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Rusija ir Rumunija prade
da taikos tatybas

Tr».io translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 12, 1920 
as reąutred by the act of Oct. 6,1917

Japonija — inkvizi
toriaus rolėj

PADIDINS ANGLIAKASIAMS 
ALGAS.

O kainas anglims—taipgi.

Bergerio byla 
atidėta

Anglijos darbininkai 
nestreikuos ,

Torturuoja koręjiečius, kovo
jančius už savo šalies nepri

klausomybę.

Apeliacijos kortas atidėjo 
Bergerio ir keturių kitų 
socialistų bylą—neapribo

tam laikui.

Jungtinės Valstijos pulsian 
čios Meksiką?

Nauja valdžia Švedijoje
True translation filed with the post- l 
master at Chicago, III. March 12, 1920 l 
as reuuired by tho act of Oct. 6,1917

RUSIJA IR RUMANIJA 
PRADEDA TAIKOS 

TARYBAS.

Vis (teko, ir atkakliausieji 
socialistų priešai verčiami pri
sipažinti, kad Švedijos sociali
stai dabar yra tokia spėka, su 
kuria tenka skaitytis skaitytis 
rimtai.

Nori, kad sovietų armija 
pasitrauktų nuo rubežiaus.

Bl'dHARKST, kovo 11.— 
Taikos tarybos tarp Rumunijos 
ir Rusijos bolševikų valdžios 
prasidės šiandien Dorna-\Vat- 

ra, Bukovinoj.
Rumunija . reikalausianti, 

kad sovietų valdžia urnai iš
trauktų savo kariuomenę iš Bu 
manijos pasienio ir kad butų 
atsteigla pirklybiniai Rusijos- 

Rumanijųs santykiai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, (H. March 12, 1920 
as reguircd by the act of Oct. 6,1917

REVOLIUCIONIERIAI TEBE- 
VALDO IRKUTSKĄ.

VLADIVOSTOK, vasario 18 
(suvėlinta). Revoliucinė val
džia Irkutske dar tebesilaiko ne
veizint gautų iš Čitos pranešt

umų, buk liekanos admirolo Kod- 
čako kariuomenės, — apie 50,- 
000 vyrų, - vadovaujamos ge
nerolo Vtrioekovskio, atėjusios į

LONDONAS, kovo 10. Lon 
dono Daily Express korespon
dentas Tokyo’j, be kita rašo: 
“Naujojos Japonų administra
cijos Korėjoj ryžimasi atgauti 
Korėjos žmonių pasitikėjimą 
yra visiškai sunaikinamas jos 
oficialiu žiaurumu link korė
jiečių. Nors viešai žmonių mu 
Šimas vėzdais yra neva panai
kintus, vis dėlto, policija nuo
latos torturuoja įtariamuosius 
nusižengėlius, torturuoja juos 
bekamantinėdama.”

Severance Mission ligoninės 
daktaras Senule, F rauk Scho- 
field, ąurinko žinių apie seka
mas žmonių kankinimui įmo- 

i nes:
“Pirma.—Jaunas išsilavinęs 

žmogus, nubaustas devyniasde
šimčių smūgių vėzdu delei da
lyvavimo Korėjos nepriklauso
mybės judėjime ir po šešių sa
vaičių kalinimo paliuosuotas, 
dar kartą buvo areštuotas ir 
tardomas sąryšyj su mesta į 

admirolą Saito bomba.
Tortu ra vo septynias dienas.
“Tardymo' laiku policija sep

WASHINGt()N, kovo 11.— • 
Prezidento VVilsono paskirtoji ! 
komisija angli ikasių algų klau ' 
simui rišti šinndie įteikė pre-*, 
zidentui raportą, siūlanti padi-1 
dinti angliakasiams algas .25 

nuošl
Vadinas, ta komisija sutiko SI. John Tuckerio, Louis Eng- 

pridėti dar vitnuoliką nuošun-(dahlo ir William Kruzo’o byla 
čių prie to, kis jau buvo su- vakar ir vėl tapo atidėta. Ati- 
teikta prieš užbaigsiant augliu- * dėki neapribotam laikui. Bylą 
kasių streiką, ’lada sutikta pa- atidėjo Circuit Court of Ap- 
didinli algas anf 14 nuošimčių. I peals kaltinamųjų ir kaltin- 

Bet tasai raportas yra liktai i tojų advokatams reikalaujant, 
didžiumos raportas. Kiti komi-i Kiekvienas kaltinamųjų, ku- 
sijos nariči, kurie yra mažu-! rie yrs/ nuteisti ,po 20 metų ka
inoj, stojo už tai, kad anglių- ! Įėjimo, tuo budu laikinai pasi
kastų algos butų padidintos ; lieka liuoshis. Už kiekvieną yra 

užstatyta po 25 tūkstančių do
lerių kaucijos.

Bergerip ir keturių kilu, so-

40%. Mažuma taipjau žada 
įteikti savo raportą prezidentui.

GHTCAGO. Viktoro Berge
rio, Adplpho Germerio, Irwin

darbo ir jiravedimą kurių ne
kuriu pagerinimų darbe komi
sija nė neprisimena.

Angliakasiai reikalavo, kad , tieji teisėjai juos rado esant 
algos butų padidinta 60 nuoš. kaltais dėl peržengimo špiona-i 

Tas raportas tečiaus dar ne-Ižo akto. Tuomet kaltinamieji 
reiškia, kad angliakasių algos užsistale po 10 tūkstančių (lo
jau padidinta. Jeigu samdyto-(lerių kaucijos ir tapo palijio- 
jai pasakytų, kad tai yra per- šuoli. Bet vasariu 20 d. [1919) 
daug, nielęs jų neprivers padi-) teisėjas Landis paskyrė jiems 
dinti. ! bausmę—po 20 melų kalėjimo.

žio 8 dienų 1918 metais, o sau
sio 8 d. 1919 metais prisaikin-

11.—

Pavartoj politinė^ kovos įmo
nių, kad privertus nacionali

zuoti kasyklas.

Didelis gaisras 
kasyklose

Pasigendama 136 angliakasių.
I

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. March 12, 1920 
bs reauired by the act of Oct. 6.‘1917

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
PULSI ANČIOS * MEDIKĄ?

Tam pritarusi taikos konfe
rencija Paryžiuj.

CHICAGO, kovo 11.- Chica- 
gos universiteto profesorius, 
paskilbusis antropologas ir 

žinovas Mexikos klausime, Fre 
derick Starr, šiandie čia kalbė
damas grupei studentų, be ki-

stijos įeis į karę su Mexika ir

rencijos padarytu pienu Pary
žiuje.

Toji karė turėtų būti pradė
tu tuoj po sekamų prezidento 
rinkimų —sakė Starr.

“Aš esmi tikras—sakė jis—, 
kad karė su Mexika buvo su- 
plcnuota ir nustatyta z taikos 
konferencijoj Paryžiuje.

“Paryžiui vra žinomas dide
lis judėjimas, kur nori, kad 
Jungtines Valstijos įsiveržtų 
Mexikon ir pasiglemžtų ją. Ma
no manymu, šita kampanija 
prasidės taip greit, kaip bus ap 
rinkta naujas prezidentas.’’

NAUJA VALDŽIA ŠVEDIJOJ.

Socialistai sudarė ministerių 
kabinetą; buržuazija pesi

mistiška.

11.-STOCKHOLM,
Švedijos karalius pagalios už
tvirtino nailją ministerių ka
binetą, kurį sudarė Švedijos so
cialistų vadas, Hjalmtar Bran- 
tingas. Naujoji ministerija su
sidedanti iš vienų socialdemo- k

Prieš naująją ministeriją da
bar stovi didelis uždavinys— 
pravesti senai žadėtąjį įstaty
mą industrijos sočiai izav imu i, 
pravedimui naujos mokesčių 
reformos ir kitų dalykų.

Delei Hjalmar Brantingo iš
silaikymo premieru buržuazi
jos spauda reiškia didelio pesi
mizmo. Jų manymu, socialis
tų ministerija turėsianti pulti 
ir neužilgio—už dviejų ar tri
jų mėnesių. O pulti ji turė
sianti štai defko: jeigu drįsian- 
ti vykinti žadomasiąs reformas.

Mesovają, į rytus nuo Baikalo. tynis kartus jį kabino palubiu 
ežero.

Įvairių karininkų, > esančių 
Vladivostoke, manymu, genero
lo Voioekovskio kariuomenė su
daranti nuo 2,000 iki .50,000 vy
rų. Pastaroji skaitlinė yra pa
duodama generolo.Setnionovo.

True translation iiled with the post- 
master at Chicago, 111. March 12, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

ITALIJOS MINISTERIŲ 
KABINETAS REZIGNUOS.

Nitti norjs sudaryti naują 
ministeriją.

ROMA, kovo 11.—Pasak vie 
tos laikraščio Tribūna, Italijos 
ministerių kabineto nariai šian 
die premierui Nitti įteiks savo 

, rezignaci ją, l ai busią daroma 
tuo tikslu, kad palengvinus 
premierui naują ministerių ka
binetą sudaryti.
c , - -
True translation filed with the post- 
maater at Chicago, III. March 12, 1920 
as reąaired by the act of Oct. 6.1917

ANGLIJA KALTINA JUNG
TINES VALSTIJAS.

Kaltos delei nepavykimų rišant 
Turkijos klausimą.

