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Vokietijos valdžiai gręsia nau
jas rustus krizis

True Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 31, 1920 
as reųuired oy Ine act of Oct. (i, 1917

ITALIJA TARIASI SU RU
SIJOS BOLŠEVIKAIS.

Tariasi apie upsimainymą 
belaisviais.

Sukurč liepsną
DANIJAI GRĘJSIA GENE- 

RALIS STREIKAS.

Karalius atsisako sugrąžinti 
senąją ministeriją. Reikalau-

GENERALIS STREIKAS 
DANIJOJ ŠIANDIE.

Rusai tarsis su lenkais

Ruhr komunistai sutinka pasiduot

COPENHAGEN, kovo 30.- jama įsteigti respubliką.

Italijos tarybos su Rusija apie belaisvius
VOKIETIJOS VALDŽIAI 

GRĘSIA NAUJAS DIDE
LIS KRIZIS. *

Darbininkai vėl kįla prieš 
valdžią už jos grąsinlmą 

Ruhr darbininkams.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 31, 1920 
as rcąulrcd by the act of Oct. 6,1917

RUHR KOMUNISTAI PASI
DUODA VALDŽIAI.

Priima veik visas valdžios 
paduotas sąlygas.

Nikola Bomballi, socialdemo
kratas, narys Italijos parlamen 
to ir Angioli Cabrioi, italų re
daktorius, atvyko į Copcnhage- 
ną, kad apsvarsčius su Rusijos 
sovietų valdžios atstovu Mak
sim Litvinov, apie apsimainy- 
iną karės belaisviais. Italijoj 
yra 5,000 rusų belaisvių, kuo
met tik 400 italų yra belais
viais Rusijoje. Šimtai rusų Ita
lijoj prašė pasiųsti juos į Kol- 
čako ir D<|iikino armijas, ne
žinodami, kad tų armijų veik 
visai nebėra. Bet likusieji tūk
stančiai nori stoti į raudonąją 
armiją. ,

BERLINAS, kovo 30.—Di
džiausias krizis Vokietijos vi
durinėje kovoje vėl atėjo. Pre
mjero Hermano Mueller ulti
matumas VVestpludijos (kurioj 
yra ir Huhr distriktas) radika
lams, kad jie turi sudėti gink
lus iki šiandie vidurdienio, ar 
susidurti su stipria valdžios ar 
inija, kuri sutriuškins sukilimą 
pagelba “kraujo ir plieno,” vėl 
išnaujo uždegė sukilusius dar
bininkus, nors jie jau buvo pra
dėję rodyti ženklus apriminio. 
Sukilėliai dabar yni grieštai nu 
sislatę ir yni pasirengę pasitik
ti spėką spėka.

Tuo pačiu laiku socialistų 
vadovai Berline, atstovaujantjs 
visas industrijas, šiandie pa
skelbė kovą valdžiai, iš priežas
ties josi pozicijos linkui Ruhr 
darbininkų.

Ultimatumas esąs fatalis.
Kari Kautsky, nuosaikiųjų 

socialistų vadovas, išreiškė 
abelną gyventojų nuomonę, ka 
da jis šiandie, pareiškė:

“Valdžios ultimatumas Ruhr 
darbininkams pasirodys tiek 
pat fataliu, kaip ir ultimatu
mas Serbijai 1914 m.”

Nepriklausomųjų socialistų 
organais Die Freiheit užreiškia, 
kad Mueller valdžia yra bejie- 
gė ir skatina visos Vokietijos 
darbininkus ginkluoties.

Nepatvirtinta žinia sako, 
kad valdžios spėkos jau įėjo į 
Ruhr distriktą, nepaisydamos 
Francijos, kuri uždraudė tai, 
kadangi distriktas yra neutra
liame zone, ir darbininkų, ku-

ESSENAS, kovo 30.—Visos 
Berlino valdžios nužymėtos są
lygos apie sustabdymą kariavi
mo ir palaikymą tvarkos Huhr 
distrikte, su vienu išėmimu, ta
po priimtos centralinio komi
teto, vedančio prieš valdišką 
veikimą čionai, pasak pereitą 
naktį pasiųsto Berlinan prane
šimoj

Išėmimas padarytas linkui 
ketvirtos sąlygos, apie sudėji
mą ginklų ir amunicijos. Val
džiai pranešta, kad ši sąlyga 
bus priimta, jei bus parašyta 
sulig Bielfeld sutarties, supran 
tant, kad sutartis bus pildoma.

Valdžia siųsdama savo ulti
matumą komunistams Ruhr 
distrikte, pažymėjo, kad jos są 
Ivgos turi būti priimtos šian-' 
die.

Otto Bowensipen, komunistų 
karinis komanduotojas, užrei- 
škė, kad jo žmones nužudys 
savo šeiminas ir patįs nusižu
dys pirm pasiduosiant reich- 
shvehrui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 31, 1920 
us required by the act of Oct. 6. 191 •

RUSIJA SUTIKO TARTIES
APIE TAIKĄ SU LENKIJA

Tarybos prasidės balandžio 10, 
gal Estonijoj.

LONDONAS, kovo 30.— Ru
sijos užrubežinių reikalų mini- 
steris čičerinas, pasak bevieli
uos žinios iš Maskvos, pranešė 
Lenkijai, kad jis sutinka pra
dėti taikos tarybas balandžio 
10 d., kaip siūlo Lenkija, čiče- 
rin siūlo, kad susirinkimas bu 
tų laikomas kur-nors Fotoni
joj* ,

Lenkai gi prašė, ,kad tarybos 
butų laikomos Borisove," ulit 
Berezina upės, tarp Minsko ir 
Smolensko.

rie grąsina nauju generaliu 
streiku ir sunaikinimu kasyk
lų ir dirbtuvių jų valdome apy 
ganiose.

Francija leidžia gabenti 
kareivius.

BERLINAS, kovo 30.—Kan
cleris Mueller šiandie paskelbė 
nacionaliame, susirinkime, kad 
Francija atsižadėjo savo reika
lavimo užimti neutralį zoną ir 
sutiko leisti Vokietijai per dvi 
ar tris savaites naudoti dideles 
spėkas Ruhr distrikte.

True translation filed witb the post- 
master at Chicago, III. March 31, 1920 
as required by the act of Oct. 6. 1917

MUELLER VALDŽIA 
PRIIMTA.

Nacionalis susirinkimas 
ją priėmė.

BERLINAS, kovo 30.—Na
cionalis susirinkimas šiandie 
atmetė įnešimą išreikšti val
džiai nepasitikėjimą ir tada 
priėmė, nežiūrint vokiečių na
cionalistų ir nepriklausomųjų 

socialistų opozicijos, įnešimą, 
užginantį valdžios pranešimą.

Visur platinkite "Naujienas”.

Francuzai grąsina.
PARYŽIUS, kovo 30.—Vo

kietijos valdžia davė užtikrini
mų, kad ji nesiųs į Ruhr dis
triktą daugiau kareivių, negu 
leista Versailles sutartimi. Va
kar pas premierą Millerand bu
vo atsilankiusi vokiečių delega 
cija ir pasakė, kad skaičius 
vokiečių kareivių Ruhry distrik 
te neviršija leisto skaičiaus ir 
pareiškė, kad nebus siųsta dau
giau kareivių be talkininkų 
leidimo.

Lenkai nori šaukties tautu 
lydos.

WASHINGTON, kovo 30.— 
Lenkijos legacija sako, kad 
Lenkija atsišauks į tautų lygą, 
prašydama pagelbos, jei bolše
vikų armijos grasins sula uži
mu Lenkijos rytinės apsigyni
mo linijos. Nors Francija da
vusi prižadų karinės koopera
cijos, bet persimainius padė
čiai Vokietijoj, darosi abejoti
na apie Francijos pagelbą.

Jeigu bolševikų, vakarinis 
frontas nesustiprės, lenkai ga
lėsią atsilaikyti. Tečiaus bol
ševikų armijoms paėmus pie
tinę Rusiją, jų vakarines.armi
jos gali susilaukti didelės pa-

COPENHIAGiEN, kovo 30.
Karalius Christlan paskelbė 

šiandie, kad jis atsisako išpil
dyti socialdemokratų ultimatu
mą, reikalaujanti sugrąžinimo 
Ztihlei ministerijos, tųojautinio 
sušaukimo rikpdag (parlamen
to) ir įvedimo šalyje vėl kon
stitucinių sąlygų.

Socialdemokrata i pa reiškė, 
kad jei tie reikalavimai bus at- 
’iųesti, visos Danijos unijos 
sušauks šiandie susirinkimus 
tikslu paskelbti generalj strei
ką.

Dideles minios žmonių rin
kosi šiandie viešose aikštėse 
mieste ir reikalavo įsteigti Da
nijoj respubliką. Visose gatvė
se apie karaliaus rutilus sto

vėjo dideli būriai policijos.
Karalius nusižengė prieš kon 

stituciją, ‘ kada jis pašalino 
Zahle kabinetą. Vakar jis pa
prašė, kad kabinetas pats re
zignuotų, bet jis atsisakė tai 
padaryti; tada karalius pašali
no kabinetą ir pakvietė advo
katą Liebe, kuris nėra nė par
lamento nariu, sudaryti naują 
ministeriją.

Savavaliai pašalindamas mi
nisteriją, karalius šukele aud
rą prieš save. Žmones jau nuo 
senai reikalavo permainos val
džioje ir kabinetas, sakoma, ne 
beturėjęs didžiumos parlamen
te, taip kad jis pats butų puo
lęs. Bet žmonės pasipriešino 
karaliaus laužymui konstituci
jos ir dabar grąsinania jam pa
skelbimu generalio streiko ir 
net respublikos.

Nepasitikėjimas kabinetu kį- 
lo pp plebiscitui antrame Sch- 
lesvvigo zone. Tas zonas didele 
didžiuma balsų (51,800 prieš 
12,000) nutarė pasilikti prie 
Vokietijos. Kabinetas priėmė 
balsavimą ir tuo užbaigė daly
ką. Didžiuma gi danų reikala
vo, kad butų tariamasi apie 15 
metų danų okupaciją ir paskui 
antrą plebiscitą. Kabinetas ne 
sutiko su tuo. Net ir du mini- 
steriai pasiskelbė nesutinkę su 
viso kabineto nuosprendžiu.

Visa Danija yra sujuęlusi ir 
niekas nežino kas gali atsitikti. 
Reikalaujama naujų parlamen 
tinių rinkimų, reikalaujama re-

COPENHAGEN, kovo 30.- 
lš patikėtinų šaltinių patiria, 
kad generalis streikas protestui 
prieš naująją ministeriją pra
sidės seredos vidurdienyj.

True translation filed wlth the pnst- 
master at Chicago, III. March 31, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. tt. 1917

SMYRNA TENKA GRAI
KIJAI.

PARYŽIUS, kovo 30. Pasak 
Matin, ambasadorių taryba ali- 
va Graikijai Smyrną ir visą to
je apielinkėįe Turkijos pakraš
tį-

True translation filed witn thd posl- 
master at Chicago, 111. March 31, 1920 
as reųuired by tue act of Oct. 6.1917
EUROPOS CHAOSAS KLIUDO 

PIRKLYBAI SU RUSIJA.

PARYŽIUS, kovo 29/-Tal
kininkų pasiūlymai atnaujinti 
abelną pirklybą su Rusija pra
puolė Europos politikos miši- 
nyje.

Rusai paskelbė, kad jie siun 
čia j Copenhageną komitetą pa 
daryti prirengimus pirklybai, 
bet nėra paskelbimo, kad ko- 
kia-nors talkininkų komisija jį 
pasitiktų.

Talkininkų premierams Lon 
done priėmus savo Rusijos pro 
gramą, jie padavė jį preziden
tui VVilsonui. \Vilsonas atsake, 
kad Amerikos valdžia sutinka 
atnaujinti pirklybą su Rusija 
ir nuimti visus suvaržymus. Jis 
pakvietė talkininkus prisidėti 
prie Amerikos ir paskelbti ne
užilgo bendrą politiką. Sako
ma, kad talkininkai atsakę, jog 
jie įkaito jo .nužymėtą dieną 
perdaug ankstyvą.

MOTERIS LAIMI MISSISSIPPI

Senatas ratifikavo moterų 
ba’savimą.

Reakcijos aukos.
KOMUNISTAS NUTEISTAS 

14 METŲ KALfiJIMAN.

OAKLAND, Cal., kovo 30.— 
John W. Wieler, buvęs kuni
gas, šiandie tapo nuteistas ne- 
aprubežiuolani laikui nuo vie 
nų iki 14 melų San Ųuenlin ka 

j torgon už prasižengimą prieš 
i krirninalio sindikalizmo įsta
tymus'.

Kaltinamas jis buvo sąryšyj 
su suorganizavimu Komunistų 

l Darbo partijos kuopos čia pe
reitą lapkričio mėn.

NUTEISTŲJŲ SOCIALISTŲ 
APELIACIJA.

Bergerio ir kitų socialistų 
apeliacija svarstoma teismo.

Pataria pašalinti 
socialistus

N. Y. legislaturos tardimo 
komisija reikalauja galu

tinai pašalinti socialistus iš 
legis!aturos. Balsavimas 

bus ryto.

Premjeras Millerand vakar 
pasakė franeuzų laikraštinin
kams, kad jei vokiečiai per
žengs taikos sutartį, pasiųsda
mi stiprią ginkluotą spėką į 

Ruhr distriktą, Francija užims 
dalį neutraliu zono, nežiūrint 
ar talkininkai tams pritaps, ar 
ne.

Traukia teisman 
reakcionierius.

BERLINAS, kovo 30.—Vor- 
waerts praneša, kad gen. von 
Loevenfeld, vedąs laivyno bri
gadą, įėjo į Ruhr distriktą, ka
riauti ten su insurgentais.

