald Avė.

Utarninkas, Kovo 20, 1920

NAMALŽEMĖ
FARMŲ PIRKĖJAI.

Pirmiau negu pirkaite FARMĄ 
gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės, apie Lietuvių 
kolonija VVisconsine, kur jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tukstan- 
Cini upsifęjrvenn, nes ten žem6 laliai 
gera ant kurios viskas labai gerai 
auga nepaisant kokie metai nebūtų. 
Dauguma musų pirkėjų buvo išvaži 
nėję po daugel valstijų, bet tinka
mesnės vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap 
linkui miestelį kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar x proga ke
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu 
davojama keletas dirbtuvių. Dar da 
bar Žemė labai pigi suliginant su ki 
tų komapnijų prekėms tai musų 
denrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios leikos, ežerai, dabina visą 
apielinkę, visur geri keliai, kad ir 
bloginusiame ore visur galima išva
žiuoti. žodžiu sakant visi paranka
mai dėl farmerių yra ant vietos, vi
sur Lietuviškai kalbama, šokama ir 
dainuojama, taip tenai gyvenantiejie 
jaučiasi kaip kad jausdavosi Lietu
voje.

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

COMPANY
8301 So. Halsted St., Chicago, III.

PIRKITE greitai. Parsiduoda 2 pa
gyvenimų mūrinis namas po 5 kam
barius su maudynėmis ir kitais gerais 
intaisymais. Randasi ant Bridgeporto,

Auburn Avė. ir 32-ros. Kaina 5,800 
PARSIDUODA 6 pagyvenimų mū

rinis namas. 3 pagyvenimai po 4 kam
barius; 3 pagyvenimai po 6 kambarius 
Randasi pusė bloko nuo Douglas Park 
Pečiais apšildoma. Kaina $13,500.

PARSIDUODA 6 pagyvenimų mū
rinis namas; 2 pagyvenimai po 7 kam
barius; 4 pagyvenimai po 8 kamba
rius. Randasi labai gražioj vietoj, pu
sė bloko nuo Jackson Parko. Randos 
neša $5,280 į metus. Kaina $31,000. 
Vertas $36,0000.

Visi viršminėti namai bus parduoti 
su mažu įmokėjimu ir kurie nupirks, 
turės gerą uždarbį trumpame laike. 
Greitai klauskite pas:

Liberty Land & Inveatment Co. 
3301 So. Halsted St.

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

ANDRĖJ KOSZCZ
3217 Normai Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 — 3 augštų mūri
niai namai; krautuvė iš fronto. Yra 
12 flatų ir krautuvė. Pečiais apšildo
ma. Ant. randos nuo 1 d. gegužio — 
$184.00 mėnesiui. r

461 — 468 W. 31st St.
Bargenas — $16,500. Savininkas 
krautuvėje.  *

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

PASKOLOS BENDROVĖ.
James J. Pesicka, Raštininkas 

ir Notarijušas.
4633 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

MA5TER 
SYSTEM

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

lųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomoj elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Vedėjas

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake SU ant 4-tų lubų.

JI-™-™--------- -----------------------
VALENTINE DRESMAKENG 

COLLEGES
6205 S. Halated, 2407 W. Madiaon, 

1850 N. Wella St.
137 Mokyklos JungL Valatiloae.

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija ui 610 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Teler. Seeley 1643. 

SARA PATEK, Pirmininkė, 
—------------------ ------ --------...y

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišerffy 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 611. 74 W. Washington Street 

Mlkinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

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

MOLER TRADE SCHOOL 
105 So. Well St., Ghieago, OI.

MOKINKIS
BARBERYSTĖS. Už mokslą nieko 
nereikia mokėti. Pagerinti moidntoM 
budai.

625 W. Madison St.