LONDONAS, kovo 11.—An
glijos užsienio reikalų sekreto
rius, grafas Qirzon, šiandie 
lordų butui aiškindamas apie 
taikos konferencijos darbus, 

be kita pareiškė kaltinimo 
Jungtinėms Valstijoms, bū
tent: dėl sunkenybės Turkijos 
klausimą išrišti. * •
True translation file«1 witn the pns» 
master at Chicago, III. March 12, 1920 
as reųulred by the act of Oct. 6.1917
Lenkai savo armiją aprūpinsią 

Jungtinių Valstijų ištekliumi

VARŠAVA, kovo 10. — šian
die čia patirta, kad Lenkų armi
ja bus aprūpinta visais remia
mais dalykais, pirktais iš Jung
tinių Valstijų. Pareikšta, kad 
Varšuvos ir Washingtono vald
žios jau pasirašiusios \ foirmalį 
kontraktą, sulig kuriuo Jungsi
mų Valstijų karės likvidavimo 
taryba Lenkijai pa rduo siunti iš 
savo armijos sandėlių perviršio 
visa, kas Lenkams busią reika
linga. . Tatai Lenkija gausianti 
bargų - šešiems metams ir tu
rėsianti mokėti penktą nuošim-

|-—virve parišusi rankas. Pen
kiais alvėjais jo galva buvo be- 
ga i bestinga i užverčiama ant 

nugaros ir standžiai priveržia
ma prie ranku, kurios taipjau 
buvo surištos ir užverstus[prie 
sprando. ‘Per keturias dienas į 
jo nosis pilta vandens, o liku
sias tris dienas jam duota gerti 
vandenį su muilu. Kaipo pa
skutinis šilo kankinimo inagis 
buvo panaudota pipirų arbata. 
Josios veikme -buvo taip baisi, 
kad jaunasai žmogus liko visiš
ku bejausliu. Bet kada tikslo 
neatsiekta šitom įmonėm, poli-

ST LOUIS, Mo., kovo
* Kasyklų.baronai jau tariasi pa 
didini kainas anglims. Apie tai 
čia pareiškė vienas kasyklų 
kompanijų viršininkas, būtent 
Coal Operator’s Scale Commi- 
ttee pirmininkas Thomas T. 

Brevvstdr. Jo manymu, kainos 
anglims turėsiančios būt pakel
tos 25 huoš. ' .

Bet vasariu 20 d. [1919] 
1 

! bausmę -po 20 metų kalėjimo. 
Nuteistųjų advokatai tada krei 
pėsi į augštesnį kortą, bet da
bar jų kaucija buvo padidinta 
—po 25 tūkstančius dolerių

kiekvienam.
Beje dėlei šitos bylos Jung

tinių Valstijų atstovų butas net 
du kartu atsisakė įsileisti Ber- 
gerį kongresai!.

IX|NIX)NAS, kovo 11.-Ne
paprastai Anglijos darbo unijų 
kongresas šiandie didele didžiu 
ma balsų nutarė neskelbti ge- 
neralį streiką tam, kad juo pri
vertus valdžią nacionalizuoti 
anglių kasyklas. Rezoliuciją, 
reikalaujančią skelbti generalį 
streiką, pasiūlė angliakasių 

unijos sekretorius Hodges. Ji 
tečiaus atmesta 3,870,000 balsų 
prieš 1,050,000. [Anglijos uni
jų suvažiavimuose, vartojama 

netoks balsavimo būdas kaip 
kad Jungtinėse Valstijose. Ten 
delegatai turi tiek balsų, kiek 
jie atstovauja savo unijos na
rių. Pavyzdžiui, jeigu delega
tas renkama nuo tūkstančio na 
rių, tai suvažiavime jo balsas 
reiškia tūkstantį balsų ir tt.— 
Red.] Vietoj to buvo pasiūly
ta kita rezoliucija, kad šito tik
slo butų siekiamas! politinės 
kovos įmonėmis. Už pastarą
ją rezoliuciją paduota 3,732.000 
balsų, prieš 1,015,000. 

- - - ...........—1 .

MEXICO, CITY, kovo 11.
Šį rytą čia gauta telefonu pra
nešimas, kad EI Bado kasyklo
se, netoli Mexikos sostinės ki
lo didelis gaisras. Gaisras esąs 
taip didelis, kad nieku budu ne
galima nusileisti į kasyklaą.

Pasigendama 136 angliaka
sių. Jie, kilus gaisrui, matyt, 
nebesuspėjo ištrukti ir jų liki
mas kol kas nežinomas. Maža 
vilties, kad jie išliktų gyvais.

Gaisro priežastįs nežinomos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 12, 1920 
as reguired by tne act of Oct. 6,1917

GENEROLAS JUDENIČIUS 
ATVYKO STOCKHOLMAN.

STOCKHOLM, kovo 11.
Buvęs šiaurvakarinės Rusų ar
mijos komanduotojas, genero
las Judeničius, vakar atvyko į 
Stpckholmą. Atvyko torpedi
ne valtimi.

KARINGAS TEISĖJAS.

Galėtų nubausti kadir šimtą 
milionų socialistų.

.......... 11 ■■■■■ ■ ■
True translation filed witb the post- 
mastei* at Chicago, III. March 12, 1920 
to reųuired by the act of Oct. 6,1917

TALKININKAI TUOJ UŽIMS
Turkijos sostinę:.

LONDONAS, kovo 11.—Vie
tos dienraštis Daily Chronide 
šiandie pasakė, kad talkininkų 
kariuomenė tuoj užims Kon
stantinopolį, ir kad Jungtinės 
Valstijos jau esančios pakvie-

CHAMPA1GN, 111., kovo 11. 
—Praeitą naktį Amerikos Le
gionas čia buvo surengęs ban- 
kietą, kuriame be kilų buvo ir 
vienas chieagietis teisėjas, džio- .Utt^Alyvauti apgynime arme- 
džė Landis. Bankicte jisai pa

PAŠTO VIRŠININKAS ESĄS 
VAGIS. .

sakė be galo karingą prakalbą.-- IJaib JLbronick šitaip i

‘ KALTINA KASYKLŲ 
SAVININKUS IR DARBI

NINKUS.

Pasigrobęs penkis tuksiančius 
dolerių.

Darę ‘Sumoksiu.”

n.
nagus. Korėjiečio kankintojas 
tečiaus dar išplėšė šmotą mė
sos, kas iššaukė nepaprastą 
kraujo bėgimą, ir yisa tuo po
licija buvo labai |Mitenkinta.

“Antra.—Jaunas vyras, spau
sdinus Korėjos nepriklausomy 
bes šalininkų laikraštį, atsisa
kė išduoti kitus savo draugus. 
Bėgiu šešių dienų tris kai’tus 
jisai buvo muštas tol kol ne
tekdavo sąmonės ir vieną kar
tą biauriai degintai įkaitinto
mis geležimis. Kada daktarai 
jį apžiurėjo tasai žmogus bu
vo tik pagailetinos griuvenos. 
Jauna moteriškė sukoneveikta.

“Trečia.- Jaunai korėjietei, 
taipjau apšviestai moteriai, 

taip biauriai buvo smogta gal
von, joge i vienoje josios ausy
je išsivertė dideliausis skaudu
lys, o josios strėnų ir kelių są
nariai galutinai išnarinčti. O 
priedais ji dagi perdėm ap- 
spiaudyta. • ,

“Suprantama, šitokių kanki
nimo būdų pasekmė yra—su
teikimas neteisingų liudijimų 
ir koneveikimas visai nenusi
žengusių žmonių,

“Antra visa to pasekme yra 
tokia, kad korėjiečio omenin 
įskiepijama mintis, jogei žada
mosios jiemjs reformos sveti
mas dėl jų padarinys; ir kad 
nėra vilties buk kada nors jų 
padėtis turėsianti pagerėti 

japonams čia viešpataujant.
“Tokios tai nedoros yra tos 

dešimties metų militarinio val
dymo pasekmės.”

Mirė bedūmio parako išradėjas.
OMAHA, Neb., kovo U.— 

Šiandie čia mirė influenza Dr. 
Hugo William Weightman, be 
durnių parako išradėjas.

INDIANAPOL1S, kovo
Prisaikintieji teisėjai vakar čia 
išnešė kaltinimą prieš 125 ka
syklų savininkus ir United 
Mine VVorkers unijos viršinin
kus. Didžiuma apkaltintųjų 

esą samdytojai. Visi jie kal
binami dėl sumokslo? turinčio 
tikslą kelti kainas anglims,

CLEVELAND, kovo 11.- 
Federalės valdžios agentai va
kar areštavo Rittman mieste
lio pašto viršininką. Kaltina? 
mus paėmimų iš vieno siunįi-

Pasak telegramos, džiodžė La n 
dis rėžęs. šitaip:

“Aš apskelbiu Socialistų Par 
tiją Jungtinėse Valstijose esant 
išdavikiška organizacijų. Šioje 
šalyje randasi dešimt milionų 
socialistų, bet aš apkaltinčiau 
juos ir tuomet, jeigu jų rastų-

Sakoma, kad areštuotasai jau 
prisipažinęs ir dalį pasiimtų

ŠALČIAI ŠIAURINĖJ FRAN
CIJOJ.

“kitais budais kenkti visuome
nės labui.”

Kaltinamųjų vardai dar ne-

LIETUVOS KARIUOMENĖ 
KELIANTI MAIŠTĄ.

Lietuvai grūmojanti 
revoliucija.

Žydų laikraščio Forverts 
respondentas, N. Šifrjn, kable- 
gramoj iš Kopenhagos, datuo
toj kovo 9 d., rašo:

Visoj Lietuvoj kariuomenė 
kelia, maištus. Visur jie steigia 
kareivių tarybas. Visame kraš
te vis smarkiau ima apsireikš
ti komunistinis judėjimas. Lie 
tuvos laikraščiai nuogandžiai 
rašo, kad Lietuvai grūmojanti 
revoliucijos liepsna.

ko-

PINIGU KURSAS.
Vakar, kovo 11 d., užsienio pinigų 

kaina bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šiaip; i

Anglijos 1 svaras ........
Austrijos 100 kronų ....
Belgų 100 frankų ........
Danų 100 kronų .........
Finų 100 markių ..........
Franci jos 100 frankų....
Italijos 100 lyrų .........
Lietuvos 100 auksinų....

(Lietuvos auksinai tai Vokie
čių ost-markiai, ir jų kursas 
toks-pat kaip Vokietijos mar
kių).

Lenkų 100 markių ...
Norvegų 100 kronų
Olandžų 100 guldenų 
švedų* 100 kronų .\.
Vokiečių 100 markių

c

... ’$ 8.78 
...... $0.65 
.... $12.50 
.... $17.00 
..... $ 5.40 
..... $13.15 
.... $17.80

Pridarė nemažų nuostolių 
laukams.