Valdžia pradėjo vedimą bylų 
prieš rėmėjus Dr. Kappo kontr- 
revoliucijos. Buvęs valstybes 
sekretoriaus pagelbininkas Fal 
kejihausen Iuįm) areštuotas 
Brandenburrf ant Havel, taip
jau pradėta Kiel byla prieš jau 
areštuotą admirolą von Levcnt- 
zow, buvusį Kiel gubernatorių. 
Taipjau patraukti teisman maj. 
von VVinterfeld ir kiti.

NEW YORK, kovo 29.— 
šiandie iš Anglijos atvežta už 
$9,300,000 aukso ir sukrauta jį 
Wall strityj. Vežant gatvėmis 
jį seugbjb 200 gtnklocrtų Žmo
nių.

gelbos.

Bolševikai pralaimėję.

VĮARŠAVA, kovo 29.—Rusi
jos bolševikų spėkos, kurios 
atakavo Lenkijos frontą Podo- 
lijoj, pasak lenkų oficialio pra
nešimo, aplaike* didelių nuosto
lių ir vietomis pasitraukė į ry
tus. Lenkų kareiviai vijosi prie 
šą ir atsiėmė teritoriją, kurios 
buvo netekę smarkiuose perei
tos savaitės mūšiuose.

PAKELIA ANGLIŲ KAINĄ.

NEW YORK, kovo 30. Ka
syklų savininkai sako, kati an
glių kaina tuoj bus pakelta nuo 
65c iki .$1.25 ant tono, kadan
gi tapo pakelia 27 nuoš. alga, 
angliakasiams. Jau dabar nie- 
kurie savininkai pardavinėja 

anglis prie kasyklų po $3.50 iki 
$4.75 už toną, kuomet valdžios 
nustatytoji kaina buvo $2.95.

Toks didelis pakėlimas an
glių kainos yra visai bereika
lingas, daromas vien padidini
mui ir taip milžiniškų savo 
pelnų, nes pakėlimas mokes- 
ties angliakasiams siekia vien 
25c ant tono.

spublikos. ,
Kraštutinieji bando suskal

dyti Socialdemokratų partiją 
ir laiko susirinkimus, pienuo
dami kaip to atsiekus.

Valdžia irgi nesnaudžia. Ji 
seka kiekvieną tocialiatų žing
snį, net telefonais į socialistų 
buveines yra klausomus i. Vi
sur pilna policijos. Sakoma, 
kad ir kariuomenė yra pri
rengta.

Generalis streikas galbūt bus 
tikrai paskelbtas. Ypač dar ir į 
dėlto, kad samdytojai nutarė. 
paskelbti lokautą darbininkams 
balandžio 9 d.

JAGKSON, Miss., kovo 30. 
Mississippi valstijos legislatura 
vasario 18 d. buvo atmetusi ra
tifikavimą moterų balsavimo 
priedą prie federalės konstitu
cijos.

Bet valstijos senatas šiandie 
sutiko išnaujo svarstyti tą klau 
simą ir balsuojant priedas tapo 
ratifikuotas. Balsai pasidalino 
pusiau ir pirmininkas padavė 
savo persveriantį balsą už rati
fikavimą.

Atstovų butas sausio 21 d. 
atmetė ratifikavimą 106 balsais 
prieš 25. Bet užgirdęs apie se
nato žingsnį, sutiko tuojaus 
svarstyti tą klausimą išnaujo.

Moterims reikia tik vienos 
valstijos ir jei jos laimes čia, 
ar Delawarės vaisi., jos jau šį 
rudenį galės balsuoti preziden
tiniuose rinkimuose.

CHIC|A(iO.—Socialistų Vie
ton Berger, Adoiph (iermer, Ir- 
win Si. John Tucker, William 
Krusse ir J. Lewis Engdahl, ku
riuos teisėjas Landis nuteisė 
kiekvieną 20 metų kalėjiman ir 
paskui gailėjosi, kad negali jų 
sušaudyti, apeliacija yra svar
stoma dabar apeliacijų teismo, 
susidedančio iš teisėjų Samuel 
Alschuler, Francis E. Baker ir 
George T. Page. Užvakar ir va
kar nuteistųjų socialistų advo
katai davė argumentus kodėl 
jie yra neteisingai nuteisti ir 
kodėl bausmė jiems turi būti 
panaikinta.

Jie nurodė, kad teisėjas Lan
dis padare 34 klaidas ir kad jis 
savo viešais išsireiškimais pa
rodė savo neapykantą prieš 
abelnai visus vokiečius, todėl ir 
negalėjo būti bešališku laike 
bylos tardymo. Belo jis pri
ėmė į liudijimus nuotikius, ku
rie atsitiko prieš birželio 16, 
1917, t. y. dar kuomet nebuvo 
špionažo įstatymo. Bet svar
biausia, kad nežiūrint to, jokiu 
socialistų nusidėjimų prieš 
špionažo įstatymą nebuvo pri
rodyta ir nuteista kaltinamuo
sius neteisingai.

šiandie socialistų advokatų 
liudijimai užsibaigė. Dabar va] 
džios advokatai duos savo at
sakymą ir tada teisėjai išneš 
savo nuosprendį.

ALBANY, N. Y., kovo 30.- 
New Yorko valstijos atstovų 
buto teisminis komitetas, kuris 
tardė penkis, suspenduotus so
cialistus atstovus, šiandie išda
vė savo raportą.

Didžiumos raportas, po ku
riuo pasirašė 7 iš 13 narių, va
dina Socialistų partiją “organk 
zacija susidariusi išimtinai iš 
amžinu išdaviku” ir rekomen- » 4.
duoja galutinai pašalinti pen
kis socialistus assemblymanus 
—August Claessens, Charles 
Solomon, Louis Waklman, 

Samuel Orr ir* Samuel A. De 
Witt.

Likusieji komiteto nariai pa
davė atskirą priešingą mažu
mos raportą.

Tikimąsi, kad raportai bus 
svarstomi ryto ir kad balsavi- 
vitnas apie juos bus ketverge.

Didžiumos vadovas Simon 
L. Adler, kuris* ir įnešė rezo
liuciją pašalinti socialistus ir 
kuri buvo priimta, taigi atsto
vas Theodore Roosevelt, pasa
kė, kad dabar jau ir jie kalbės 
ir balsuos prieš pašalinimą so
cialistų.

VELNIAS KUNIGĄ 
PAGUNDAS.

Bryanaš nebusiąs kandidatu.

DENVER, Colo., kovo 30.
Amžinas demokratų kandida
tas į prezidentus William Jen- 
nings Bryan pasakė vietos de
mokratams, kad jis šiemet ne
bus kandidatu į prezidentus.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 30, užsienio piniffii 

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

Anglijos 1 svaras ................ $ 3.89
Austrijos 100 kronų ........... $ 0.60
Belgijos, už $1........  frankų 13.50
Danijos 100 markių ......  $19.00
Finų 100 markių ............... $ 5.70
Francijos, už $1 ....... frankų 14.77
Italijos, už $1 ............... lyrų 20.35
Lietuvos 100 auksinų ___  $ 1.45

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

Lenkų 100 markių n.
Norvegų 100 kronų ......   $19.70 |
Olandų 100 guldenų $37.10
Švąedų 100 kronų 1.99
šveicarų, aš $1 frmdm Į
Vokiečių 100 markių ........... $ 1.45

Nulinčiavo negrą.

PARIS, Ky., kovo 30.—Už- 
puldama netikėtai ant šerifo ir 
jo pagelbininkv, gabenusių su-Į 
imtą Michigane ir kaltinamą 
užpuolime ant jaunos! baltos ‘ 
mergaitės, negrą Smith, goveda 
atėmė negrą ir nuvežusi toliau, 
pakorė jį.

Ugniagesiai streikuos.
Jff. L0UI& kov© 3O.^Du 

trečdaliai, arba apie 550, mie^ 
st¥ ugniagesių nutar6 paskelb
ti streiką, jei iki gegužės 1 d. 
nebeik pakelta jiems alga. ]

NUTEISĖ 5 METAMS 
KATORGOS.

NEW YORK, kovo 30.—Gro 
ver CIeveland Bergdoli, jaunas 
turtingas philadelphietis, tapo 

karinio teismo nuteistas pen
kiems metams prie sunkių dar 
bų už neštoj imą kariuomenėn. 
Taipjau nuo jo atimta piliety
bes teises.

Bet kunigas vistiek turės 
eiti kalėjiman.

CHIC A GO—Vėl n ias, t Ik ras 
krikščioniškas velnias, prigun- 
dė kunigą 'La m bert A. McKay 
užpulti ir išžaginti jauną mer
gaitę. Taip bent sakė pats ku
nigas teisme. Bet jis jau esąs 
pasiliuosavęs nuo velnio ir dau 
giau to nebedarysiąs, jei jis bu
tų paliuosuotas. Jis sakė: “Vel
nias mane laikė. Aš meldžiaus, 
kad pasiliuosuočiau nuo jo ir 
aš prižadu jums, kad aš tapau 
išliuosuotas.”

Bet teisėjas Robert E. Crowc, 
prieš kurį to kunigo byla yra 
tardoma, turbūt yra bedievis, 
kad neįtikėjo kunigo velniams 
ir pasitaisymui, bet rado kun. 
McKay kaltu ir davė suprasti, 
kad nuteis jį nuo 1 iki 20 me
tų kalėjiman, kaip tik galima 
bus atvežti į teismą liudyti to 
nedoro kunigo auką—mergaitę.

VĖL INJUNCTION PRIEŠ 
ANGLIAKASIUS.

PITTSBURGH, Kas., kovo 
30.—Distrikto teisėjas A. J.

Curran, šiandie išdavė injunc- 
tion prieš Kansas angliakasių 
cHstrikto prezidentą A. Ho- 
watt, taipjau kitus distrikto vir 
šininkus, draudžiantį kliudyti 
iškasimui anglių Kansas valst. 
Mat angliakasiai ketino mesti 
darbą balandžio 1 d. ir nedirb
ti kol nebus susitaikinta su ka
syklų savininkais.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius

Idant davus savo skaitytojams ir draugams ge
resnį pinigų išmainymą ir tuo apsaugojus juos nuo 
tiesioginio ar netiesioginio kaikurių agentų išnau
dojimo, Naujienos įsteigė pinigų Siuntimo Skyrių.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siuntinės 
pinigus Lietuvon, išmainant dolerius į markas ar 
auksinus PAGAL DIENOS KURSO su paskaity
mu keliolikos punktų už rizikų ir darbų, o taipgi 
užmokesties Lietuvos bankui už patarnavimų.

Norėdami pasiųsti pinigų Lietuvon kreipkitės j

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ, 
17^9 80. HALSTED ST., GRICAGO, ILL.
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“MIRGA
istoriška keturveiksmė 
drama, iš laikų Didžio 
Lietuvos Kunigaikščio 

Vytauto.

Vaidins išimtinai

žymus Chicagos vaidyios.
Tikietai parsiduoda:

Naujienų ofisą, 
Draugo ofise, 
Universa) State Banke, 
Dr. Graičiuno ofia* , 
ir paa vaidylaa.

Visi iš anksto bukit* prisi
rengę j šį puikų spektaklj.

— Komitetas.

Laiškai iš Lietuvos | n£n išimti — nuo 20 ligi 23 na u 
į jokai, U visi paaficieriai ir felr 
čuriai. tarnavusieji Rusų armit 

~ .. . joih. Bolševikų dvasia plačiaiH M.eBomv, žvalia apgkr. bicl’vojei norH (tebar.
tinę valdžia ir labai puTsekio

Pas mus viskas balsiai brau-
•Ūmui Mačiui, Chiongo, 11h,

tamstos ^ laiškutį apturėjau gu, ypa<$ ttpsiavimas. Batai kaš 
užu kurį tu(>ja ap^c penkis šimtus rub

lių, gyvuliai taip pat labai brau 
gus. Daug tokių daiktų yra, 
kur prieš karę reikėjo mokėti 
rublis, tai dabar reik 100 rub
lių. žodžiu sakant ibiednam 
žmogui, kuris neturi niek par
duoti, yra labai sunku gyventi.

gruodžio 25, 1919, 
nuoširdžiai ačiū.

Apsakau, kad dar tebesu svei 
Į kas, atlikau dar gyvas iš praėju 
< šių svenPymų. Nežinau kaip to 
litui bus. Teko viską pamatyti 
— ir badų ir šaltį. Nors į karę 
nebuvau pašauktas, bet kaip 
vokiečiai į Lietuvą suėjo, tai 
dhug jaunų vyrų pareikalavo 

l prie darbo naujiems geležinke
liams tiesti Tai kuriuos sučiu 
pto» tai kukydsvo taip kaip rū
tų sars* katorgininkus. Tai 
mab take krgi visni metai taip 
ĮifrabuU. Patam, vokiečiams 
pasitraukus iš musų krašto, ulė 
jo rusų bolševikai, prie kimių 
aš buvau išrinktas kaimo komi 
teto pirmininku. Lietuvių ka
riuomenei su vokiečių pagalba 
bolševikus išvijus, pavasarį 
1919 metų, buržujų pastarbliai 
mane buvo suareštavę. Tai šių 
varasų du ir pusę mėnesio išsė
dėjau kalėjime.

Dabar Lietuvoje dar vis nesi
liauna skerdynės. Vokiečių bu 
vo daug, kuriuos reikėjo su gin
klu išmušti. Lenkai turi daug 
Lietuvos užėmę, tu tais eina ko 
vos. Su bolševikais norėtų lie
tuviai taikintis, bet santarvė ne 
užleidžia. Mat bijo, kad bol
ševikai neįsigalėtų ir jų buržua 
zijai neprisieitų blogai. Daug 
dabar jaunų lietuvių karinome-1

□n darbo pas ūkininkus. Ten 
dirbant tai jau duodavo šiek- 
tiek valgyt. Taip pragyvenau 
pusketvirtų metų belaisvėm Jau 
nebemaniau grįžti Lietuvon; 
maniau prisieis užkelti kulnus.

Viskas labai brangu. Pas mus 
čebatai kaštuoja 400 rublių. Air 
klis geras, koks seniau kaštuo
davo 200 rublių, tai dabar kaš
tuoja dvylika tūkstančių. Kūme 
lis kaštuoja keturius tūkstan
čius. 
Avis, 
das <-
koks Lietuvoj gyvenimas: vis
kas brangu ir gyvent negera.

Karvė — 4 tuksiančius. 
400 rublių. Rugių pu- 
55 rublius. Tai mat

Iš Gvindviliy, Panevėžio apskr.

Kazimieras Purenąs rašo K 
čiurliui, Chicagoje:

Buvau paimtas kariuomenėn 
1914 metais, kaip karė praside 
jo. Tai nuvažiavau Siberijos 
miestan Ladivostokan (Vladi- 
vostokan). Važiavau traukiniu 
36 sutkas. Ten mus pamokino 
tik 3 mėnesius, paskui atvežė į 
Lietuvą ant karės. Taigi pra
kariavom šešis mėnesius ir pa
kliuvau į nelaisvę Vokietijon. 
Ten, malonus drauge Kazimie
rai, jau nebemaniau išlikti gy
vas. Kai paėmė vokiečiai uždą 
rė lageriuose. Valgyt labai nia 
žai duodavo: per sutką įkloda
vo pusę svaro duonos. Rytą 
duodavo kavos vandenio, pie
tum grieščių zupę, ir tos neda- 
valiai. Vakarienei išvirdavo 
putrelės — kaip lietuviai lėliu
kams girdyti. Tai mus taip ir 
maitindavo. Šitaip pragyvenau 
3 mėnesius, paskui išsiuntė

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS Renga labai puikų 
VELYKŲ VAKARĄ

Stato dviejų veiksnių komedijų “VELNIAS NE BOBA”
Nedėlioję, Balandžio-April 4 d?, 1920 m. M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI.
Pradžia 7-se vakare. . Inžanga: 50c, 75c.ir $1.00

Gerbiama visuomenė! Chicagos Lietuvių Vyrų Choras visuomet yra atsižimėjęs dalioje. Visuomet , 
parengia puikius vakarus, kad užganėdinta butų publika. Bet šitas vakaras bus puikiausis iš visų. Pertai, 
kad yra sukviesti geriausi Chicagos lošėjai ir ARTYSTfi UNE BABICKAIT® ŽVAIGŽDĖ DAILOS vado
vauja šitą vakarą, arba rezisoroja. Ji parodys visiem/ Chicagos dailės mylėtojams, kaip tinkamai reikia 
pastatyti veikalus, kad nesugadinti dailos. Bet pakelti ją. Taigi gerbiama visuomenė širdingai prašom 
visus. Atsilankvkit visi ant šio pauikaus vakaro. Prie to dainuos Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, po pro- 
gramo šokiai iki vėlai nakties. ’ Kviečia CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS^.

Gausit Didelę Vertę
z SUŪDYSITE PINIGUS IR LAIKĄ

Pirkdami rakandus dabar iŠ mūrų, nes turime būtinai išparduoti perpildytą staką; Divonų, Stalų 
Kamodų ir Krėslų už pusiau nukirstas prekes. Pinniaus negu kur nors pirkaite, ateikit persitikrint musų 
tavoro, ir rasite, jog yra turintis didesnę vertę negu kur nors kitose krautuvėse.

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

iš-

Lietuvos Klebonu Daina.
(Gaida žinoma)

Vienas kunigas pa 
sakė, kad jis apsiim- 
siąs būti kariuome
nės “vadu”.

— “Ateitis”.

Mes Lietuvos kunigėliai— 
tra-ta-ta! tra-ta-ta I

Amžius vargom našlaitėliai— 
tra-ta-ta-ta-ta!

Susilaukėm šiandie laimės, 
Karaliausime be baimės— 

tra-ta-ta!• tra-ta-ta! 
trata ra ta ratata!

Musų Lietuvoj!
Pasidarę šalies ponais 

tra-ta-ta! tra-ta-ta!
Nusimesime sutonas 

tra-ta-ta-ta-ta!
Išauginę barzdas, usus.
Nukariausi m Lenkus, Prusus 

tra-ta4a! tra-ta-ta! 
trata ra t a ratata!

Viskas musų bus!
Užsidėsime pentinus— 

tra-ta-ta! tra-ta-ta!
ir viliosime merginas 

tra-ta-ta-ta-ta!
Labui mylimos tėvynės 
šauksim musų gaspadineš 

tra-ta-ta! tra-ta-ta! 
trata rata ratata!

Kurti Lietuvos!
Musų mokslo plačios rybos 

tra-ta-ta! tra-ta-ta!

tra-ta-ta-ta-ta!• ' ų t * f* Y

Svetimų šalin verguvę!
Turim savo pilstituvę— 

tra-ta-ta-ta-ta! 
trata ra ta ratata!

Tautinę! Valio!
Kunigo Bernas.

Kapitalas ir 
Perviršis .. $750,000.00

Banko Turtas
Virš ?.............. . ’ $6,000,000.00

ias i Lietuva
Pinigų Parsiuntimui Jau Atsidarė

Siųskite per Didyjį Valstijinį Bankų ant Bridgeporto.

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

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

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

Pinigų siuntinio ir taupymo skyriai yra atdari tris vakarus į savaitę sekančiai:

PANEDfiLIAIS, 
SEREDOMIS IR 

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

UžRUBEžINIS SKYRIUS NEDĖLIOMIS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VALANDAI. 
/■ ' ,

Central Manufacturing District Bank
A STATE BANK

Netoli Morgant St.,1112 West 35th Street, Chicago, UI.

Pingai Lietuvon Jau
Salima Siusti Per

1 iO'- T '

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių

Lova su vatiniu mat rasų ir mink 
štais dviejų colių storio juodai 
marginta arba žalia ir tt. Kainuo
ja $57.25, parsiduoda $g*^.65

Aržuolinis stalas, puikaus darbo, 
išpletamas, $g)g.00
Kaina ............................

KELIONĖ I LIETUVĄ

Labai puikus Player
Pianas, parsiduoda už

Dailus vežimukai (buggs) gražiai 
išpintos su gražiais išpuošimais 
vidus. Parsiduoda $^^.45
Po ..................... J-..................

Pečius, kūrenamas anglimis ir 
gazu; naujoviniais prietaisais; la
bai parankus šeimynai 
Kaina ............................ .

1
į J ii®

Duodam 25 tolius dykai, taipgi
3 kartus nustatoma balsai dykai.

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

Canadian Pacific Steamship

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

Naujienų Pinigu Siuntimo Sky= 
rius siuntinės pinigus Lietuvon, 
išmainant dolerius į auksinus 
PAGAL DIENOS KURSO su 
paskaitimu keliolikos punktų 
už riziką ir darbą, o taipgi ma
žas užmokesties Lietuvos ban
kui už patarpininkavimą.

Siųsdami pinigus persiuntimui Lietuvon, aiškiai surašykite 
savo vardų, pavardę ir adresų, o taipgi vardų, pavardę ir adresų 
to, kam pinigai turi būti pasiųsti Lietuvon. Money orderius rašy-

& ■

kitę ant vardo “Naujienos”;Laiškus adresuokite:

geltono aržuolo, dideliu rėmu, 4 eol. pločio su skūra aptraukti ruda $ 
aptraukti. Kaina dabar......... ................. ,............ ...............
išpuošti, 9 pėdų per 12 dydžio. Kainuoja po $46.00 ir augščiau,

Seklyčios Setai, 
m rausva Mahogany, su 

; Divonai visokioms
I po $32.00 ir augščiau.

: PAWLOWICZ FURNITURE HOUSE
. 3224-3226 SO. HALSTED STREET, Telefonas Drover 9757. CHICAGO, ILL

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 
Legališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgeėių ant lengvų 
«ąly«rų-
West Sido ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 1320 L W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. TeR Canal 2552.

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius
1739 S. Halsted St
CHICAGIEČIŲ ŽINIAI:

Chicago, III

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius bute atidaras vakarais iki 9 
vai.: utarninkais, ketvergais, subatomis ir nedėlios dienų nuo 10 
vai. iki 2 vai. po piet.
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mums ŠIANDIEN.
Mrs. ..
St reet

SVEIKAS ir LINKSMAS KŪDIKIS YRA 
DŽIAUGSMAS KOŽNAI MOTINAI

Visi kūdikiai, jeigu gauna, tinkamą maistą, tarps 
gerai ir išaugs į tvirtus ir kningus. Jeigu ne
gali žindyti savo kūdikio, kam rizikavot! su to
kiu maistu, kurs sugadina vidurius. Pirmiausia 
j ūsų mintis turi būti

Borden ’s 
EAGLE BRAND 

(CONDENSED MILK)

Tai maistas, ką buvo “pirma mintimi” trijų gentkarčių 
motinų. Veik visi kūdikiai pradeda urnai progresuoti kaip 
tik padedami ant Eagle Brand.
Jeigu turit keblumų su maitinimu kūdikio—jeigu jis ne
auga kaip reikia, verkia, ątkaklus ir nesmagus—pasiųsk 
mums šiandien kuponą apie maitimo instrukcijas jūsų 
kalboje, taipgi penkiasdešimts keturių puslapių knygos 
apie kūdikius, dykai, kurioje paaiškinama kaip užlaikyti 
kūdikius tvirtais ir sveikais.
Nebėdavokit apie cukraus ir pieno stoką. Nusipirkit dė
žę Eagle Brand šiandien ir naudokit jį ant stalo ir val
gius gaminant, kavoje ir šokolade—faktinai, visokiems 
tikslams kur paprastai reikia pieno ir cukraus—Jis yra pi
gesnis ir skalsesnis, ir Kielei jo atsakantumo jis yra GE- 

i RIAUSIAS ant jūsų stalo vartojimui.

Šis
yra

Labelis ir Vardas 
Jums Gvarantija

IN STEIGT A 1857 M.

Parsiduoda^Gerose Aptieko 
se ir Grosėrių Krautuvėse.

The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YORK

Iškirpk kuponą. Pažymėk 
rimą knygutę ir prisiusi

: no- 
prisiųsk jį

State (»)
...... Nurodymai apie Valgius
...... Kūdikių Gerovė

Kiti
Borden’s Evaporated Milk
Borden’s Condensed Coffee

Borden Produktai: 
Borden’s Malted Milk 

Borden’s Milk Chocolatą ..

LIETUVIAMS
antT0WN 0F LAKEVienatinis 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.

i—•— ——-■■■---------------------------?---------------------------------—. -------------------------- >/

[ KORESPONDENCIJOS
I 'L......  ___ ________ —-

BINGHAMTON, N. Y.
Aukos Liet. Soc.-Dem. Remti 

Fondui.
Draugams Lietuvos socialis

tams remti jų kovoj už geresnę 
darbininkų ateitį aukojo: A. 
Cherno, M. Chiurlionis, S. Ik, P. 
Adomaitis, B. Songaila — po* 5 
dol.; K. Aleksandravičių — 
$3.50; M. Norbonlas, B. Puceta

po 2 dol.; P. Pnlilionis, J. Ka 
minski, B. Stubidu, J. D. Cher 
no, K. Urbonavičius, J. Bnrvai- 
nis, J. žukaųcky, T. Tverijonie- 
uė, M. Katkevič, St. Berger, A.

I Jaškevičia - po 1 dol.; K. Kul
be, J. Vilhtis, J. Ivanauskas, P. 
Černauskas, K. Valeika, J. Cer- 
kis, J. Narfront, J. M. Buchins- 
kas, P. Keršis, A. Dūda, J. Ga- 
bužis — po 50c; T. Sabolidus- 
kas, J. Žemaitis, K. Tribinevi- 
čius, J. Šukys, J. Ališauskas, M. 
Bluževich, A. Pakilu, J. Palilio- 
nis, J. Takevičia, A. Krivickas,
A. Areckas — po 25c. Smulkių 
aukų 35c. Viso kartu $52.40.

(Aukas priėmiau ir pasiun
čiau Fond. iždininkui. Beje, d.
B. Songaila rašo, kad L. S. S. 
33čia kuopa yra paskyrusi spe- 
cialę komisiją aukoms rinkti, ir 
trumpu laiku žada dar kitą to
kį čekį pasiųst. Valio, draugai 
binghamtoniečiai I Dabar rei
kalas yra labai svarbus ir toddl 
kiekvienas privalome, sukrusti, 
idant greičiausiu laiku galėtume 
pasiųsti reikiamos musų drau
gams Lietuvoj paramos.

Lie. Soc.-Dem. Remti Fondo 
raštininkas,

J. Yuknis,
4910 W. 13 St., 

Cicero, 111.
L. G. D $100,000.00^

Jau pradėtas vajus $100,000 
Lietuvos Būdomajam Kryžiui. 
Gerbiami talkininkai, kurie išl
anksto pasižadėjo stoti edlėsna 
darbininkų, meldžiami stvertis 
darbo.

Kaip jau paskelbta buvo, kad 
laiškai anglų kalboje įrra pri- 
iTTigtr išdalinimui,’fodel, kurie 
dar negavot, meldžiami atsi
kreipti laišku, ar asmeniškai at 
silankyti sekretoriaus ofisan pa 
siimti.

Lietuvoje našlaičiai ir išbadė 
josios moterys šaukiasi pagal
bos.