PARYŽIUS, kovo 11.—Bėgiu 
pastarųjų trijų dienų šiaurinėj 
Francijoj bota ytin stiprių šal
nų. Nuostoliai, kokių prida

ryta laukams, dar nežinomi, 
bet spėjama, kad jie busią di
deli.

GATVEKARIŲ DARBININKU 
STREIKAS ATLANTOJ. r

Reikalauja didesjnių algų.

ATLANTA, kovo 11.—Vie
tos gatvdkarių darbininkai— 
motormanai ir konduktoriai— 
nutarė irz metė darbą. Gatvęka- 
riai nebevaigšto. Streiklaužių, 
kol kas, sa nelyto jai dar never
buoja. Darbininkai reikalauja 
didesnių algų.

MEDVILNĖS darbininkų 
STREIKAS FRANCIJOJ.

Streikuoja daugiau kaip pusė 
miliono darbininkų.

PARYŽIUS? kovo 11 .—šio
mis dienomis metė darbą med-

$1.65 viings industrijos darbininkai
Roubaix’e ir Turcoing’e. Viso 
streikininkų, skaičius siekia 

daugiau kaip pusę miliono dar

Baisus daiktas. Bet iki šiol 
džiodžė Landis tenubaudė, ro
dos, tik penkis socialistus. Tai
gi, sulig juo, Jungtinėse Val
stijose bepaliko tik devyni ini- 
lionai devyni šinjtai tūkstančių 
ir devyniasdešimts penki socia
listai. Visai nedaug.

KENTUCKY MOTERS GAVO 
BALSAVIMO TEISES.

“Užėmimas Konstantinopo
lio bus pravesta tuojau. Tuo 
tarpu bus daroma taip: visose 
strateginėse vietose bus pasta
tyta talkininkų kariuomenės. 
Talkininkai jau turi po ranka 
pakankamai kariuomenės, kad 
visa tai pravedus.

“Amerikos valdžia yra pa
kviesta imti dalyvumo įmonė
se apsergėjimui armėnų.”

IR NEW YORKAS NORI 
ALAUS. '

Galės dalyvauti prezidento 
rinkimų kampanijoj.

ALBANY, kovo 11.—Valsti
jos legislaturon įnešta naujas 
bilius, kuris, jeigu bus priim
tas, leis daryti ir pardavinėti 
alų, turinti tris ir pusę nuošim 
čio alkoholiaus.

FRANKFORT, Ky., kovo 11. 
—Kentucky valstijos legislatu- 
ra didele didžiuma balsų vakar 
priėmė naują bilių kuriuo su
teikiama moterims i

SUDUžO PORTUGALIJOS
LAIVAS.

HALIFAX, kovo 11.—Dvide
šimts penkias mylias į rytus 

pilnų bul- buo Halifax prieplaukos vakar 
savimo teisių. Sulig tuo bilių, sudužo pirklybinis 
Kentucky valstijos moters ga- jos laivas. Du žmones prigėrė, 
lės dalyvauti prezidento rinki
muose neveizint to, kad naujo
ji pataisa prie Jungtinių Valsti 
jų konstitucijos dar nebūtų pri
imta. šitą bilių tečiaus dar tu
rės užgirti ir valstijos senatas.

Poringai i-

Nubaudė 1,046 pelnagaudas

DIDELĖS VĖTROS MISSOURI 
VALSTIJOJ.

Keturiolika žmonių užmušta.
SPRINGFIELD, Mo. kovo 11.

— Teney pavietyj, Missouii val
stijoj, vakar siautė didelė audra. 
Melva miestelyj užmušta vienuo 
lika žmonių. Sužeistųjų skaičius 
dar nežinomas. Nuostoliai busiąWASHINGTON, kovo 11

Generalis Jungtinių Valstijų pro1 dideld '
Nevadoj, taipjau Missouri vai 

; stijoj, sugriauta keli namai 
trįs žmonės užmušta.

k u no ras Pa 1 įnori s šiandiie be ki
ta čia paraše, kad iki šiol val
džia esanti nubaudus 1,046 i>ei- 

nagaudas, nusižengusius prieš 
taip vadinamąjį Lever’io aktą 
maistui kontroliuoti aktą.

Turi daug skaitytojų.

ir

ISPANIJAI STOKOJA KURO 

šalyje siaučia didelės pūgos.

NEW YORK, kovo 11—Vie
šojo knygyno direktorius, Ed- 
win H. Anderson, šiandie pa
skelbė, kad už 1919 metus New 

MADRIDAS, kovo 11.—Viso Yorko knygynas turėjęs dali
ję šalyje siaučia didelės pūgos.' giau kaip dvyliką milionų akai 
Geležinkelių komnikacija lą-. tytojų. Viso per tą laiką* kny- 
bai suparalyžuotą ir žmcfofcms j gynaa buvo išdavęs į namus

$ 0 80 i ” .................... —
bininkų, būtent 650,000. Dar*

$2100 bininkų reikalavimų neskelbia- nemažai prisieina kentėti delei1 pasiskaitymui 10 milionų kny
$ 1J5 i ma. į , stokos kuro. Į gų.stokos kuro.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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KASI
PENKIŲ AKTŲ TRAGEDIJA ■

I Vienas iš įdomiausių teatralių veikalų chicagiečiams į 
■ 

Stato scenoje L. M. P. S. 29-ta kuopa

įvyks Subatoje,

Kovo-March 13, d., 1920
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242*44 W. 23rd Flace.

Durįs atsidarys 6:30: Lošimas prasidės lygiai 8 vai. vakare.

M

Gries Latvių Orchestra. Šokiai tęsia iki vėlai nakties.
šį veikalą būtinai turi pamatyti kiekvienas darbininkas ir darbi

ninkė. Tai yra vienas geriausių lietuviškų veikalų. Jame aiškiai at
vaizdinama kaip seniau ponai elgdavosi su baudžiauninkais, ypač su 
jaunoms mergaitėms, kaip jos tapdavo išplėštos iš tėvų ir begėdiškai 
kankinamos. ' .

šis vakaras yra rengiamas politiškiems kaliniams. Visas pelnas 
aukaujamas tų nekaltų Žmonių pagelbai. Todėl visi, ypač darbinin
kai privalote i šią pramogą atsilankyti ir paremti taip naudingą ir 
prakilnų darbą. Kviečia visus KOMITETAS.

Koncertas ir Balius
— Rengiami —

Susiv. Liet. Soc. .Dainininkų Am. I-mo Apskričio

Įvyks NEDĖLIOJĘ, KOVO (MARCH) 14 D., 1920
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23 Place

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 75c. ir 50c.
Tai bus vienus iš gražiausių Koncertų. Programą išpildys Susiv. Lie

tuvių Socialistų Dainininkij Am. I-mo Apskričio mišrus ir vyrų chorai. 
Taipgi dainuos ir atskiri chorai. Kviečiame visus lietuvius skaitlingai atsi
lankyti j šį gražų Koncertą, kuriame išgirsite puikių dainų. — RENGĖJAI.

m.

TĖMYKITE! TĖMYKITE!
PIRMOS LIETUVIŠKOS PRAKALBOS \

S u m m i t, III.
PRAKALBOS BUS NEDĖLIOJ KOVO 14 D., 1920 

p. ANTANO ZOPELIO SVETAINĖJE
Prasidės 7tą vai. vakare.

Kalbės LIETUVOS MISIJOS NARIAI.
Inžanga visiems veltui.

Užkviečia visus vardu Dr-jos P.L.T. ir L.P. Bonų
KOMITETAS.

Telcphor.e Yards 5834

:’DrrdPrft.’ Wlegiw- 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Haistcd SU Chicago.'

■ ............................................ ........ . —■
Tel. Canal 6222.

DR. C. K. CHERRY8* 
DBHT18TA8 , . 

2201 *• 22"t»!T * 8t* 
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po piety iki 8 vakare.
—

ANTON CECHOV.

Sargyba po
Sargyba

Ar matėt kada, kaip apkrau
na asilų? Paprastai ant nelai
mingo asilo verčia viskų, kas 
sumanoma, nesivaržant ne kie
kybė, ne didumu daiktų: virtu
vės turtas, rakandai, lovos, sta
tinės, krepšiai su žindomais ku 
(likiaiH. . . taip kn<l upltraulas n- 
zinus darėsi panašus į didelį, L>c 

jokios formoš kaintiolį, iš ku-. 
rio vos matyti galiukai asilo 
kojų. Labai panašiu į tai buvo 
ir Chlamovo apskričio teismo 
prokuroras Aleksei Timofeje- 
vič Balbinski, kada po trečio 
varpelio skubinosi užimti vietų 
vagone. Jis buvo apkrautas nuo 
galvos iki kojų... Ryšeliai su 
maistu, dėžutės, blėkinės, skry
nutės, kokia tai bonka ir... vėl 
piai žino ko ant jo nebuvo! Nuo 
jo raudono veido'prakaitas be- 
go upeliais, kojos linko, o aky
se spindėjo kančia. Paskui jį 
su margu lietsargiu ėjo jo pati 
Nastasija Lvovna, mažute, 
Šlakuota blondinė su >išsikišusia 
apatine žiaunim ir išsipūtusio
mis akimis, lygiai panaši į jau
nų lydekų, kada jų 
traukia iš vandens... Užėmus 
po ilgo vaikščiojimo po 
gonus vietų ir suvertęs ant sodi
nės bagažų* prokuroras nusi
šluostė kaįtų if ėjo prie durų.

Kur tu eini? paklausė jo

meškere

va-

Noriu, dusele, į stotį nuei
ti.. . stiklelį degtinės išgerti...

—Dar ką prasimanė... Sė
dėk.. .

Balbinski atsiduso ir nuo
lankiai atsisėdo.

—Paimk į rankas tą krepšį... 
Čia indai...