Daugiausiai |>agelbos rei kal
iau ja darbininkiška klesa, jų šei 

mynos apleistos ir alksta, be gy 
(lytoj ų pagalbos miršta nuo epi
demijų ir limpamų ligų, šim
tine čia nepagerinsi jų būvio, 
reikia tūkstančių; tuksiančių gi 
mes neturime, bet musų kaimy
nas amerikonas jų turi. Tad 
eikim prie jo durų ir garsiai ir 
drąsiai belsk įmes, o tikrai jis ti.š 
girs ir išbers iš savo gausios sau 
jos vieną kitą tūkstantinę.

Atminkime, kad didžiuma 
musų — darbininkai. Eidamas 
į darbą pasiimk vieną laišką ir 
paduok savo dirbtuves viršinin
ku i ir paprašyk mandagiai, bet 
drąsiai pagelbos savo tėvynei 
Lietuvai.

Amerikonas davė Belgijai, 
davė Armėnijai, davė Lenkijai, 
davė Jugoslavijai, davė Austri
jai. Jis duos ir Lietuvai, tik 
pranešk jam apie Lietuvos ne
laimes ir vargus.

Dr. A. L. Graičunas, sek. ’ 
3310 S. Halsted St., Chicago, III.
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Aš ADOMAS A. KARALIAUSKA8, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadS po krutinę. Viduriu rfižimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. BCgiu 3 mCnesių išgerdavau kas sa- 
vaitO po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 men. 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 1NSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted 8U Telephone Canal 6417. Chicago, UI.

Žmogue kasosi galvą, 
’ kad palengvint niežėjimą. 

Kasjinasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 

) žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. F

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

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

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
j nų atsinaujinimo. j

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, g I Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
I RUFFLES, jei turite pleiskanų. i
g * Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi g 
! galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto į markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: * |

o—o«ir, AD. RICHTER O CO., 316-330 Broadway, New York *

Galvos ir Gerklės
Ligos

Dažniausia ligos for
ma, kuri paeina nuo 
užleisto persišaldymo. 
D-ro Carter savo bu- 
du išgydo greitai ir 
pasiliekamai.

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

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

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

maudynėmis. .... .......
VYRU SKYRIUS MOTERŲ SKYRIUS

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

Per apsirikimą p. F. Mažei
ka iš Auburn, III. per tarpinin- 
kystę Bedak. Naujienų buvo pri 
siųsta L. G. D. $53.00, kurie pi
nigai savo laiku buvo laikraš
čiuose pakvituoti. Vienok vė
liaus apsižiūrėta ir su parašais 
aukautojų pareikalauta sugrą
žinimo atgal Bedak. Naujienų 
tųjų pinigų. Ką L. G. D ir su
grąžino.

Tad pas iždininką Dr. J. Ku
lį pagal atskaitą radosi $5,227.64 
Sugrąžinta auka iš Au

burn, III........................... 53.00

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

field Boulevard, Rockwell Street, Western Av., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

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

Ar kvapas atsiduoda?
Ar balsas užkimęs?
Ar skreplįuoji?
Ar visą skauda?
Ar nosis prišašus?
Ar šniokšti miegodamas?
Ar bėga kraujas iš nosies?
Ar nosį skauda ir yra opi?
Ar labui čiausti?
Ar akįs silpnos ir ašaroja?
Ar skaudu pakaušį?
Ar negali užuosti?
Ar gerklė uždžiuvus rytmetyj?
Ar miegi išsižiojęs?
Ar nosis užsikemša naktin?
Šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

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

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

Besisukamų šviesų iškaba per
23 metus prie State gatvės. 

Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų.

Tel. Humboldt 4589

Liekasi LGD. ižde $5,174.64
Dr. A. L. Graičiunas, sekr.

$53.00 iš LGD. gavome atgal. 
Laukiama iš aukotojų, z aiškaus 
nurodymo, kuriam fondui tuos 
pinigus perduoti. N-nų Red.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

tai
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Gydo visokias ligas, kaip vyrų 
taip ir moterų gamtiškais budais.

xT I
Nežiurėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet atsilankykit pas mane.

Valandos: Nuo 9 iki 10 vai. vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 6 po pietų.

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

TeL Drexel 2880.
b. ..ii.... ..........       z

■....... -i ....................................  —. . .. ............... R

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomaa per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška* ligas, vy
ri;, 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 Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephonai:

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS 10 iki 12 dienų.

Telefonas Pullma* 811, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis DentistM 
10657 Michigan Are, Roaelaad. 

Valandos: 9 iki D vakare.

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

VALANDOS: 0—12 ryto 
2—9 vakaro 

UOS 8. Morgas St Chicago, UI.

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 Gydytojai |r Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigaa Ava. 
Telefonai, PuUman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
-7. Tek Yards 7U

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 ikJ 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 dieną.

Namai: 2914 W. 43 St
Tel. McKinley 262

— ............ -... —..............r

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1687 W.51 St. kampJHarahfleld av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 8 iki

4 ir nuo 7 iki G vakarą
Tel. Proapeot 1117
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vos Laisvės Fondą, įsteigtą 
prie Darbininkų Tarybos. 
Dabar šitą faktą parodė ir 
konferencija, įvykusi perei
tą nedėldienį.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos konferencija 
buvo sušaukta labai umu lai 
ku. Pranešimas apie ją bu
vo paskelbtas vos už dviejų 
savaičių prieš konferencijos 
dieną, o pakvietimo laiškai 
buvo išsiuntinėti vos už tre
jeto dienų prieš ją. Vienok 
į konferenciją atvyko apie 
pusšimtis atstovų nuo keleto 

Naujienos eina kasdien, išskiriant I dešimčių draugijų, turinčiu 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- A y.. ------------- - penkis ir pusę tūkstančių

narių.
Ir tai, nežiūrint to, kad pe 

| reitaisiais metais reakcija 
ir dešiniosios ir kairiosios! 
pusės buvo beveik visai su- 
paraližavusi Darbininkų Ta 
rybos veikimą.

Tai reakcijai pavyko laiki 
nai sutrukdyti Darbininkų 
Tarybos darbą, bet pasiro
do, jai nepavyko užmušti 

įbildėją, kurią Darbininkų Ta-| 
j>5 rybą paskleidė organizuotų* 

jų darbininkų miniose.
I Pereitieji metai buvo ap- 

i skritai krizio laikas, ne tik-Į 
tai Lietuvių Darbininkų Ta 
rybai, o ir visam musų dar
bininkų judėjimui. Jų bė
giu įvyko skilimas Lietuvių 
Socialistų Sąjungoje; jie pa 
sižymėjo aštriausia tarpusa 
vine kova visose radikalės 
pakraipos organizacijose, ir j 
jie atnešė negirdėtą ligi tol 
klerikalizmo ir nacionaliz
mo įsigalėjimą musų visuo
menėje.

Bet tas krizio laikas pra
ėjo. Ardymo ūpas iš vienos 
pusės ir nacionalistiškas 
kvaitulys iš antros pusės jau 
nyksta darbininkų miniose. 
Jos ima atsipeikėti. Ir toli
mesnis gyvenimo bėgis pas-| 
katins ja dar labiaus prie 
blaivaus, protavimo.

Šiandie yra aišku kiekvie 
nam, kad Lietuva, kaip ir vi 
sas pasaulis, neis tuo keliu, 
kuriuo norėjo eiti “komuni- 
tai”. Bet kartu darosi vis 
aiškesnis ir blogumas tos po 
litikos, kuri iki šiol viešpa
tavo. Kasdien ateinančios 
iš Lietuvos žinios rodo, kad 
įgijimas “savos” valdžio dar 
anaiptol nereiškia išganymo 
tautai, o tuo labiau josios 
liaudžiai. Tik darbo žmo
nių kova prieš savo išnau
dotojus gali atvesti juos prie 
laisvės ir gerovės.

Šitą mintį neužilgio sup
ras ir tie tūkstančiai darbi
ninkų, kurie šiandie dar sto
vi musų priešų pusėje. O 
kada jie supras ją, tai jie mo 
kės apvertinti ir tą organi
zaciją, kuri vienija darbinin 
kus.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos konferenci
ja nustatė savo poziciją iš
tisoje eilėje svarbiausiųjų 
musų visuomenės klausimų. 
Tegul dabar lietuviai darbi
ninkai ir jų organizacijos ap 
svarsto jos nutarimus ir pa
sako, ką jie mano apie juos. 
Tie, kurie pritaria jiems, te
gul dedasi prie bendro dar
bo.

Publiahed Daily «xcept Sunday by 
the Lithuanlaa Newa Pub. Co^ Ine.

Editor P. Grigaitia

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Cinai 1506

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

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

drovč, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chieagoje — paštą:

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

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

Sufienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pastų:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst Pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

Atžagareivių 
užsispyrimas.

New Yorko valstijos legis 
laturos komisija, tyrinėjusi 
penkių socialistų atstovų “lo 
yališkumą”, vakar išdavė le 
gislaturai raportą. Septyni 
jos nariai stoja už tai, kad 
socialistų atstovai butų pra
šalinti iš legislaturo, ir kad 
Socialistų Partija butų pri
pažinta nelegale; o penki ko 
misijos nariai stoja už pri
ėmimą socialistų atstovų į le 
gislaturą. Vienas komisijos 
narys reikalauja, kad legis- 
latura tris socialistų atsto
vus prašalintų, o du priim
tų.

Tyrinėjimas parodė, kad 
visi užpuolimai ant New 
Yorko socialistų yra be pa
mato. Jisai diskreditavo ne 
socialistus, o jų priešus. Bet 
atžagareiviai, pasikėsinu
sieji ant Socialistų Partijos, 
neturi dabar drąsos prisipa
žinti, kad jų išsišokimas bu 
vo kvailas. Todėl jie dar 
vis varosi prieš socialistų at
stovus.

Bet jie tuo tiktai dar la
biaus diskredituos save. Šian 
die yra ne tokie laikai, kad 
įstatymais butų galima su
naikinti socialistišką judėji
mą. Tatai veikiausia supras 
ir New Yorko legislatura. 
O jeigu išmintis apleis ją, ir 
ji balsuos už komisijos di
džiumos raportą, tai kova 
bus perkelta į piliečių mi
nias.

Socialistai nesiduos atim
ti teises, kurias jiems pripa- 
žįta konstitucija.

Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarp-, 
bos konferencija.

Priešai iš kairės ir iš de
šinės darė ką tik galėdami, 
kad sugriovus progresyvių 
darbininkų organizacijų su
sivienijimą, Lietuvių Darbi
ninkų Tarybą. Bet jų pas
tangos nuėjo niekais. Dar
bininkų Taryba gyvuoja.

Pirmiaus šitą faktą galė
jo kiekvienas matyti iš au-

Šelpia nukentėjusius.
Raudonasai Kryžius vakar pa 

skyrė 10 tūkstančių dolerių šel 
phn u i nukentėjusių delei siau- 
tusios viesulus žmonių. Belo, 
majoras Thompson gavęs iš 
karės departamento Washing- 
lone pranešimą, kuris taipjau 
žada prisidėti savo auka.

«swe^cac^i.. -iri 1 gB^ngCSeV^-'^'L.:!

Apžvalga ]
VADINASI, “RAPORTAVO”.

“Lietuvos” reporteris \ rašo-, 
kad Chicagos Lietuvių , Darbi
ninkų Tarybos konferencijon ^it 
vykę tik “7 delegatai su manda
tais, kiti 7 valdybos draugai ir 
dar kiek žiopsotojų”. ToJiaus 
jisai rašo, kad Grigaitis “Mo
jęs” ir “liejęs” “ašaras”, ir dau 
giaus tenai beveik nieko nebu
vę.

Tasai rašytojas, matyt, neži
no tos patarles, kad “melas tu
ri striukas kojas”.

kuogreičiauaia nori pašalinti 
taikos sutartį iš politinės are
nos. Paskutiniuoju savo atsi
lankymu Washingtonan jis bu
vo tiek neatsargus, kad prasi
tarė apie tą savo norą. Jam bu
vo parodyta durįs ir paprašyta 
daugiau neatvykti, jeigu jis ne-

varžo juos; tie laikraščiai nuo
latos praneša apie žmonių areš
tus Lietuvoje ir kitokias repre
sijas; tąpat praneša ir tūkstan
čiai privatinių laiškų, ateinaiir 
čių į Ameriką — o kun. Miro
nas tikrina, kad Lietuvos vald
žia “beveik” nevaržanti laisvės!
Birbina taip, kaip jam Soneto*-1 turės ką nors smagesnio papa- 
na su Galvanausku įsakė, ir ką 
tu jam padarysi.

Bet ar jisai nuirto, kad ame
rikiečiai yra tokie lengvatikiai, 
jogei tikės visu, ką jisai pasa
kos?

L. D. L. D. Reikalai.

ĮSISMARKAVO.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

ANGLIJA.
[Fedoruoto* spaudos žinia]

Manchesjter.— Kooperatoriai 
ir profesinių sąjungų atstovai 
surengė eilę konferencijų. Kon 
ferencijos laikoma visuose di
desniuose Anglijos miestuose.

Amerikos Liet. Tautine Ta
ryba nori, kad pp. Naruševičius, 
ir Balutis ir kun. Dobužis ir Ži 
liūs atstovautų Amerikos liehb I dcsniuosc AngIijos miestuose. 
yius S teigia i na infj am Seime. So. jonijs vadovauja bendra koopc 

ostone . andaia delei to su- ratorjų jr unijistų tarybą. Kon 
<0, ferencijose atstovaujama tuj<-

Noi-s Amerikoje yra apie stunčiai kooperatorių ir uniji- 
700,000 lietuvių vienoik mo- sty* .
ralę ii’ legalę teisę siųst savo Ligi šiol didumoj miestų iš- 
atstovus ir daly vau t Lietuvos rink ta patariamosios tarybos.
Steigiamamjam Seime turi Kooperatyvio judėjimo vadai 
tie, kurie parodė savo duos-1 sako, kad ekonominis Europos 
n urną ir pasišventimą Lietu
vos reikalams.

Gi tie, kurie ironiškai žiu
rėjo į desperatišką Lietuvos 
liaudies kovą už savo savisto
vybę, kurie tyčiojosi iš Lie
tuvos liaudies laisvės, tie, mes 
manome, ir amžinai tyčiosis, 
“kritikuos” ir sarkastiškai 
“filosofuos” apie Lietuvos 
demokratinės respublikos for 
mavimasi. Jie jaučia gėdų 
dėl to, kad nepadavė ne kąs
nio duonos Lietuvos Ibbduo 
liams, nepadavė ne vieno rū
bo Lietuvos tremtiniams, ne
gelbėjo pirkt gyduolių nė gin 
klų, kad Lietuvos darbininkai 
galėtų išlikt nuo karės lau
kuose kilusio tifo ir influeai- 
zos ir atsigint nuo paliokiškų, 
rusiškų ir vokiškų grobikų, 
kurie su šautuvais ir kanuo- 
lėmis liedami suvargintų Lie
tuvos gyventojų kraują juos 
artkartotinai bandė pasiimt 
savo vergijon.
“Sandaros“ redaktorius, daliu 

damas žmonėms iš savo malo
nės “morales ir legales teises“, 
užmiršta vieną dalyką: būtent, 
tą, kad tarpe svarbiausiųjų pi
liečių pareigų yra pareiga nuro- 
dinėt valdžios ydas ir pavojus, 
grūmojančius šalies gerovei ir 
laisvei.

Šitos pareigos neatliko nei tau 
liniukai, nei klerikalai. Kada 
reakcija smaugė Lietuvoje dar
bininkų judėjimą, tai šitos sro
vės ne tiktai nepeike jos, o net 
smerkė socialistus už tai, kad 
jie kritikavo reakcionierių dar
bus.

O jeigu, pasak “Sandaros”, 
teises turi tiktai tas, ka, atlieka 
savo pareigas, tai minėtųjų dvie 
jų srovių žmonės yra praradę 
savo teises.

Taigi “S.” redaktorius 
perdaug nesmarkauja.

krizis tolyn vis labiau įtikina 
darbininkus, kad kooperacijos 
neša darbininkams dideles nau 
dos. Aplinkybių spaudžiami, 
tuksiančiai unijistų dedasi prie 
kooperatyvio judėjimo.

“Bet darbininkų planai kei
čiasi,” sakė A. Horrocks, vie
nas žymesnių kooperatyvio ju
dėjimo vadas. “Dabar darbi
ninkai nebesitenkina vien tik 
savo būties pagerinimui. Jie 
bando įgyvendinti tokią tvar
kos sistemą, kuri kartą ant vi
sados padarys galą nelygybei.

“Kada visuose miestuose ir 
miesteliuose įsikurs tarybos, ir 
kada tos tarybos sudarys nacio- 
nalę tarybą, kad suderinus savo 
veikimą,—tąsyk mes turėsime 
tautų lygą. Suprantama, tokios 
jau tarybos turės įsikurti ir ki
tose Europos šalyse. Ta lyga 
bus ideale, nes jai rūpės ben
dras žmonių gerbūvis. Toks ger 
būvis gali būti įvykintas koo-1 
peracijų pagalba.

“Kovoti už didesnes 
reiškia nuolatinį kėlimą 
gyvenimo reikmenims, 
lis nepasigerins tol, kol nebus 
perkeista pati ekonominė siste
ma. Kooperatyvis judėjimas 
yra geriausias ginklas perkei
timui dabartinių sąlygų ir pro
fesinės sąjungos privalo jį rem
ti.”

Ai

algas 
kainų 
Pade-

tegul

ATŽAGAREIVIŲ DŪDELĘ.

Reakcinė Lietuvos valdžia at 
siuntė Amerikon savo žmogų, 
kun. Mironą, kad jisai paadvo- 
katautų jai čionai. So. Bosto
ne jisai laike prakalbą ir, kaip 
“Darb.” praneša, pasakojo taip:

Laisvės varžymo prikaišio 
j ima i, pasak gerb. delegato, 
yra veik be pamato. Kaikur 
vietiniai valdininkai pasau- 
valiauja, bet įstatymai nevar
žo susirinkimų ir agitacijos 
rinkimams į Steigiamąjį Sei
mą artinantis. Kai dėl raudo 
nųjų prikaišiojimų, tai su
prantamas jų pasielgimas — 
ne jų žmonės valdžioje, ne jie 
valdžios pyragą 
savęs dalinasi, 
riksmą.
To pasiuntinio, 

ma labai drąsaus žmogaus. 
Lietuvos ateina laikraščiai, ir 
kiekvienas, kas į juos pažiūri, 
mato, kaip Lietuvos cenzūra

raiko ir tarp 
lodei kelia

matvl, esą-
Iš

True translation tiied with the post- 
master at Chicago, III. March 31, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

[Federuotos spaudos žinia]

Londonas.—<Net konservaty
vieji darbininkų vadai išleido 
atsišaukimą, kuriame reikalau
jama, kad tuoj butų padaryta 
taika su sovietų Rusija. Tų 
žmonių tarpe randame vardus 
J. II. Clyncs’o ir J. II. Tbo- 
nias’o, geležinkeliečių vado.

l’rue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 31, 1920 
as ireąuired by the nei of Ori. 6,1917 

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotos epaudus žinia|

WashingtoiL—Paul Man na 
rašo: “Amerikos liaudžiai bus 
ne pro šalį sužinoti, kaip atsi- 
nešama baltajame name į tai
kos sutarties debatus. Aš kal
bėsiu apie tai, kokias pastan
gas deda artimiausi prezidento 
Wilsono draugai, kad kuogrei 
čiausia užbaigus su taikos su
tartimi, nežiūrint to, kokias 
pataisas prie jos nepridėtų se
natas.

“William G. Mc Adoo, Ber
ną rd M. Baruch, žurnalistas ir 
redaktorius iš Ncvv Yorko,— 
kurių vardai šiuo momentu ne 
gali būti paskelbti,—užmanė 
įtikinti Wilsoną, kad nėra ma
žiausios vilties pravesti taikos 
sutartį ir tautų lygą tokioj for
moj, kokioj jis parsivežė iš Pa 
ryžiaus.

“Baruch yra 1 mansis tas ir 
rinkikas sekamo prezidento. 
Delei tų dviejų priežasčių jis

šakoti.
“Sakoma, kad Baruch pas- 

I kųi kreipęsis į Mc Adoo, kurį 
jis nori matyti prezidentu, ir 
kuris, jo manymu, busiąs ne
blogas ‘prezidentas’. i

; Mc Adoo atsakęs jam štai ką:
“ ‘Aš negaliu duoti jokios 

sugestijos prezidentui. Niekas 
nedrįsta to daryti. Prezidentas 
kartais sušaukia kabinetą arba 
pakviečia savo draugus. Tąsyk 
jis prašo jų patarimo kokiame 
nors dalyke. Bot patįs jie nie
kuomet neįneša naujo dalyko 
aptarimui’ ”,

Tečiaus, kiek vėliau Mc Adoo 
aplankęs demokratų partijos 
senatorius ir pasakęs jiems, 
kad busią geriau nusileisti ir 
priimti taikos sutartį tokioj Į 
formoj, 
Lodge.
atsakę jam, kad jie tatai pada
rysią, jei jis užtikrinsiąs, jog 
prezidentas delei to neužsiru- 
slins ir neatsisakys būti kandi
datu ateinančiais rinkimais.

“Tuo pačiu metu ankščiau 
minėtas žurnalistas aplankė 
prezidento šeimyną. Iš to atsi
lankymo jis išsinešęs tokį įspū
dį, kad Wilsono žmona dabar 
labai įdomaujanti politikos da
lykais; kad kaip ji, tai ir pats 
prezidentas esančiu įsitikinusiu, 
kad Amerikos žmonės remią 
prezidentą kovoj delei taikos su 
tarties. Esą jam pranešta, kad 
'bendruomenės opinijų reika-

kokioj pageidauja
Dcmokratai-senatoriai

bedarytų nusileidimų Llodge’o 
republikonams.

“Mc Adoo ir Baruch esą įsi
tikinusiu, kad taikos sutartis 
butų priimta, jeigu prezidentas 
lik sutiktų statyti savo kandi
datūrą sekamais rinkimais ir 
nepaisytų tų senatorių-demo- 
kratų, kurie rems Lodgc’ą. Kad 
gavus tokį sutikimą, jie krei
pėsi į redaktorių (kuris visuo
met rėmė Wilsoną), idant jisai 
padarytų reikiamos įtekmės j

“Paprašyta artimo preziden
to draugo, kad jis atkreiptų Wil 
šono domę į laišką, kurį apsi
ėmė parašyti redaktorius. Laiš
ke turėjo būti išdėstytos prie
žastys, kodėl prezidentas pri
valąs leisti demokratams sena
toriams balsuoti taip, kaip 
jiems kad patinka, nesibijoda
mi padarinių.

“Laiškas buvo parašytas ir 
nugabentas baltąjan narnai! ko
vo 4 d. Ar prezidentas atsakė į 
jį ir ar jis turės kokios nors 
įtekmės į vedamą kovą delei 
taikos sutarties,—šiuo momen
tu sunku pasakyti.

“Tie, kurie girdėjo raportą, 
kaip jis čia kad paduodamas, 
labai įdomauja, kodėl preziden 
tas manąs, jog liaudis remian
ti tautų lygą ir taikos sutartį.

'‘Žurnalistas, kuris išvažinė
jo šalį skersai ir išilgai, įsitiki
no, kad žmonės toli gražu nė
rėm ią tų dalykų. Atvykęs Wa- 
shingtonan, jis tatai ir norėjo 
pasakyti prezidentui. Bet bal
tajame name jam prisiėjo klau 
syties, o ne kalbeli. Taip pre
zidentas da ir ligi šiol laikosi 
tos nuomones, jog liaudis re
mianti jį kovoj už taikos su
tartį.”

LDLD. Centro Valdyba:
Pirmininkas J. M. Endziulis

Gen’l Deliveiy, Hartford, Conn. 
Sekretorius M. J. Iškauskas

363 Grand St., Jersey City, N. J. 
Iždininkas Kazys Liutkus

131 Grand- St., Brooklyn, N. Y.

žmonių suvedžiotojai.

Buvusieji L. D. L. D. dikta
toriai, A. Petriką ir K. Stepona
vičius, vis dar nesiliauja šmeižę 
ir vadinęsi L. D. L. D. “viršinin 
kais.” Susikoinpromtavę, per-

I žengę L. D. L. D. konstituciją ir 
tuo budu nustoję teisės vadin
tis ne tiktai kad L. D. L. D. vir
šininkais, bet ir paprastais jos 
nariais, jie vis dar drįsta šūkau
ti ir davinėti savo “įsakymus”.

Juk visi gerai atmename, kuo 
met tie du žmones, pereitų me
tų rudenyje nuvyko į “komunis 
tų suvažiavimą” Brooklyne, 
kur nieko nesiklausę ir niekeno 

i neįgalioti pradėjo vesti dery
bas dėl pavedimo L. D. L. D. j 
“komunistų” rankas, manyda
mi, jog L. D. L. D. nariai neiš
drįs pkelti prieš juos 'balsą. Bet 
kuomet sąmoniilgesnieji nariai 
pradėjo juos smerkti ir protes
tuoti, tai tiedu gaivalai, vieton 
prisipažinus prie kaltės ir atitai 
sius savo padarytą klaidą, pra
dėjo visa gerkle šaukti kad “so- 
cialburžujai“ norį išardyti L. D. 
L. D., užgrobti jos turtą ir lt.

Bet kuomet pamate, kad jų 
riksmas nieko negelbsti, ir juo 
dugiau jie rėkia tuo sparčiau 
pradeda kuopos pei’siorganizuo 
ti ir nuo jų bėgli, tuomet suma
nė pdaryti naują klastą — su
šaukti neva “visuotiną” L. D. 
L. D. narių suvažiavimą, dėl at
šaukimo čarteryje trijų jiems 
nepageidaujamų paragrafų. Bet 
ir čia nieko nepešė. Nors tas jų 
“suvažiavimas“ ir įvyko, bet vis 
viena jis nedavė jiems to, ko 
jie iš jo tikėjosi. Nes, viena, 
tas jų “suvažiavimas“ įvyko per 

| daug vėlai, kuomet didelis skail 
liūs kuopų buvo jau persiorga
nizavę ir spėjo tiems rėksniams 
parodyti duris; o antra tas, jų 
“suvažiavimas“ labai pana

šus į aną garsųjį klerikalų ir 
tautininkų rinkimą milijono pa 
rašų, kur buvo surašinėjama ir 
gyvi ir negyvi sutvėrimai.

Kad tas jų garsusis suvažiavi
mas pavirto muilo burbulu, tai 
tą jie ir palįs prisipažįsta ir pra
deda atvirai dejuoti. Štai “Lai
svės” No. 44 tarp kitko jie sako:

“Vienok mes nujaučiame ir 
tą, kad atsiras keli asmenlįs y- 
patose tų, kurie stengiasi išgriau 
ti šią organizaciją, kurie nepa
sitenkins šiuo tarimu ir steng
sis trukdyt musų ramų darbą, 
stengsis provokuoti ir denimci- 
juot Centro Komitetą, kaip kad 
darė iki šioliai.”.