Balbinski paėmė j rankas di
delį krepšį ir liūdnai pažiurėjo 
į langą... Ketvirtoj stotyj pati 
pasiuntė jį į stotį atnešti karšto 
vandens ir čia prie bufeto susi
tiko su savo prieteliu Plimų 

*aptkiiėio«4eisino pirmininko pa 
gelbininku Fliažkinu, su ku
riuo buvo susikalbėjęs važiuo
ti kartu užrubežin.

Broli, ką tai reiškia? — už

Ūkias Parduodame
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ŪKININKŲ KOLONIJA AMERIKOJE, uždėtu per ANTANĄ KIEDĮ ir 

apgyventa su 480 Lietuviais Ūkininkais, kur vienų praeitų \ašara nupirko 60 akiu lietuviai.. Musų 
kolonijoj lietuviai dauginus. ūkių nuperka negu imant sykių visoj Amerikoj.. Turime 5 ūkiškas 
draugijas, laisvas ir katalikiškas, parapijas ir kunigų. ANGLAI FARMERIAI nenori tarp lietuvių 
gyventi, parduoda arba mums paveda parduoti, o pats mufuojas kitur iš musų kolonijos. Iš kurių 
mes turime paėmę 85 ūkias, geriausias, mažas ir dideles, su budinkais, sodnais ir su gyvuliais, 
ir mašinomis parduoti ant lengviausių išmokėjimų, gražiausioj ir parankiausioj vietoj. I -aukai lygus 
žemė molis su juodžemiu ir molis su smejžemiu, maišyta, derlingiausi dėl visokių auginimo javų: 
Kviečių, Rugių. Miežių, Avižų, žirnių, Binzu, Kornų, Daržovių, Bulvių, Visokių Sodnų Vaisiu, Do
bilų šieno, ir Ganevoa Geros. Oras sveikas, vanduo labai geras. Keliai žviruoti. Daug puikių 
ir žuvingų ežerų ir upelių prienat miesto S» OTTVILLE, KjJCH., kuriame yra ūkininkų turgui, pro
duktų sukenavimo fabrikai SŪRIŲ, SVIESTO išdirbystės, Rankos, Bažnyčios, Teatrai ir visokios 
krautuvės. Už 8 mylių yra Antras musų kolonijos miestas LUŪINGTON. MICII. ant EŽERO MICHI- 
GAN kranto, į kurį kas dienų daugybė laivų atplaukia iš Chicagos, Milwaukce ir kitų miestų, ku
riame yra visokių fabrikų ir dar 3 dideli nauji fabrikai yra budavoiami. Kuriame yra visokių 
darbų ir uždarbių. Nepirk kitur ūkės kaip pas mus NAUJOJ LIETUVOJ. Rašyk, o gausi katalogų.

Parduodame Ukes Sodnų Auginimui
HAR I’, MICHIGĄN yra 23 mylios nuo musų kolonijos, mes ten turime 45 ukes paėmę ant pardavimo. ' ' 1----- -----• « -------------- •-« -O-l 1—1 1 ---1..1  N-l— _12_tl-  
vis ten sunku rasti. 1 
GIŲ ir Rugiams, Grikams, Bulvėms, 
daug smelies, per tai ten ;

puolė jį FliaŽkjnaą. - Juk tai 
mažiausiai kiaulyitė. Susitarė- | 
me kartu viename vagone va- 
žkto|i, o jus kipšas nunešė į III 
kląsą! Kodėl jus III klesa va
žiuojate? Bępe pipigų pas jus 
nėra, ar kaą?

Balbinski numojo ranka ir 
pradčjo akimis mirksėti.

—-Dabar man vis tiek pat... 
— sumurmėjo jis: — nors ant 
tendero važiuoti.; žiūriu, žiū
riu, bet, rodos,’ pabaigsiu tuo, 
kad užbaigsiu savimi... po 
traukiniu pulsiu. Jus nę^alite 
savi įsi-valžviiuti, kaip

mane priede mano geroji! Tai 
yra taip priėdę, kad stebėtina 
kaip aš dar iki šiol gyvenu. Die
ve mano! Oras puikus... platy
be... gamta... visos sąlygos 
dėl berupestingo gyvenimo. 
Viena inintis, kad užrubežin va 
žiuojani, rodos, turėtų sužadin
ti veršikų džiaugsmų... Taip 
nėra! Reikėjo pikjtukui užkarti 
man ant kaklo tų turtu! Ir 
koks pasityčiojimas’ tikimo! 
Tyčioimis kad išsigelbėjus nuo 
pačios, sugalvojau aš kepenų li
gų... į užrubežį norėjau pa
sprukti... Visą žiemų apie lais
vę svajojau, ir sapne ir tikre
nybėje save vienų mačiau. Ir 
kas gi? Užsikorė su manim 
važiuoti! Aš ir šiaip ir taip 
nieko! “Važiuosiu ir važiuo
siu!” nors tu įlyšk! Še, ve, iš
važiavome... Siūliau važiuoti 

II klcsoj... Nė už kų!... Kaip 
tai, girdi, galima taip pinigus 
leisti? Aš jai visus gerumus 
nurodau... Sakau, kad pas mus 
ir pinigų yra, ir prestižas musų 
puls, jeigu mes važiuosime III 
klesoj, kad trošku ir smirda... 
neklauso! Ekonomijos velnias 
apsėdo... Dabar nors tų baga
žų paimti. Na, delko, mes tiek 

zdaug dkiktų su savin) velka
mo? Kamblio visi ryšuliai, dėžu
tės, krepšiukai, skrynutes ir ki 
tokis šląmštas? tyaža to, kad į 
tavorinį vagonų atidavėme de
šimtį pudų? me? dar •musų, va
gone keturjas sedj’ncs užėmėm. 
Konduktoriai nupintos taip ir 
prašinėja apvalyti vietų dėl 
publikos, pasažieriai pyksta, ji 

•>u jais barasi?. . Geda! Ar tikė-
• • i ♦ J ' •site, kaip ugnyje degu! O nuei

ti nuo jos, gelbėk Viešpatie! Mė 
žingsnio nuo savęs ncnulęidžia. 
Sėdėk prie jos ir didelį krepšį 
int kelių laikyk. Dabargi karš
to vandens pasiuntė. Na, ar pa
doru teismo prokurorui su va
riniu vaigščioti? Juk čia traukit 
nyj bt'abėjo, mano liudytojai ir 
teisiamieji važiuoja! Nuėjo vel
niop priestižas! O tai broleli, 
bus man pamoka! kad bučiau 
žinojęs, kų reiškia asmeniška 
laisvė! Kitų kartų užsikarščiuo- 
ji ir ar žįnote, be reikalo žmo
gų po sargyba paduodi. Na, dar 
bar aš suprantu... persįėmiau.. 
Suprantu kų reiškia būti po sar 
gyba! Ak, kaip suprantu! !

—Beabejo, sutiktumėt eiti 
ant parankos? — nusišypsojo 
Fliažkin.

Magdaliete
Istorinė drama — penkiose veikmėse. Visa dedasi Jėzaus Kristaus laikais — Jeruzoliine.

ar

j

Šitą tikrai puikų ir kiekvienam matytiną veikalą vaidins DRAMATIŠKAS RATELIS

Nedėlioję, Kovo 14 d., 1920

Tatai kiekvienas musų prietelis, kiekvienas gerų veikalų ir vakarų mylėtojas, kiekvienas chicagietis te
tai brangintinas musų scenos perlas. Kas jo nematys —gul nepamiršta atsilankyti. Marija Magdelietė

tikrai gailėsis.
, Svetainė atsidarys kaip 5 vai. vakare, lošimas prasidės — 6 vai. Po lošimui smagus balius.

Tikietai i skalno gaunami pirkt Naujienų Ofise, Darbo Žmonių Knygyne ir pas Dramatiško Ratelio narius

■■

»l

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, lukštų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 m$n. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistel ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:
—------- ----------------- S A t'U T ARAS

CHEMICAL INSTITUTION J. Raltrėnas, Prof.
1707 So. Haistcd S t., Telephone Canal 6417. Chicago, UI.

Ton žemė daug prastesnė negu* musų kolonijoj,Jaukai kalnuoti, smiltis su žviru. molio su- 
‘.... 1‘. HART. MICII. žemė tik tinkama yra sodnų auginimui, PIGIŲ, VIŠNIŲ, AVIE-

►, Bulvėms, netinka, ŠIENUI auginti ii kiliems lietuviškiems javams por- 
yra daug tuščių ūkių ir pigiai gauname parduoti.

Ūkiu Turime Dar 4 Vietose
FEACO(}K IR IRON, MICII. Ten laukai mažai dar apgyventi tik kelminai, krūmai, ten turime 
suvis pig'U žemių parduoti nuo $5 iki $18 už akeri žemės.
FOUNTAIN IR CUSTER, MICH. turime daug vidutinio gerumo ūkių, su budinkais ir su gyvuliais, 
kurias suvis pigiai parduodame. Atvažiuokite, mes po visas ukes jus apvažinėsime su automo- 
biliuni, kur galėsite tinkamiausią ūkę pasirinkti.

Parduodame Valgomus Produktus
l žsiorderiuokile valgomų produktų per musų draugiją, mes jums į meistus prisiusime šviežius 
KIAUŠINIUS, gerą SVIESTA, LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ, TIKROJO MEDAUS, VISOKIŲ GRUDŲ ir 
ŠIENO. '

Parduodame čiepus, Rožės ir Pavėsio Medelius
Mes turime ant pardavimo 200,000 gatavų inčiepitų medelių ir diegų visokių vuogų. Puikiu visokiu 
pavėsio medelių ir gražiausiai židinčių krūmų ir rožių.

Vakacijas Praleiskite Musų Koloinijoj ' t
Kreipkitės i mus norinti turėti tart>e Lietuvių Ūkininkų Linksmas vakacijas. Mes pajieškonic jums 
praleisti vakacijoms gerą vietą pus gerus lietuvius prie ežero arba upelio.

Užsirašykite Ūkišką Laikraštį
“ŪKININKŲ ŽINIOS”, kurias pradėsime išleidinėti nuo Balandžio mėnesio, eis kas dvi savaiti 
kartą, BEPARTYVISKAS, iliustruotas, žiurnalo formoje, didžio 11x14, nuo 16 iki 24 puslapių.1 « - • *-* - 
nimais apie visokiose šakose ūkininkavimą.