Tokie jų aimanavimai ir nu
siskundimai rodo, kad jie jau 
jaučia, kaip jiems pamatas iš 
po kojų sprūsta. Ir kaipgi ne- 
sprus, jeigu dvi žmogystos užsi
spyrė diktatorišku budu valdyti 
organizaciją, turinčią apie ketu 
ris tuksiančius narių. Jie sa
ko:

“Tokiems mes pasakysime 
štai ką: vieną, mes visai nepai
some, ką jie sako ar sakys, o 
antra, lai mes juos pasiųsime į

išardyti “jų organizaciją,” už- 
i grobti jos turtą ir taip tolinus. Ir 

galų gale pradeda šauktis sau į 
pagelbą netiktai atskirus akme
nis, bet ir visas bepartyviškas 
draugijas, nurodinėdami, kad su 
bepartyviais žmonėmis jie nie
kuomet neturėję bėdos ir visuo
met su jais gražiai sugyvenę. O 
ir dabartinė jų “bėda” kilusi ne 
iš bepartyvių pusės, bet iš par- 
tyvių “šeidemanų, lietuviškų so
cialistų džianbambinio typo”.

Suprantama, kiekvienas mąs
tantis žmogus, paėmęs tą jų la
pelį į rankas, ir pamatęs po juo 
samozvairco Steponavičiaus pa 
rašą, visai negaišius nė laiko jo 
skaitymui ir pasiųs jį tiesiai į 
pečių. Bet gali kartais atsiras
ti vienas-kitas mažiau supran
tąs dalyką asmuo, kuris gali pa 
tikėti jų plepalams ir tuo 'budu 
likti suvedžiotas.

Todėl laikau sau kaipo prie
dermę persergėti netiktai L. D. 
L. D. narius, bet ir šiaip progre 
syviąją lietuvių visuomenę, o y- 
pa t ingai jų draugijas, idant ne
kreiptų domos netiktai į viršmi 
netus lapelius, bet ir aplamai į 
visą, kas yra apie L. D. L. D. 
rašoma anarchokomunistų or
gane “Laisvėja”; nes lai nėra 
. okia L. D. L. D., bet renegatų 
iakcija, su kuria tikroji L. D. 

L. D. neturi nieko bendra ir ne 
atsako už jų darbus.

Tikroji L. D. L. D. turi laiki
nius organus — ‘‘Keleivį” ir 
“Naujienas” ir tik šiuose dvie
juose laikraščiuose esti apkal- 
l>ami L. D. L. D. reikalai. Tai
gi visi tie, kurie geidžia žinoti, 
kas tai yra L. D. L. D., kokią 
naudą ji neša darbininkams ir 
kaip tapti jos nariais, visą tą 
gali rasti minėtuose likraščiuo- 
sc, arba tiesiai kreipkitės į L. D. 
L. D. Laikinį Komitetą.

M. J. Iškauskas,
L. D. L. D. Laik. Sekretorius.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

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

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka- 

sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
8328 S. Halsted St., Chicago, III

Aukų kvitavimas.

Liuosybės Draugija, Chica-

................................. $50.00
Fran. Navickis, Chicago.. 5.00

Vakar paskelbta $1521.73

Viso labo .... $1576.73

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras ,
Namų Ofisas:

1321 S. Halsted lt
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Redakcijos Atsakymai
Laisvės Mylėtojui. Tamstos 

straipsnelių nesuvartosime. Vie 
na reikia jie versti anglų kal- 
bon; antra, tamsta įsileidei į 

konstitucinių teisių ir politikos 
sritis,. uepukuuko.ipa.i su jomis 
susipažinęs. Del to išeina ne 
kas. Visados reikėtų rašyti tik 
apie tokius dalykus, apie ku
riuos rašantysis pilnai nusima
no.

Ž. Ž.—lš “Velykų ryto” nie
kas neišeiną.

Po visų Jų šukavimu, dej vi
nių ir bauginimų, “pasiuntimu 
ir grobikų abazą”, greitai susi-

negelbės, nes pradėjus siuntinė 
Ii neištikimuosius, gali kariais 
ir ištikimieji sykiu nueiti, o ta
da, žinoma, ir jiems patiems 
tektų, arba keliauti an( Marso 
arlba lįsti į “surpaipę”. Taigi 
kad išvengus tokio pavojaus, jie 
sugalvojo naują viliugybę, kuri 
kaip man rodos, tai bene bus 
tik jau paskutinė.

Štai šiomis dienomis pasiro
dė alspusdinti lapeliai, pavar
dyti: “Musų Darbas 1920 me
tais”, po kuriais pasirašyta neva 
L. D. L. D. Centro Sekretoriaus
K. Steponavičiaus. Visųpirma, 
tuose lapeliuose jie išdėsto L. D.
L. D. praeities veikimą ir jos 
nuopelnus; tolinus nusiskundžia 
dėl savo “bėdų”, kad ant jų už
puolę “blogos valios” žmonės, 
kurie trukdą jų darbą, pasirižę

į V

Mietto Ofisas ž
127 N. Dearbora lt.

1111-11 UnHyBMg.
Tel. Central 4411

32*9 S<

r* tUROPEAN

Siunčia Pinigi

- ■■ ‘Y ' 1 ...

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chinugu 
25 E. Washington St. 
Msrshall Field Anne* 

18th f i. Ruimas 1827 
PhoM Central 8862 

Valandos: nuo 10 Iki 12 ryto

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

^-Spinduliai. Phone Armitage 2611 
Rezldencįjos telefonas West 6128

A. PETRATIS

A. PETRAT1S &

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
PENTI8T4S

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo, 
3261 So. Halsted Bt. Chicago 11

—■
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Jei jus esate netvirtas 
arba nesveikas, jus 
turite patįs padaryti 
sekantį išmėginimą: 
patėmykite, kiek ilgai 
jus galite dirbti arba 
kiek jus galite nepa
vargę nueiti. Tuokart 
imkite dvi penkių 
gramų pleškeles NU- 
XATED IBON tris 
kartus į dieną per dvi 
savaiti laiko, Tuokart 
išinėginkite jūsų sti
prumą -ir vėl ir patė- 

’ mykite kiek jus pasi
taisėte. Daug žmo
nių padarė šį bandy
mą ir nusistebėjo jų 
padidėjimu stiprumu 
pakantrumu ir ener- 
giija. Nuxated Iron 
yra garantuota suteik 
Ii užganėdinimą arba 
grąžinami pinigai.

Pas visus genis ap- 
tiekorius .

užsirašyk
Lietuvos Laikražčius
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

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

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

Prenumeratas siųskite:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway,
Boston 27, Mass.

TER--CAM--F0
Geriausia Gyduolė

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

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th SL, kampas 

Ashland Avė. Tel. Drover 9660
DR. R. W AG NĖR

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAIN,\
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, $25100 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serge siu
tai nuo $85 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir liau
čiau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

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

Telephone Yards 5834

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

ietuviu Rateliuose
KENSINGTON.

Iš draugijų veikimo.
Draugystė Liet. Did. Kuni

gaikščio Gedemino yra viena 
didžjausių šioj kolonijoj savi
tarpinės pašalpos draugijų. Tuo

pusantro šimto, turto apie ke- Vaidinimas išėjo labai pui 
i kini. O tai dėlto, kad tinkamam 
vaidinimui nemažai pasidarba 
vo p. M. -Dundulienė. Vaidini
mas publikai, kurios buvo pil
na svetainė, patiko. Tai liudijo 
gausus aplodismentai.

Užsibaigus vaidinimui buvo 
šokiai. Rengėjai turės ytin gra 
žaus pelno. Reikia dar paste
bėti, kad ši draugija dar pir
mu kartu surengė pramogą va 
karų gavėnioj ir su šokiais. La
pelio sekėjai Ja ha i graudeno 
rengėjus. Girdi, “pas jus nieks 
nesilankys” ir tt. Ret jų grasini 
:nai nuėjo vėjais. Jau nebe tie 
’aikai,

turis tuksiančius dolerių.
Kaip savitarpiniame susišel- 

pjmo darbe, taip pat ir viešame 
bei naudingame darbininkų kle 
sos veikime draugija yra pasi
žymėjusi daugiau nei by viena 
vietos draugija. Tatai ji daro 
ir dabar. Nors ji nekartų jau 
yra aukojusi įvairiems labda
ringiems tikslams ir už visų tuk 
stantį doleri ą pirkusi Roselan
do Svetainės Statymo Bendro 
vės Šerų, ir to neveizint, kad 
tuo tarpu žynius josios narių 
skaičius serga, taigi reikalingi 
pašalpos pas tarą jame savo su 
sirinkime, kovo 26 d.. Shedvilo 
svetainėj kaip vienu balsu nu
tarta paaukoti 25 doleiKųs į 
Lietuvos Laisves Fondų. Tai au į 
ka Lietuvoš darbinThkams, ko
vojantiems su savo skriaudė- j 
jais, remti. Ir tai dar nevisa. 
Draugija žada remti Lietuvos 
darbininkus tol, kol jie galuti
nai nugalės savo naudotojus— 
iškovos sau reikiamų teisių.

Re kita išrinkta delegatai į 
šeštųjų Chicagos Lietuvių Dar-

kai.

WESTSipE 
Nebeturi sarmatos.

Atsimenu, kiek laiko atgal 
LDLD. 19toji kuopa protestavo, 
kad tūli asmens naudojasi jo
sios vardu. Tuomet man rodė
si, kad to pakaks: karią sugė
dinti jie nebedrįs naudotis kuo
pos vardu. Kas tau! Pasirodo, 
kad tie žmonės sarmatos nebe- 

s turi. Jie kaip naudojosi taip 
ir tebesinaudoja LDLD. 19tos 

■ kuopos vardu.
štai, praeitų subalos vakarą, 

j kovo 27, p. Meldažio svetainėj 
jie ir vėl surengė savo vakarą. 
Šį kartą betgi susidėję su kokiu 
lai “Tiesos” choru (apitf kurį 
ahieagiečiai iki šiol nič nieko 
legirdėjo). Bet šį kartą tasai jų 
Iriksas nekaip tepavyko. Chi- 

I /agiečiai jau žino kas slepiasi 
jvetimame kailyje, ir svelainė- 

_ ___ _ je matėsi beveik tik “savi žmo- DR. A.A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

DOVANA
/ Didelę, $1 vertes, 

t artistiškų paveiks-
Jr 1ų knygą duodame

' dovanai kiekvie-
nam, kurisužsipre- 

■ESMh numeruos MEILIU
■ ir ŠEIMYNĄ, pui 

■/■Hi kiaušių Meiles, Sei 
B mynos, Dailės, Mo ■mBEB kslo ir Juokų Žur

nalą ir prisius $1.25 
Pinigus siuskite money orderiu arba popierini 

doleri ir 26c štampu.
MEILE ir ŠEIMYNA

2023 St. Paul Are. Chicago. III.

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

S. ų. LACHAWICZ
Lietuvys Graboriun

Patarnauju, laidčtuvėse kuopl- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.

' 2314 W. 23 Place, Chicago, IU
Tel. Canal 2199. * I

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted SL, Chicago, m.
Valandos: t — 12 ryto ir 3 — 9 

vakare Phoue Canal 217 

Didelis Velykinis
A IŠPARDAVIMAS

šviesą ir pajicįą suvedame i senus ir naujus namus, Jaipgi 
t dirbtuves, Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- A IHI
Ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. V n a u
Atneškite arba atsiųskite i j rj SACKHEIM & CO< Atdara kasdien nuo 9-6 VV,
Utarnlnkais, Ketvergius 183-> MILWAUKEE AVĖ.
tr Subatomis » U*P Paulina ir Wood Sts.

binipMky Tarybos konferencijų 
—kovo 28 d. p. Meldažio sve
tainėj.

Tai puikus pavyzdis kitoms 
Kensingtono ir Roselando drau 
gijoms.

Kovo 28 d. J. Stančiko svetai
nėj Lietuvos Mylėtojų Brolių 
ir Seserų draugija surengė šau 
nų pramogų vakarų. LSM. Ra- 

i lėlio nariai-lošejai vaidino Br

kada musų viešąjį vei- 
kontroliavo— špitolnin-

— P. G.

šiaip ar taip, bet toks dar
bas yra daugiau negu negražus; 
LDLD. Uitoji kuopa ir patsai 
muši' organizacijos centras tu
pėtų daryli tam galą. Tai dis
kredituoja nelik vieną kurią 
nors musų organizacijos kuo
lų, bet ir visą organizaciją. Ši
taip dalykams stovint vieną 
gražią dieną musų organizaci
jos vardu ims “veikti” visi, ku
rie tik matys, kad tatai atneš 
jiems pelno, šiandie musų or
ganizacijos vardu stengiasi pa
sipelnyti būrelis buvusių “kai- 
riasparnių” ir “komunistų”, ku 
rie pabėgo ar tapo pašalinti iš 
organizacijos. Ryto tuo gal už- 
iimanys pasipelnyti kokie nors 

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

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

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

CHICAGO, ILL. 
Phone: Drover 9687.

juozapiniai ar kiti.
Būtinai reikia tam daryti ga

lų. — Narys.

COOK PA VIRTIS TURI 
3,232,769 GYVENTOJUS.

Cicero sparčiai auga; turi 
44,980 gyventojų.

Begiu praeitų dešimt metų 
sparčiai paaugo (gyventojų 
skaičiumi) netik Chicaga, bet 
ir visas Cook pavietis. Visame 
paviety (be* Chicagos) 1910 nie 
tais gyventojų buvo 219,950. 
Dabar yra 347,942. Vadinas, gy 
ventojų skaičius padidėjo 127,-' 
992, arba 58 n uos. daugiau nei 
1910 metais. Viso įskaitant Clii 
cagą ęu jos 2,884,827 gyvento
jais, Cook pavietis dabar turi 
daugiau kaip tris milionus gy
ventojų, būtent 3,232^769.