---  — —— * - •

v pagerinimus ir konservų sudarymus ir tt.
__ „ 9 • _ _ ♦ _ 1 •• • •

prekybos srities. 1

“t KININKŲ ŽINIOMS” kuodaugiausiai skaitytojų ir reikalaujame AGENTŲ rinkli prenunicrotorius 
ir apskelbimus. Prašome korespondentus ir ra- šytojus j talką, pagelbčkįte “ŪKININKŲ ŽINIOMS ‘ 
visuomenės laikraštį visokiais gerais raštais, patyrimais ir žiniomis užpildyti, už kų iškalno ta
riame ąčių.

SU VISOKIAIS-REIKALAIS kreipkitės i LIETUVIŲ ŲKININKŲDRAUGIJOS Administratorių

“ŪKININKŲ ŽINIOS 
karią, BEPARTYVISKAS, iliustruotas, žiurnalo formoje, didžio 11x14, nuo 16 iki 24 puslapių. Ku
rios padavinčs svarbiausias žinias, talpins mokslliškus raštus su geriausiais patarimais ir pamoki
nimais apie visokiose šakose ūkininkavimą. Talpinsią dėl moterų naudingi pasiskaitymai, kur ras' 
visokių pasimokinimų apie namų tvarką ir svarumo, prisilaikymą, apie pasirėdimą, apie visokius • 
pagerinimus ir konservų sudarymus ir tt. Talpinsis visokie geri šeimyniški pasiskaitymai. Talpinsis 
jaunuomenėj meiliški pasiskaitymai ir satyros. Tatpinsis turgų žinios ir visųkie pranešimai iš 
prekybos srities. UŽSIRAŠYKITE kiekvienas lietuvis Ir lietuvė tą puikų ir naudingų laikraštj. 
Kaina metams $1.50, pusėj metų $1.00, užrubežiuose $2.50 melams. Malonėkite pagelbėti gauti 
“ŪKININKŲ ŽINIOMS” kuodaugiausiai skaitytojų ir reikalauiame AGENTŲ rinkli prenumerotorius 
ir apskl'lbiniUS, lrm.»unr.nrtantnc ir ra.Svirtine i <*tliza TtutrztUtALiffi I Tg INJT NTIZTT •> f NT f M VOC”

riame ači“

ANTANĄ KIEDĮ ant adreso:

Lietuvių Ūkininkų Draugija
ROBINSON BUILDING, ’ SCOTVILLE, MICHIGĄN-

I įrodė tu tokia! Ar greit aš, ne- 
I laimingasis, pasiliuosuosiu nuo 

tayęs, Ksantippa? Ar tikėsite, 
ivan Nikitič, kartais Užmerksiu 
akis ir svajoju: ak, kad ji kaip 

I nors pakliūtų į mano nagus, 
kaipo teisiamoji? Rodosi, į ka
torgą nugruščiau!. Bet.. . pra
bunda... Tsss*..

< Prokuroras akimirksnyj pa
darė nekaltą veidą ir paėmė į 
rankas kepšį.

' Eitkūnuose, eidamas karšio 
vandens, jis išrodė linksmesniu

i —Dar dvi dėžules pavogė!— 
pasigire jis Fliažkinui. — Ir jau 
visus sausainius mes suvalgė
me.. . Visgi lengviau.

' Karaliaučiuje jis visiškai per 
imainč. įbėgęs rylą į Fliažkino 

vagoną, jis užvirto ant divono 
ir prasijuokė laimingu juoku.

—Balandėli! Ivan Nikitič! 
Duokies apkabinti! Atleisk, 
kad aš sakau tau “tu”, bet aš 
taip linksmas, taip laimingas! 
Aš lais-vas! Supranti? Laisv-' 
as! Pati pabėgo!

—Tai yra kaip pabėgo?
—Išėjo naktį iš vagono ir iki 

šiol jos nėra* Ar ji pabėgo, ar 
papuolė po vagonu, ar galbūt 
kur ant stoties pasiliko... Vie
nu žodžiu, jos nėra! Aniuolc tu 
mano!

—Bet paklausyk gi,--susirū
pino Fliažkinas. 'Tokiame at
sitikime reikia telegrafuoti!

Apsaugok mane Viešpatie! 
Tai yra taip aš dabar tą laisvę 
jaučiu, kad aprašyt negaliu! 
Eime, po platforma pasivaikš- 

vistis I čiosim... ant laisvės pakve- . • I • * *

Priežtis Sunai 
kintg Nervų

Dažnai gludi ne dėl 
palaidaus gyvenimo 
ir kenksmingų įpro

čių, bet daugiausia 
delei erzinimo, sunky
bės ir vargo sąrišyje 
musų kasdienio dar
bo, kurį turime atlik
ti. .Jeigu pastebėsite, 
jog jūsų energija 
punla, nelauk, kol vi
sai nusilpsi, bet tuoj 
vartok

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgauėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios štai lės ir konservatyvi mode
liai, <20.00 iki <45.00.

Vyrų Ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai <1.00 iki <28.00

Vyrų kelinės <3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai 15.00 ir aukščiau.
Pirkite sau ©verkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
li nežymiai vartotų siutų ir ©ver
kautų $8.50 ir augščiau.

Full dress, tuxcdo, frock liūtai, 
ir tt. <10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki P vai. vak 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

8. GORDON,
UIS So. Haistcd SU Oclago,

moste

prie viso savo neturto dešimts 
tūkstančių užstovo duočiau... 
Bet vienok bėgu... Turbūt jau 
rengia pirtį... Bus barnio!

Virbaliuje Fliažkin vaikščio
dama? antksti rytą po platfor
mą, pamalė viename iš III kle- 
sos vagono langų mieguistą fi
zionomiją Balbinškio.

— Ant valandėlės!
’ėjo jam prokuroras. — Maniš
kė dar miega, nenubodo. Kada 
ji miega, aš palyginamai Ii nu
sus... Išeiti gi iš vagono nega
lina, bet užtai krepšį kol-kas 
galima padėti ant grindų... 
Nors už tą ačiū. Ach, taip! Aš 
ums nesakiau? Pas mane

džiaugsmas!
—Kokis?
—Dvi musų dėžules ir maišc- 

į pavogė... Visgi lengviau... 
Vakar suvąlgėm žąsį ir 
pinigėlius. . Tyčiomis daugiau I puošime! 
valgiau, kad mažiau bagažo lik-1 Draugai išėjo iš vagono ir nu 
tų.. . Bet ir oras musų -vagone! žingsniavo platforma. Proku- 
Nors kirvį kabink... Pff... rotas žingsniavo ir kiekvieną 
Ne važiavimas, o tikra kauki- savo atdūsį palydėdavo šauks- 
nė... inais: “Kaip gera! Kaip lengvai

F|roikuroras atsigrįžo ir su kvėpuojąs!I Nejaugi yra žmo- 
piktumu pažiurėjo į savo mie- nių, kuriems visada taip gerai 
gaiščių pačią. -----

—-Barbaras tu mano! — pra
šnibždėjo jis. 4

PARTOGLORY
Viena geriausių gy
duolių dėl nervų, ir 
vėl lengvai savo dar
bą pagalėsi. Butelis 
$1.25. Penki buteliai 
už $5; gaunama Ap- 
tiekoj Partosa, 160 
Second Av,e., New 
York, N. Y.

dūliais gyvensime.
Ir prokuroras šuoliu nubėgo 

į savo vagoną pasiimti daigių. 
Už poros minučių jis išėjo iš sa 
vo Vagono, bei jau nebe besi
džiaugiantis, o išbalęs, pamišęs 
su variniu indtį tunikoje. Jis 
svirduliavo ir laikėsi už širdies.

snį Fliažkino. — Pasirodo, kad 
laktį vagonus sumaišė ir per

puoliau, brolau I
Prokuroras į sustojo 

?liųžkiną ir įrėmė j jį žvilgsnį, 
pilną liūdesio ir nusiminimo.

Kankintoja, I dė jis. — Aš tuoj pas tave į va- Jo akyse pasirodė ašaros. Minu-
“Žinai kų, broli ?~nusprcn

prieš

JOHN KUCHINSKAS 1 
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 p0 pietų < 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

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

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

• rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tol. Ganai 2552.

t ė tylėjimo.
—Žinai ką? — pasakė jam 

Fliažkin, švelniai imdamas jį 
už guziko. — Aš tavo vĮetoje...

-—Tai yra kaip?
—Begk — tai ir viskas... O 

lai taip sųdžiusi j tave žiūrint!
— užsi-

0 juk tai
—Bėgti... bėgt 

mąstė prokuroras, 
mintis! Taip aš, broleli, štai ką 
padarysiu: sėsiu j susitiktą 
traukinį-ir aida! Pasakysiu jai 
paskui, kad per klaidą įsėdau. 
Na, sudie... Paryžiuje susitik
sime. .. Vertė K. B-as.

■
V, : k - '
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į-KORESPONDENCUOS
RACINE, WIS SLYVAI. Dideles MILTAI. Pillsbu

Halsteras

AVASRINIAI SIUTAI JAU YRA PAS MUSŲNAUJ
savo

DETROIT, MICH

mo

WATERBURY, CONN

ŽUVIŲ ODA

Telephone Boulevard MM

Hl

Drg. Grigaičio prakalbos ir 
social-anarchlstų desperacija.

ERA spauda 
erą naudą neša

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

LOVŲ PAKLODĖS 
Baltintos ir be siūlių; 
miera 81X90, geras lo
vų apdangalas; su šiuo 
kuponu, $2.35 (vienas 
negali daugiau pirkti 
kaip 0).

IšSIKIRPK ŠIUOS KUPONUS; nei vienas 
dalykas nebus parduodamas be tų kuponų.