Dideliu gyventojų priaugimu 
gali pasididžiuot du Cook pa- 
vicčio miesteliai Summit’as 
(Argo) ir Cicero. Pirmų jame 
1910 metais tebuvo tik 949 gy
ventojai. Šiemet jisai turi 4,- 
019; Cicero 1910 melais turėjo 
14,557 gyventojus, o dabar tu
ri 44,980.

REIKALAUJA PANAIKINTI 
BERGERIO BYLĄ.
Valdžia priešinasi.

Viktoro Bergerio iii keturių 
kitų socialistų partijos narių, 
nubaustų po 20 metų kalėji
mam advokatas Seymour Sied
ina n užvakar apeliacijos korto 
pareikalavo, kad nuteistųjų by
la butų panaikinta. Savo rei
kalavimų advokatas rėmė tuo, 
kad Bergerio ir kilų jo draugų 
byla vesta nctaip kaip reikėjo 
vesti.

Valdžios atstovas, būtent, ap
skrities prokuroras Clyne šito
kiam reikalavimui stipriai pa
sipriešino.

MIESTO DARBININKAI 
META DARBĄ.

Tarybininkai nenor išpildyt jų 
reikalavimus.

Daugiau kaip tūkstantis žino 
nių, vyrų ir moterų dirbančių 
miesto raštinėse, vakar metė 
darbų. Metė todėl, kad miesto 
taryba nenor išpildyti darbiniu 
kų reikalavimus. Raštinių dar 
bininkai reikalauja padidinti 
algas—25 dolerius mėnesiui.

Manoma, kad raštinių darbi
ninkus paseks ir kitų departa
mentų darbininkai, jeigu mie
sto taryba nedarys reikiamų 
Žinginių nepadidins darbiniu 
kams algas.

Miesto salėje jau švaistosi 
policija. Policijos viršininko 
padėjėjas Alcock jau pasisku
bino pranešti, kad jisai turįs 
žinių apie naujų streikininkų 
'‘sumoksiu”—atkirsti telefono 
vielas nuo miesto salės. Bet ši
lai Alcocko pasakai nieks ne
tiki. Visiems aišku, kad tai 
yra tik pasaka.

Vakar vakare miesto taryba 
laike specialį posėdį tikslu pa
sitarti dėl miesto biudžeto ir 
kilusio streiko. Jos tarimas pa
aiškės tik šį ryt.

SKERDYKLŲ DARBININKŲ 
STREIKAS TĘSIASI.

Samdytojų padėtis bloga.
Gyvulių iškrovė jų, prižiūrė

tojų ir valytojų streikas dar tę
siasi. Unijos viršininkai vakar 
laikytame susirinkime griežtai 
atsisakė atšaukti streikų- ir visų 
klausimų pavesti arbitracijai. 
Šitų viršininkų nusitarimų, sa
ko, remiu visi streikininkai.

Vaigšto gandų, kad unija no
ri iššaukti streikai! ir jardų 
sargus.

Kompanijų padėtis yra labai 
bloga. Vakar Chicagon neat
siųsta ne vieno vagono gyvu
lių. Jeigu greitu laiku nebus 

atsiekta koks nors susitarimas, 
visoks darbas skerdyklose bu
siąs suparalyžuotas.. O tai reiš
kia, kad apie penkiasdešimts 
tūkstančių darbininkų neteks 
darbo.

Klerikalams reikia pinigų.
Chicagos klerikalai neužilgio 

žada pradėti didelę aukų rinki
mo kampanijų. Surinktieji pi
nigai busią naudojami ‘‘tikybos 
ir kultūros reikalams.” Kitais 
žodžiais klerikalizmo stipri
nimui.

NUšOVfi MOTERĮ IR 
PATS NUSIšOVfi.

Kad Frank Manningo prisie- 
ka Bonnie jo nebemylėjo, va
kar naktį jis pasitiko ją grįž
tant iš teatro ir trimis šūviais 
atėmė jai gyvybę. Po to jisai 
bandė ištrukti, bet kada ir tai 
nei >a vy k o,—pa t s n us išo vė.

Dabar abiejų lavonai padėta 
paviečio lavoninėj.

t., ..........................

Teatras-Muzika
Kantata.

Tb. Dubois kantata “Septyni 
žodžiai nuo kryžiaus” no leng
vas, ypač mėgėjams, išpildyti 
dalykėlis. Ją nedėlioj giedojo p. 
Antano S. Pociaus vedamas Lic 
tuvos Vyčių Apskričio Choras 
Kimball Hali salėj, solistais da
lyvaujant p. Onai Pocienei, Jus 
linui Kudirkai ir Karoliui Sar- 
paliui. Reikia pripažint, kad 
išpildyta nepaprastai gerai. Y- 
l>ač puikiai, didelių jautrumu ir 
švelnumu sugiedojo Ketvirtąjį 
žodį p. K. Sarpalius (bari(i>- 
nas); bet vargiai begu butų ga
lima koks priekaištėlis daryti ir 
kitiems. Poni 0. Pociene — ji 
ir čia pasirodė pirmoj lietuvių 
giesmininkų eilėj. Šiek tiek bai 
mes buvo dėl tenoro, p. J. Ku
dirkos, Ibet ir dėl jo maloniai 
apsirikta: jis pusėtina pažengęs 
priekin nuo laiko, kaip teko jis 
girdėt toj pačioj kantatoj ir kon 
cerle apie metai laiko atgal, Jut 
ginėj; kaip kantatoj, taip pra
džioj sugiedotoj Meinorarc j ils 
pasirodė ne veltui padėjęs laiko 
balso lavinimui.

Iš paties choro irgi butų be
veik sunku reikalauti daugiau. 
Gerai išlavintas, susidainavęs. 
Ponas Pocius, matyt, kaip kan
tatai, taip visam koncertui ren

ASMENŲ JIEŠKO.I1MAI ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
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PAJIEŠKAU savo pačios, Gabrellos Maslauskienės. Amžiaus 25 metų, 
linksmo budo. Apie 5 pėdų ir 2 col. augščio, kuri išbėgo su Juozu Rumavi- 
čium, apie 29 nąctų amžiaus, tamsių plaukų, mėlynų paakių, kairysis veidas 
didesnis, o pažandei ženklas darytos operacijos. Išbėgdami kovo 3 d. paliko 
mane ir šešių metų dukrelę Bronytę. Motin, kokia širdį turėjai palikti dukre
lę kasdien veikiančią. Atsišauk, o aprupisim, kur padėt dukrelę. Jeigu neno
rėsi su manim gyvent tai paimsim persiskyrimą, o jeigu greit atsišauksi bus 
viskas užmiršta. Jeigu kas praneš apie juos gaus $25.00 atlyginimo.

VINCAS MASLACKAS, 1335 So. 49th Ct., Cicero, III.

PAJIEŠKAU savo pusseseres Fran-, PAJIEŠKAU sesers Rozalijos Vaš- 
ciškos Baltikauskaites iš Tauragės ap- kaitės iš Mišenų kaimo, Plungės val- 
skričio Šilalės miesto. Girdėjau, kad , ščiaus, Telšių ^apskričio. Pirmiau g-y- 
ji gyvena ant Town of Lake, 46 St. i veno Chicago. Girdėjau jog yra ište- 
Meldžiu atsišaukti adresu: kėjusi. Po vyru pavardės nežinau, Y-

JOHN BALTIKAUSKIS, ra laiškas iš Lietuvos. Meldžiu atsi-
1518 Western Avė. Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo moters Onos 
Grabažienės. Ji gyveno Pikelių mies
telyje, Telšių apskrity j. Rašiau jai 
laiškus, bet jokios žinios nė iš jos, 
nė apie ją — negaunu. Kam žinoma, 
kame mano moterė, randasi, meldžiu 
man pranešti adresu:

MIKE GRABAZ,
P. O. Hurley, III.

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

JOE ROE,
733 So. State St., Chicago, 111.

n Room 66.

PAJIEŠKAU sesers sunaus Jono 
Jakučio, Kauno rčdybos, Utenu Aps
kričio, Leliūnų valsčiaus, Smulkių pa
livarko. Turiu laišką nuo 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, III.
I-  ■ ■■—I—IN. I ......... .........— — -  

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

Z K
6529 So. Kedvale Avė. 

Chicago, 111.

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

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

gėsi rimtai. Ir to> darbo vaisius
— koncertas toks, kokie visa
dos privalėtų būti musų koncer 
tai, jeigu mums ištikrųjų rupi, 
šbloniškai tariant, dailės auklė
jimas ir žmonių kul turiu imas.

Deja, musų chormeisteriai da 
gi kompozitoriai, mėgsta ge
riau tautiškomis politikėlemis 
užsiimti, o su muzika, su scena
— ant greitųjų, ant greitųjų —. 
“by parėksim, ir gerai”...

O. Nix.
.■.'"'jilsssssį.'jlljl- «•.?»??----------jigr.«g!g>

Pranešimai
Meiles ir šeimynos, vienintelio pas 

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

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

Cicero. — Lietuvių Raudonos Rožės 
Paš. Kliubo mėnesinis susirinkimas į- 
vyks bal. 2 d., kaip 7:30 vai. vakare 
J. Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avė. 
Nariai kviečiami visi dalyvauti, nes 
turime daug svarbių reikalų. P. Ka
minskas, buvęs Kliubo raštininkas, 
serga ir yra išvežtas į nežinomą mum 
ligoninę. Jo moteris malonės apie tai 
pranešti Kliubui. Nauji nariai, kurie 
yra išpildę aplikacijas ir įmokėję įsto- 
i'imą lai ateina. Neatsilankiusių apli- 
:acijos bus atmestos.

Turėdami reikalų su kliubu, malonė
kite rašyt pirmininkui. A. Lingei, 
1436 So. 48th Ct., Cicero, III.

A. Liutkus, laikinis rašt.

Chicagos Liet. Vyrų Choro rengia
mo veikalo “Velnias ne Boba’ genera- 
lė repeticija įvyks seredoj, kovo 31, 
M. Meldažio svet. kaip 8 vai. Visi lo
šėjai malonės būti laiku.

— J. Gedraitis...

Amalgamated Meat Cutters & But- 
chers Workmen of North America Lie 
tuvių lokalas 257 turės svarbų susi
rinkimą ketverge balandžio 1, kaip 8 
vai. vakare, p. Ežerskio svet., 4600 So. 
Paulina gat. Visi nariai (ės) esate 
kviečiami atsilankyti. — Valdyba.

šaukti, ar kas ją žinote man pranešti 
antrašu:

PAUL VAšKIS,
917 W. 83rd PI. Chicago, III.

PAJIEŠKAU Antano čiupo ir Mo
nikos čiupytės. Paeina iš Kauno rėdy
bos, Raseinių apskričio, Jurbarko val- 
ščiaus, Kalnėnų kaimo. Malonės jie 
patįs tuojau atsišaukti, yra svarbių 
reikalų, iš Lietuvos.

JONAS ŠIMKUS 
4150 So. Artesian Avė., Chicago.

PAJIEŠKAU Jono Žunio iš Šiaulių 
apskričio, Akmenės parapijos, šapna- 
gių sodos. Tris metai atgal jis gyveno 
Greenvvood, III. Aš turiu labai svarbų 
reikalą; jis pats ar kas kitas meldžiu 
atsišaukti adresu:

Mr. F. ALEKNA, 
222 N. Stevens St., Spokane, Wash.

Kostancija Akunauckaitė prašoma 
atsiliepti adresu: Jonas AlkcviČius, 
102 Ccdar St., Detroit, Mich. Jai yra 
svarbių žinių nuo jos motinos Akunau- 
ckienės iš Sausiunikų kaimo, Barti
ninkų valsčiaus.

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Franchiaviciaus ir jo moters po tėvais 
Onos Virvičiukės, Paeinu iš sodos Vir- 
žinai, Krakenavos pavieto ir pašto. 
Meldžiu atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti. Visos jo sesers ir motina yra 
Chicagoje. Amerikoj.
PETRONĖLĖ FRANCHIAVICIUTĖ, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Kazimiero Vilimo iš 
Tūbausių sodos, Kretingos apskr. 
Yra jam laiškas iš Lietuvos. Atsi
šaukti antrašu:

ALFONSAS KADRUS, 
Box 616, Painsdale, Mich.
'-'..L_________ — J . ■ ,, —

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vaikinui 

su valgiu Cicero miestelyje. Pranešti: 
LOU1S GIRDŽIUS,

2313 W. Monroe St., Chicago, 111.

X JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario. Geistna, 

kad tyutų švarus ir su valgiu. North 
Side apylinkėje, arba kitoj dalyje 
miesto: jeigu rastųs kur nors svarioj 
apielinkėje kaip tai: prie parko arba 
ežero.

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

REIKIA kambario dviem vaikinam 

džiu pranešti laišku per Naujienų o- 
fisą, pažymėdami numerį 78.

Reikia kambario vienam vyrui su 
ar be valgio. Geistina turėti kambaris 
North Sidėje, Pranešti adresu:

J. J. M.
1133 E. 81st St.,

REIKIA kambario dviem vaikinam 
be valgio. Bridgeporto arba Weet Si
de apielinkėje prie mažos šeimynos. 
Pranešti:

CHARLES MACE, 
751 W. 32nd St., Chicago.

Chicago, Iii.

sryggy?.... .
RANDAI

ANT RANDOS 3 kambariai dėl dvie 
jų vaikinų ar merginų, su ar be val
gio; šviesus ir gražus kambariai ant 
antro flioro iš fronto.

E K
703 W. 21 st Place

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

RUBSIUVYKLAI
DARBININKIŲ

MERGAIČIŲ, 17 iki 30

pratusių adata dirbti;
mokinties collar paddhig.
Gali uždirbti didelius 
pinigus. Atsišaukti tuoj.