IR VIŠTOS GALIMA 
IŠMOKINTI.

nas
d. Grigaitis 
simojimo sudreba toji “i 
ir pasirodo, kad tie visi j v

Vyrų ir jaunikaičių pava
sariniai burnosi įvairaus 
styliaus ir padirbimo taip- 
pat už $40.

d Tą supranta Chicagos 
lietuviai ir todėl savo 
geruosius spaudos 
darbus duoda Naujienų 
Spaustuvei padaryti.

Jauniems vyrams vienly
piai ir dvilypiai siutai mėly
nos, žalios ir rudos flanelės 
ir Cassimeriniai geriausios 
rųšies smulkiai klėtkuoti ar
ba družiuoti. Apsiaustai pa
daryti su vėliausios mados 
kišeniais, atlapais ir pečiais, 
ir esti ketvirtdalis arba vi
sai pamušuoti — tūlų šilko 
pamušas. Dydis 34 iki 42.

Mes taipgi turime ta pa
čia kaina vyrams ir jaunikai 
čiams pavasarinius burno- 
sus labai įvairaus styliaus ir 
mados. Visokio dydžio. •

Visi verptų vilnų siutai vy 
rams. Klasiški modeliai, pui
kiai ranka siūti rudos, mėly
nos, pilkos ir maišytų spal
vų. Dydis 36 iki 44. Taip-gi 
čia yra didelis rinkinys jau
niems vyrams dvilypio segi- 

šilkinio pamušalo siutai 
puikaus padirbimo šviesaus 
ir tamsaus cassimeres, che- 
viots ir tweeds.

ry’s Best XXXX^ 
tentuotii mijjai;
24sydro maišelis

rin t i 
dainų: 
išmest 
kalbėtojas 
cinus

A. M. MACARUS
(Adomas M. Makaras)

Buvusis Suvienytų Valstijų 
Valdžios Raštininkas. Pašpor- 
tus greičiausiai išrūpina.

Aukaukit
»

Lietuvos Laisvės
Fondon

DR. I E. MAKARAS 
Lletnvls Gydytojas Ir Chirurgu 
Rfijęlande: 10900 S. Michigan Aru 
Telefonai. Pullman 342 ir 3186 
Chicagoi ofisas: 4513 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nno 5:30 
-7. Tel„ Yardi 723.

Dr, Charles Segal
Persikėle { 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 2889.

sau- 
•Gri- 

Igaitis yra turtingas savo protu, 
nes kaipgi kitaip ir galėtų būti. 
Komunistai surinko visas savo 
protiškas 
nrileido 
partijos 
to; dirbo 
pastatę 
pamatus 
kai partijai ant 
kad

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
VALANDOS: 3-12 ryta 

2—3 vakare 
3303 S. Morgan St Chfeaga. UI

Lietuvos Misijos atsilan 
kvmas.

D O mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti,

Hart, Schaffner & Marx 
puikiai ranka siūti siutai 
parsiduoda šita kaina. Vien
lypio ir dvilypio segimo mo
deliai vyrams ir jaunikai
čiams įvairaus parinkimo 
nuo šviesių iki tamsių spal
vų. Šitie siutai yra pusę ar 
pilnai pamušuoti. Hart, Sch
affner ir Marx leibelis yra 
mažas dalykėlis, bet rak
dama didelis daiktas. Tai y- 
ra užtikrinimas pilno pasi
tenkinimo.

Čia taip-gi yra keletas gra 
žiu H. S. & M. šilku pamu- 
šuotų burnosų tamsaus ox- 
fordo audeklo.

■ .........

Naujienų Spaustuve
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

v Telefonui Pnllman 656.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistag 
10657 Miehigan Avė- Roenlani.

seat, kuris visokių štukų išmo
kino 60 cirko vištų, ir tai tokių 
štukų, kurios vištoms rodos vi
sai neprieinamos. Tos mokytos 
vištos Amerikos cirkuose tu
rėjo didelio pasisekimo. Visur 
cirkų lankytojai stebėjosi, kad 
toki menko proto sutvėrimai 
kaip vištos gali tokių štukų iš
mokti. Tosseat turi viena jo iš 
mokinta vištų, kuri ant medi
nio ritinio gali irties prickyn ir 
atgal. Kita višta gali važinėti 
ant mažo biciklio. Vienas jo 
gaidys gali šokti ant virvės. Ki 
tas mokytas gaidys įkinkytas į 
mažų vežimėlį ir jį trukia, pa
ėmęs pavėžinti vištų. Kita viš
ta višta moka gerai irties ant 
mažo biliardinio ritinėlio. Mo
kintos vištos vaidina pantomi
mų, kurioj ypač gaidys parodo 
didelio gabumo. Mokytojas 
tvirtina, kad esą sunku jo tim
pai surasti tinkamu gabių lošė
jų, nes vištos sunkiai pasiduo
da mokinimui, bet jeigu sykį 
pasidavė, tai parodo, kad ir 
vištos nėra taip kvaili sutvėri
mai, kaip apie jas žmonės ma
no.

RAŠOMOJI POPIERA 
(Bond)

Pigidu kaip opto (olselio) 
kaina 

-Parsiduoda svarais
po 16c svaras. 

Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin
kite, kol neišparduotą. 
KrėĄ>kitės į NAUJIENAS

Parduoda Laivakortes ant vi
sokių linijų.,

Pinigus siunčia
Notarijušas, baigęs Pramonės 

Teisių Kursus (Business Law). 
Parduoda Bendrovė^ Šerus ir 
Bonus. Insurance — Loans — 
Real Estate. Ingaliotinis Lietu
vos Astatymo Bendrovės.

Valandos: 9 iki 9 vakare. Dro- 
ver 4525, 3256 S. Wallace St., 
kampas 33-čios. Tik 4 trumpi 
blokai nuo Halsted St.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

fornijos slyvai; sva

Vištų laiko kvailu sutvėrimu,( 
kurio nieko, kur reikia šiokio) 
tokio proto, išmokinti negali
ma. Bet pasirodo, kad ir višta 
nėra taip kyailas sutvėrimas, 
kaip apie ją paprastai mano. 
Su kantrybe ir protu ir vištą 
galima išmokinti ne vieno da
lyko, todėl visiško kvailumo, 
rodosi, negalima jai primesti. 
Apie tai įsitikino vienas Ameri- 
kmąs drfcuttse Vfetfltfų 
dresuotojas (mokytojas) Tos-

budavoti tik ant lekiojanČių 
smilčių. Todėl nestebėtina, kad 
komunistus apėikė desperacija 
matant kad jų programai” ne
atlaiko jokios kritikos. O L. S. 
S. 116 kp. taria d. Grigaičiui 
ačiū už pasakytų nuoseklių, rim 
tą ir naudingų prakalbų.

— 116 kp. Koresp.

jiegas ir net šnipus 
prie sudarymo savo 
‘moksliško” manifes- 
lipįno, rašė, statė ir 

užreiškė: “Pastatėm 
anarcho-komunistiš- 

tokios uolos, 
peklos vartai neperga- 

štai atvažiuoja mirti- 
p ir mes visi žmonės, 

nuo pirmo už- 
uola” 

i. “ma 
programai” yra pa

Del odos brangumo, čebatai 
ir čeverykai ir Amerikoj neap
sakomai pabrango. Tas bran
gumas ir verčia žmones j ieško 
t i odos pavaduotojų, nes tik'to
kiu bildu galima kiek nupigin 
Ii čebatų ir čeverykų kainas. 
Kaip skelbia žvejybos biuras, 

1 mėginimai taip išdirbti žuvių 
.odų, kad ji tiktų avalinei, pil

iai pavyko. Žuvių oda duoda
mi taip gerai išdirbti, kad ji tin
ka, taip kaip ir gyvulių oda, 
'.eVerykams ir debatams, ir ga- 
i pavaduoti gyvulių odų. Žino- 
na, žuvių oda yra silpnesnė ne 
gu gyvulių; bet ji yra ir kur
kus pigesnė. Netrūksta betgi 
kai-kurių žuvių, kur turi gana 
tvirtų odų, galinčią visai užva
duot gyvulių odą. ŽmogėdŽių 
*.uvių, pov. rekinų oda yra jei
gu ne tvirtesnė už gyvulių odą, 
‘ai ir ne silpnesne, ir gerai duo 
Jasi išdirbti. Tvirtą odą turin 
Mų žuvių yra ir daugiau ir jų 
klos taipjau duodasi gerai iŠ-' 
dirbti. Jų vis daugiau ir išdir
ba, ir tas galės kiek nupiginti 
pabrangusių čebatų ir čevery
kų kainų. Yra jau specialės 
kompanijos, kurios užsiima 
išdirbimu žuvių ir kitokių van 
deninių sutvėrimų odos, tinka
mos avalinei dirbti. Tokių kom 
panijv yra Carolinoj, Floridoj 
pietinėse valstijose, nes pieti
nių kraštų žuvys geriausiai tin 
ka užvadavimui gyvulių odos. 
Kuriasi kompanijos užsiiman
čios gaudymu turinčių tinka
mą avalinei odą žuvių. Wa- 
shingtone nesenai susiorgani
zavo kompanija, \ užsiimanti 
gaudymu duodančių tinkamą 
čeverykams dirbti odą rekinų.

mok ratai. Tiek “komunistams// 
liek tautininkams ir klerika
lams tatai nepageidaujama. Vi 
sa ta trejybė gražiaj sutaria ei
ti prieš tuos darbininkus, ku
rie nenuoalsiai kovoja už savo 
klesos reikalus ir už Lietuvos 
žmonių, laisvę. Komunistai be- 
velyja pritarti tam, kad jų drau 
gija skirtų pinigus rėmimui re
akcines Lietuvos valdžios, nes 
jie mano taip, kad juo Lietu
vos darbininkams bus blogiau, 
tuo geriau, nes tuomet jie grei
čiau pakels irrevoliucijų ir 
įsteigs proletariato diktatūrų...

RANKŠLUOSČIAI 
Turkiškos pirties rank- 
šluoščiai; išausti iš 
storų dvigubų siūlų su 
puikiais mėlynais, arba 
mėlynai-geltonais kra
štais; m i era 18X35. 
Su šiuo kuponu—57%c 
(vienas negali daugiau 
pirkti kaip 6 rankšluo- 
ščius).