ADfred Decker 
. Cohn ,

S. W. Cor. Franklin ir 
Vau. Burcn Sts.

REIKIA 
KAMBARINIŲ 

PAINT CLEANERIŲ
$35.00 | mėnesį 

kambarin ir valgis.
Kreipties:

COOPER CARLTON HOTEL 
HYDE PARK BLVD. 

ir 53rd St.

REIKIA
MOTERIŠKŲ 

Tekėjusių ar netekėjusių 
Valymo darbui.

Mes mokėsime $40.00 j menesi 
ir maistą

Klausti Housekecperio 
COOPER CARLTON HOTEL 

HYDE PARK BLVD.
ir 53rd St.

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

OTIS BUILDING, 
10 S. La Šalie St.

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

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

$16.00
MERGAIČIŲ virš 16 m. am

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

W0MEN’S W0RLD, 
107 So. Clinton St.
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R E IK I A DARBININKU
MOTERŲ MOTERŲ

REIKIA MERGAIČIŲ 
Dešroms dirbti. Labai gera 

mokestis. Nuolat darbas.
AGAR PROVISION 
310 N. Green St.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO.,
Chicago.

v

1405 W. 21 SU

REIKIA
Mergaičių lengvam švariam 

darbui dirbykloje.

Patyrimo nereikia; $15 pradžiai.

Pakėlimas po 2 savaičių; puse 
dienos Subatoje.

Kreipties:
SINGLE SERVICE .
PACKAGE CORP., '

549 W. Fultdh St.

REIKIA 
MERGAIČIŲ FAILIAVIMUI IR 

LEIBELIAVIMUI KENŲ 
$16 į savaitę pradžiai.
$18 iki $25 po išmokimui. 
Geros darbo sąlygos ir valandos.

K. C. BAK1NG POVVDER 
16th ir Canal Sts.

co

RUBSIUVYKLA1
DARBININKIŲ

MERGAIČIŲ, 17 iki 30, 
pratusių adata dirbti; 
mok in ties collar padding. 
Gali uždirbti didelius 
pinigus. Atsišaukti tuoj.

Alfred Decker
Cohn

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

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

Kreipties
GOLD FURNITURE CO., 

2230 So. Union Avė.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI 
Valymui kelnių 

GRANERT & ROTHSCHILD 
2422 So. Crawford Avė.

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

Klausti — Steward.
CHICAGO BEACH HOTEL, 

51st ir Cornell Avės.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

MERGAITES

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

TAIPGI VYRŲ

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

DANIEL BOONE WOOLEN MILLS 
t 1735 Diversey Blvd.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

MERGAIČIŲ ir
MOTERIŲ

Pratusių adata dirbti.
Gera mokestis.
Darbas ^savaitėmis ar 
uždąvu; prisiuvineti leibe- 
lius prie vyriškų drabužių.

ADfred Decker
Cohn

Employment Dept.

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

HEIKIA MERGAIČIŲ
ir Moteriškų prie darbo j spaus
tuvę; 35c į valandą ir 17{/2 nuo
šimčio bonus. Nuolat darbas.

Kreipties į
ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

REIKIA operatorkų prie moterų 
drapanų. Gera mokestis.

Mokiname nemokančias.
MADWELL GARMENT CO., 

4817 W. Roosevelt Road.
Inėjimas iš 48-to Courto.

REIKIik DARBININKŲ
VYRŲ

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į formano ofisą.

LINK BELT CO., 
89th St. ir Stewart Avė.

REIKIA Pirmarankio duonkepio. 
Gera mokestis.

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

Tel. Drover 9799.

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

R FIK l A
GERŲ MEDŽIO FINISHERIŲ PRIE 
AUGŠTOS RŲŠIES RAKANDŲ.

K reipties
ZORK MFG. CO., 

1509 N. Halsted St.

R E I K I A DARBININKŲ 
VYRŲ IR MOTERŲ^

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

MADWELL GARMENT CO., 
4817 W. Roosevelt Road.

Inėjimas iš 48-to Courto.

VYRŲ

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

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisų.

REIKIA VYRŲ.
Vieno vyro iš šių skirtingų War- 

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

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

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. ICth ir Rock- 
well Sts. AugšČiausia mokestis mo
kama; Kreipties tuoj 

16th ir Rockwell Sts.

DARBININKŲ DIRBYKLOS 
DARBAMS. NUOLAT DARBAS.

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

2235 So. Westem Avė.

REIKIA
Plieno darbininkų ir riveterių 
(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 mokestis.

lt 07 W. Congress St.

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

GENERAL CAN CO., 
1603 So. Canal Št.

LIUOSU LAIKU

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

REIKIA 
HOUSEMAN‘0

$65 į mėnesį ir valgis
Kreipties:

COOPER CARLTON HOTEL, 
HYDE PARK BLVD. ir 53rd 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.

PATRAUKIANTIS DARBAS

gabiom jaunom moteriškom virš 
16 m. amžiaus. Musų darbas labai 
įdomus, o mokestis patraukianti 
juos. Patyrimo nereikia. Kreiptis* 
į Samdos ofisą kasdien nuo 8 iki 8 
vai. vakare. Subatomis nuo 8 iki 5 
vai. vakare.

NATIONAL LAMP WORKS, 
2243 W. Harrison St.

Kampas Oakley Blvd.

REIKIA 2 geru, patyrusiu vyrų į 
unkšapį. Gera mokestis mokama. 

GINSBURG & ALTER, 
2707 W. Roosevelt Road.

VYRŲ
REIKIA Cabinet meikerio apėmi

mui atsakomybės veneeravimo depar
tamente. Turi suprasti priskyrimą 
piaustymą veneerų, 
SMITH, BARNES & 

STROHBER CO. 
North Milwaukee, Wis.

ir

REIKIA VYRŲ dirbti dešras.
Labai gera mokestis.
Nuolat darbas

AGAR PROVISION
310 N. Green St.

REIKIA darbininkų j spaustu
vę; patyrimo nereikia; Nuolat 
darbas; gera mokestis.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

REIKIA
Darbininkų, gera mokestis, 
ir geros darbo sąlygos.

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

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. 13th St. Chicago, III.

REIKALINGAS Barzdaskutis; 
darbas ant vsados arba vakarais.

603 W. 47th St.

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

GENERAL CAN CO., 
1603 So. Canal St.

ĘEIKIA — Pečkurių; $85, kamba
ris, valgis. Kreipties:

CHICAGO BEACH 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 SIUVYKLAI-

Pocket meikerių 
Tapė sewerių 
Shoulder closerių 
First bedeterių 
Stitcherių

Kreipties
M. BORN & CO., 

2214 So. Oakley Avė.

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

5865 West 65th St.

REIKIA 
MOTERIŠKOS LENGVAM 

valos darbui.
$15 į savaitę 

Nuolat vieta. 
Kreipties: 

PEPSODENT CO., 
6th floor,

1104 So. Wabash Avė. ,

REIKIA VYRO
DARBUI YARDE.

ALTON IRON METAL CO., 
2122 So. Loomis St.

DARBININKŲ
Į gray iron foundry. Dienos ar 
uždavu darbas. Augšta mokestis. 
Nuolat darbas. Kas savaitę moka
ma. Nėra darbininktĮ nesusiprati
mų. Darbas Chicagoje.

Kreipties: 
Employment Dept. 
68 W. Harrison St.

CHICAGOS UNIVERSITETAS 
SIŪLO nuolatinį darbą janitoriams o- 
fisų budinkuose prie Midway. Nerei
kia pečių kurti, puikios darbo sąly
gos. Paimk Cottage Grove Avė. karą 
iki 58th St. ir eiti 4 blokus į rytu? iki 
5750 Ellis Avė.

VYRŲ

REIKIA
TVIRTAUS JAUNO VYRO 

darbui maišymo skyriuje dantų mil
telių dirbykloje. Gera mokestis 
Nuolat vieta su gera proga iškilti.

Kreipties:
PEPSODENT CO., 

1104 So. Wabash Avė.
6th floor.

CH1CAGOS UNIVERSITETUI rei
kia nuolatiniam darbui darbininkų 
prie Campus šalip Midway; puikios 
darbo sąlygos.
Paimk Cottage G rovė Avė. karą iki 
58-tai ir eiti 4 blokus į rytus iki 
5750 Ellis Avė.

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

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

Te). Pullman 945.

n^RDAVIMlJr
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

mahoguny medžio, antrarunkis 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

pine krautuve, b kampa 
rių, $25 rendos i (mėnesį. Lietuvių i

PARDAVIMUI grosernė ir delicar 
tescent, kampinė krautuvė, 6 kamba
rių, $25 rendos į (mėnesį. Lietuvių ir 
lenkų darbininkų apgyventai 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
1622 So. Halsted St., Chicago

PARDAVIMUI vyriškų drabužių ir 
cigarų krautuvė. Geroje vietoje.

3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI groserrii 
rame stovyje.

708 W. 30 St.

ge

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

1044 West 51st St.
PARDAVIMUI PHOTO STUDIO
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš

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

Gražus,PARDAVIMUI 
vargonai.

817 W. 33rd St.,
2nd floor front

nauji

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Persiduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais persiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

TfiMYKIT!
35 šmotai labai gražių naujovinių 
rakandų dėl 3 seklyčių paliktų sto- 
rage. Bus parduoti labai pigiai, ši
tie rakandai esti visiškai nauji ir 
gvarantuoti. Reikia matyti; kad 
apkainojus. Nepaprasta proga jau
nai porai, norinčiai turėti sava bu
tą, nes bus parduoti už mažiau 

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

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

UŽLAIKYMO KAINA
Nauji sampeliniai rakandai.

Puiki proga porai kuri pradeda gy
venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moderniš
kiausių trijų šmotų panoro rakandų.
Taipgi mes turime 35 fonografus.
šiandieninės mados; groja visų iš

dirbinių rekordus. Kainą tokių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $89, 
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.

BARGENAI PHONOGRAPHU IR 
PIJANŲ.

čia yra gera jums proga pirkties 
phonographus tiesiog iš pat dirbyklos 
išdirbystės kainomis. Puikus 52 co
lių cabinet už $75 gvarantuotas. 1 
Victar Cabinet už $85. 1 Flemish
Cabinet už $30 1 Maynart Pijanas 
$175. Yra taipgi 88 gaidos player- 
pijanui už bargain. Pijano Rolles su 
žodžiai po 86c rollė. Ateik dienomis 
ar vakarais. Atdara nedėliomis.

RAPPS STORAGE HOUSE, 
5180 So. Ashland Avė,

RAKANDAI
PARSIDUODA 6 kambarių nauji 

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

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.

PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

vertas $155

Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus didelis 
phonographas, kaip 
naujas,

i r už $42. (Įvarantuotas
ant 10 metų. Taipgi

I OuUllrfl kitų daiktų1 Rigiai parduodamų.IĮ Turime labai gražiųIH sulyg šios dienos ra-nW kandų seklyčioms
II ll (Parior). Reikia ma-’ V tyti, kad apkainavus.

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

WESTERN FURNITURE
STORAGE,

2810 W. Harrison Si., Chicago.

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet.

NAMALŽEMĖ

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.

3331 So. Halsted St. Chicago, III.
i 1*----------------

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.

Lietuviui Domnafil
NEBŪKITE ALGININKAIS VISA 

SAVO AMŽI. •
Tikriausis keliąs patapti neprigul- 

mingu tai įsigyti ūkę. Mes tai galime 
prigelbėti kiekvienam Lietuviui su 
$100 įsigyti 40 akerių ūkę Wisconsino 
Valstijoje, Lietuvių sėdyboje, kame 
jus galite turėti lietuviškas bažnyčias, 
draugijas ir mokyklas savo žmonių. 
Pasekmingi lietuviai ūkininkai jau u- 
kininkaujantįs nuo kelių metų bus 
jums kaimynais ir mielai prigelbės 
jums, jeigu panorėsite prisidėti prie 
jų.
NEGYVENK VISA SAVO AMŽI 
SURŪGUSIOSE DIRBYKLOSE.

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

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

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

SANBOURN & COMPANY, 
O w ners

Eagle River
Wisconsnt

Dept. A.

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.

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 namai labai geroj 
biznio vietoj arti 20-tos ir Canalport 
Avė., taipgi prie 37-tos ir Halsted St. 
Savininkai išvažiuoja ant ukėe; par» 
duos labai pigiai. 
SLAVIC SALE & EXCL. SYSTEM 

1315 W. 18th St.

Sereda, Kovo 31 d., 1920 m

NAMAI-žEMfi

RENGKTS P,\ VASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
Čio, 54 traukiniai kas-dien.

akro ..................................   $275
¥2 akro ..................................... $425
1 akrfcs ..................................... $550

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

1404
A. T. MclNTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIAI Chicagiečiai ir a- 

pielinkčs - Visi kurie tik nori
te turėt savo valgomųjų daiktų 
krautuvę, imdami 6%*ant įdėtų 
pinigų ir pikiami visą uždarbį į 
savo kišenes, o ne pašaliniams 
biznieriams, — pričiupkite savo 
adresų, o aš suteiksiu jums pla
tesnių paaiškinimų.
THE COOPER ATI VE SOCIETY 

OF AMERICA.
6317 So. Halsted St.

% Otto F. KRAUS, Chicago, FU.

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

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

iųs trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKLNG 
COLLEGE8

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N, Wells St.

137 Mokyklos Jnngt, Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininko.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijlmo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

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

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

MOKINKIS
BARBERYSTĖS. Už {noksią nieko 
nereikia mokėti. Pagerinti mokinimo 
budai.

625 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilictyst&s, dai- 
liarašys

Mokinimo valandos: nuo I ryti 
Iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo f 
iki 10 valandai.
1106 80. HALSTED 8T„ CHICAGO