IŠSIKIRPK ŠIUOS KUPONUS; nei vienas 
dalykas nebus parduodamas be tų kuponų

O. Bobinienė pati duoda įne
šimų, kad Šviesos draugija ne
remtų Lietuvos socialdemokra 
tų. Ir tas “draugės1* įnešimas 
labai patiko visiems, nuo pat 
(įidžiųjų rrrevoliucionierių iki 
Povilaikos mokinių. Visai ne- 

I nuostabu, kad “tikrieji tėvynai 
i niai” priešingi rėmimui susi- 
j pratusių jų Lietuvos darbinin- 
|kų jųjų kovoj už darbo žmo- 
• nių teises, nes tie “tėvynainiai” 
pątįį nemoka protaut nei žing- 

; snlo žengti neįsikabirtę į juod- 
i varnių skvernus. Bet kas-gi 
1 pasidarė su tais “tikraisiais 

darbininkų išganytojais”—ko
munistais?
rrrevoliucijij 

diktatūrų

Ar ir jie visą savo 
“proletariato)- 

tikisi įvykinti kle- 
špitolninkų skvernų 

įsikabinę? — Dėdės Draugas.

Kovo 7 dienų įvyko Water- 
bitrio Lięt. Šviesos Draugijos 

susirinkim|as. Nors Waterbu- 
rio Liet.j Progresyviųjų Drau
gijų Sąryšis nesitikėjo gauti iš 
jos paramos Lietuvos socialde
mokratams, bet vis dėlto kaip 
kitoms draugijoms taip ir jai 
buvo pasiuntus laiškų su pra
šymu aukų Lietuvos Socialde
mokratų partijai^ Taigi kalba- 
mųjame susirinkime ir buvo 
(as laiškas skaitomas. Po per 
skaitymo, imtasi svarstyti. ‘ Pa
sirodė, kad beveik visi Šviesie- 
čiai priešingi rėmimui Lietuvos, 
darbininkų. Jie mat bijo, kad

SPECIALISTAS 
namtnnoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 

Si nyksta regėjimas 
\J Mes vartojam 
JT pagerinta Oph- 
r* thalmometer. Y- 
f patinga doma at 
* kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena 
4649 8. Ashland av. kamp.47 iL 

Telephone Yards 4317
Boulevard 6437

(liūties šalies valdžia.
Aukų Lietuvos Socialdemo

kratų partijai paremti surink
ta $31.40. (Aukautojų vardai 
pagarsinti skyrium).

Antru h įveju d. Grigaitis kal
bėjo apie skirtumų tarp socia
listų ir komunistų, čia tai ir 
įvarė musų sociai-anarcbistus 
j desperacijų. Tečiaus kas įdo
miausia, tai tas, kad musų ko
munistai patįs neapkenčia 
prųgramo. Kada kalbėtojas 

pradėjo skaityti dabartinių ko
munistų manifestų, tai musų 
komunistai piestu stojo ir gal
vas purtydami šaukė: “Neskai
tyk! neskaityk!., tu buržujus” 
ir t. t. Vienok kalbėtojas kaip 
žarijomis bėrė komunistams į 
akis, už jų neapgalvotų nusista
tymų prieš darbininkus.
' Vėliaus tūli jų pamatę kad 
niekd nepadarys, nustojo šuka
vę. Bet viena moterėlė, kuri 
sakėsi nesanti davatka ir netu- 

kiaašinių vis tęsė savo 
“Eik šalin nuo steičiaus; 
per langų” ir lt. Nors 

nebuvo ant “stei- 
bet biedną komunistų 

davatka matyt nežino kaip va
dinasi vieta, nuo kurios kalbė
tojas kalba į publikų.

;— Grigaitis buržujus!
Ir tiesa

Vasario 29 d? buvo čia atsi
lankęs Lietuvos Misijos narys, 
majoras Žadeikis, kurį pasi
tikta ant stoties ir atlydėta į 
Union svetainę, kur turėjo 

įvykti prakalbos. Žmonių bu
vo susirinkę gerokas būrys, 
apie KM). Majoras Žadeikis 
kalbėjo apie Lietuvos dabarti
nę padėtį ir kvietė klausytojus 
duoti liesi kuriančiai Lietuvos 

valstybei paskolos. Paskolos 
bonų buvo parduota už 6 tuk-v 
stančius dolerių, taipjau 10 dot. 
aukų surinkta Lietuvos šau
liams. _ .

Telephone Yards 5032

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

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

Jie atsiunčiami kiel vieną dieną per paskutines dvi savaites — pilniausia jų rinkinis • « •
paruoštas jūsų pasirir kimui. Šiais metais, kaip niekad pirmiau, bus jums patpgiausia 
pirkties čia, kame kokybė, stylius ir kainos teisingai ‘nustatyta.

Vas. 29 d. L. S. S. 116 kp. bu
vo surengusi prakalbas. Kalbė
jo d. P. Grigaitis, Naujienų re
daktorius.

Pirmiausia kalbėjo apie Lie
tuvą ir jos darbininkų kovų už 
laisvę. Pažymėjęs tą faktų, 

kad Socialdemokratų partija | kė komunistai 
nuo pradžios jos susitvėrinio 
stovėjo ir stovi už didžiausių 
laisvę darbo žmoiiėms, jis pil
noje šviesoje parodė Lietuvos 
valdžios netinkamų atsinešiiną 
linkui savo šalies darbininkų. 
Bene daugiausia ir juoko pub
lika turėjo iš to “gyvčjo rožan
čiaus” kabineto. Rimtos kriti
kos susilaukė ir dabartinis Gal 
vanausko kabinetas ir d. Gri
gaitis užreiškė, kad jei Lietuvos 
valdžia nesustos įsisiūbavusiai 
reakcijai tarnavus, ji turės Ųu- 
ti pašalinta, nes tokia valdžia, 
kuri eina prieš savo šalies žmo
nes, neturi morales teisės va-nifestai

IN
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Lietuvos Socialde
mokratų atsi
šaukimas.

Šiandie išpausdinome 
“Naujienose” musų draugų 
atsišaukimą iš Lietuvos.

Jo turinys kalba pats už 
save. Bet atkreipiame skai
tytojų domą į kaikurias jo 
vietas. Atsišaukime skaito
me:

“Netikėkit, draugai, 
tais, kurie jums sako, kad 
dabartinė Lietuva buk e- 
santi demokratinė respub
lika. Kuomet rašome tuos 
žodžius, nepakenčiamas 
prispaudimas užgulė Lie
tuvos darbininkus ir visa, 

'kas siekia Lietuvai lais
vos, demokratinės . atei
ties.” . ? i
Dabartinę tvarką Lietu

voje musų draugai charak
terizuoja, kaipo reakcininkų 
“okupaciją”.

Per keletą* metų Lietuvą 
laikė savo naguose kaizeris- 
ki okupantai. Dabar ją o- 
kupavo visoki caro gadynės 
išauklėtieji pašlemėkai ir 
“patriotai” ir “krikščionįs”.

Lietuvos darbo žmonės ko 
voja, kad pasiliuosavus ir 
nuo šitų okupantų. Jie per 
Socialdemokratų Partiją 
šaukiasi Amerikos lietuvių 
darbininkų pagelbos.

Padėkime tad jiems.
Pasiskubinkime suteikti 

jiems pagelbos, kad jie ga
lėtų laimėt mūšį su reakci
ja Steigiamojo Seimo rinki
muose.

Stiprinkime

Karščiavimosi ūpas, kuris 
pereitaisiais metais buvo 
apėmęs radikaliai protaujan 
čiuosius lietuvius darbinin
kus, jau praėjo.

Pernai, po įtaka revoliu
cijų ir suiručių Europoje, 
jie buvo palinkę laukti, kad 
bite valandą įvyks visame pa

šaulyje katastrofa, kuri su
syk palaidos kapitalizmo 
tvarką ir atidarys žmonijai 
kelią į naują, geresnę gady-. 
nę. Kuris jiems tuomet siū
lė Ūmesnę revoliuciją, tas 
jiems išrodė esąs tikresnis 
jų draugas; o kas juos ragi
no organizuoties ir plenin-1 
gu, kantrium darbu siekti 
prie pasiliuosavimo, į tą jie 
žiurėjo, kaipo į “oportunis
tą” arba net “buržuazijos 
parsidavėlį”.

Šiandie musų darbininkų 
minios jau kitaip galvoja. 
Jos pamatė, kad vienu šuo
liu įšokti į socializmo tvar
kų negalima; ir jos vėl ėmė 
suprasti organizacijos ir ple 
ningo veikimo svarbą. Jos 
ėmė protaut. O tie elemen
tai, kurie pereitaisiais me
tate žaidė ant įtemptų žmo
nių nervų, nors dar vis tebe- 
šukauja ir dabar, bet jų šu
kavimas jau yra visai kito
kios rųšies. Pernai jie el
gėsi, kaip kokie Hindenbur- 
gai, ir reikalavo, kad visi, 
kas nepritaria jiems, “atsi
klauptų ant kelių”; tuo tar
pu kad dabar jie jau mėgi
na sugraudinti žmones savo 
nelaimėmis ir pridengti sa
vo nepajiegimą niekini-1 
mais savo oponentų.

Jų karjera jau pabaigta. 
Minių jau jie neteko, ir tuos 

Isavo pasekėjų būrelius, ku
rie dar teb.epritaria jiems, 
jie galės palaikyt savo pusė
je tiktai toliai, koliai jie su
gebės, sužiniai klaidindami 
juos, vadžioti už nosies.

Protaujančiųjų lietuvių 
darbininkų minios ateis pas 
socialistus. Jos ateis juo 
greičiaus, juo sumaniaus so 
cialistai veiks, juo gėriau 
jie tvarkys savo organizaci
ją •

Gerai sutvarkyta ir pasek 
I mingai veikianti organizaci
ja yra šiandie svarbiausis da 
lykas lietuviams socialis
tams.

Idėjos srityje jie išlaikė 
ekzaminą, sugebėdami ap
ginti savo principus net ir 
sunkiausio kriziso laiku. Bet 
jų organizacija, Lietuvių So 
cialistų Sąjunga, skaudžiai 
nukentėjo per tą krizisą. 
Vos-ne-vos pavyko išgelbėti 
ją nuo visiško pakrikimo, ir 
dabar ji tiktai palengva at
sigriebia nuo pergyvento 
smūgio.

Vienok ji gyvuoja ir stip
rėja. Reikia tiktai uoliaus 
pasidarbuoti, ir ji užliek 
laiko vėl pasieks tą stipru
mo laipsnį, kurį ji buvo pa-

I siekus pirma.
“Komunistai”, patįs nepa

bėgdami nieko pozityvaus 
nuveikti, stengsis, žinoma, 
kenkti jai kuo tiktai įmany
dami. Jie ir toliaus šmeiš at 
skirus L. S. S. veikėjus, 
skleis visokių melų apie L. 
S. S. stovį, ir kur galėdami 
mėgins ardyti L. S. S. kuo
pų prakalbąs — bet tai turi 
paskatinti sąjungiečius tik
tai dar smarkiaus veikti. Ne 
tiek ginčais su “komunis
tais”, kiek nuosakiu darbu 
socialistai sugebės įgyti dar
bininkų minių pasitikėjimą. 
O kad galėjus pasekmingai| inėt musų kovą laimėt. Pasižiūrėkit į musų priešus: kle- 
dirbti, tai turi būti gerame 
stovyje organizacija.

Reikia tad nuolatos stip
rinti ją — atliekant savo pa
reigas kuopose, nesigailint 
jos labui energijos .ir pinigo. I Sauąio 21, 1920.

DRAUGAI!
Jau baigiamas pasaulio karas, darbininkų krauju ir 

vargais iškovotas, ne vienodai lietė jus — Amerikoje, ir 
mus — Lietuvoje. ’

Kuomet jus, kapitalo darban įkinkyti, nepaliaudami 
gaminote visa, kas karui reikalinga, ir tik ištolo žiūrė
jote, kas pas mus dedasi, Lietuvos darbininkai iš pirmų
jų dienų liko karo verpetų susukti.

Ir nepasiliuosuoja ft jų iki šiai dienai.
..vv Kiek BUSPėdama apgrobė mus ir su savim iŠsivedus 
išžudė caro valdžia. Po to, penkerius metus vargome 
baisiausioj vokiečių okupacijoj.

Matėm rusų bolševikų armijos “revoliucinius” žy
gius Lietuvoje; pakelėm Bermonto įsiutusių gaujų siau
timą, jr viską apgalėję, esame šiandie vėl pavojaus grę- 
siami, gal dar didesnio už visus jau prabūtus: Lietuvos 
darbininkus atkakliai puola dabar SAVOJI REAKCIJA!

Kuomet darbininku pastangomis liko išvyti iš musų 
krašto svetimi okupantai, ir Lietuva gauna progos liue
sai tvarkytis, musų klerikalai, stambieji ūkininkai, iš- 
viena su reakcine inteligentija, laikinai išnaudodami ka
riuomenę, paskelbė karą demokratijos siekimams ir visų 
pirmą — Lietuvos proletarams.

Netikėkit; draugai, tais, kurie jums sako, kad dabar
tinė Lietuva buk esanti demokratinė respublika. Kuo
met rašome tuos žodžius, nepakenčiamas prispaudimas 
užgulė Lietuvos darbininkus ir visa, kas siekia Lietuvai 
tikrai laisvos, demokratinės ateities.

Darbininkams kliudoma organizuoties į profesijų 
sąjungas; kurios yra įsikūrusios, negali daryti susirin
kimų, šaukti suvažiavimų. Veiklesnieji jų darbuotojai 
už paprastą ekonominį streiką skelbiami šalies priešais 
ir tremiami Rusijon, arba dedami į kalėjimus. Revo
liucinių partijų žmonės šnipų sekami, gaudomi ir į ka
lėjimą dedami. Darbininkams užginami susirinkimai, 
mitingai ir net paprastos paskaitoš.

Karo cenzūros batas baigia mindžioti darbininkų 
spaudą. Laikraštis “Socialdefnokratas” jau sustojo 
ėjęs.

Visame krašte įvesta karo stovis; visa valdžia ati
duota karo komendantams, o komendantais pastatyti juo 
dosios reakcijas žmonės.

Ir visas viešasis Lietuvos gyvenimas liko taip suspau 
stas ii- apmirdintas, kaip piktaisiais caro laikais. Vien 
klerikalai ir jų sėbrai liuosai daužosi pų visą kraštą, 

L ruošdami dirvą savam pasėliui. . ............... ....
Iš visų demokratijos obalsių smetoninė Tarybos val

džia pasidarė skaistų apsiaustą, kuriuo norima puoštis 
prieš pasaulį; bet Lietuvos valstybinį gyvenimą ta val
džia pavertė šlykščia reakcijos smukle, po kurią girtais 
balsais šaukdami “liuosai” stumdosi visdki caro gadynės 
išauklėti pašlemėkai ir '‘patriotai” ir “krikščionįs”.

Draugai! Dabartinė juodoji valdžia rengiasi pati 
okupuoti Lietuvą ir ilgam laikui pavergti klerikajams ir 
buržuazijai Lietuvos darbininkus. Jos norima ne tik 
vietos savivaldybių atstovybė, bet ir Steigiamasai Lietu
vos Seimas taip sudaryti, kaip jai butų tinkama. Tam 
dabar šėlsta reakcija Lietuvoje.

Suprantama, draugai, kad ir šitie demokratinės Lie
tuvos okupantai teks kovos keliu griauti. Suprantama, 
kad pirmutiniai Lietuvos darbininkai stojo į kovą, telk
dami savo vadovybė^ ir kitus revoliucinius ir demokra
tinius Lietuvos visuomenės sluogsnius..

Tai naujai kovai bus reikalingas ne tiek ginklas, 
kiek aiškus savo reikalų supratimas, organizeijos keliu 
sutelktos ii; sudrutintos darbininkų eilės,suvienodintas ir 
sumanus darbininkų klasės vadovavimas.

Lietuvį darbininkai, jau daug ką apgalėję, uoliai 
rengiasi ir tą kovą greitai laimėti.

Bet mums, draugai, daug ko trūksta. Rusų revo
liucijos iškeltieji komunistų obalsiai, viliodami darbinin
kus savo skaistumu, laikinąi patraukė savip ir musų 
draugų dalį. Išardytas krašto ūkis vargina pirmučiausia 
darbininkus, ir nėra iškur paimt tų nemažų lėšų, rei
kalingų tvarkyti ir vesti partijos organizacijoms, nele
galiai leisti atsišaukimus, lapelius, laikraštį, gaminti pa
matinę socialdemokratų literatūrą, rengtis prie Steigia
mojo Seimo rinkimų ir juos tinkamai pravesti.

Visais svarbesniais atsitikimais Lietuvos Socialde
mokratų Partija susilaukdavo iš ju$ų, draugai, greitos 
ir broliškos paramos. Ypač tebestovi mums atminty jū
sų mums pagalba pirmosios Rusų revoliucijos metu.

Dabar atėjo mums svarbiausia kovos valanda. Kuo 
bus paremta nąuja besikuriančios Lietuvos tvarka, tuo 
bus dėtas' gal ilgam laikui iš Lietuvos darbininkų gy
venimas. ' .u

Todėl turime sukelti visas darbininkų jėgas, apga
lėti savo priešus ir patiesti tokius pamatus naujam mu
sų gyvenimui, iš kurių nekliudoma galėtų augti darbi
ninkų klasės gerovė, vystytis naujos gyvenimo formos, 
plėstis socialistinio surėdymo tvarka.

Todėl, draugai, kreipiamės į jus ir šaukiamės jūsų 
pagalbos. Grįžkit, kas galit, Lietuvon, kad stotumėt pa
tįs kovojančių eilėn ir padidintumėt, sustiprintumėt mu
sų jėgas. . , , n . r , ...Rinkit ir aukokit pinigus, kad ir tuo budu padetu- 

rikalai ir įvairus “patriotai” jau senai savo sėbrų is A- 
merikos šelpiami. Neatsilikite, draugai, nuo jų ir pa
dėkite vykdyti didelį ir dešimtims metų grindžiamą 
darbą. \ * ~ x ...Lietuvos Socialdemokratų Partija.

Kaunas,

KAIP SVIETAS MAINOSI.
Mūsiškiai “komunistai” jau 

išsižadėjo Santeri Nuortevos ir 
apšaukė jį “geltonuoju sociali
stu.” O kaip jie pirma klausy
davo jo!

Nuorteva Į bųyo plirmu|inis 
Rusijos bolševikų “ambasado
rius” šioje šalyje. Jisai važinė
davo iš miesto į miestą ir gar
bindavo bolševikų valdžią, o da 
kartiniai “komunistai” imdavo 
kiekvieną jo žodį, kaip šventą 
tiesą. •

Kada finų 1 socialistų vadas 
fokai parašė laišką Nuortėvai, 
parodydamas, kad bolševikų su 
kilinuaš atnešė pragaištį Ru
sijai, tai jishi “sukritikavo” tą 
laišką ir “apgynė” bolševikus. 
Ir dabartiniai . “komunistai” 

džiaugėsi ir plojo jam delnais.
Bet štai Nuorteva paskelbė, 

kad Amerikos komunistų par
tiją suorganizavo šnipai, ir štai 
gu jisai pavirto “geltonuoju!”

Panaši istorija buvo ir su ki
tu bolševizmo apaštalu šioje ša
lyje, John Reed’u. Jo pasakos 
apie Rusijos bolševikų revoliu
ciją daugiausia priveisė bolše
vikų pritarėjų Amerikoje. Kuo- 
nyet “Naujienos” pakritikavo 
tas pasakas, tai dabartinįai mu 

sų “komunistai” paskutiniais 
žodžiais iškoliojo jas už tai.

Bet šiandie jie jau skaito 
Rced’ą savo priešu ir savo tar
pe atsiliepia apie jį, kaipo ne
išmanėlį (dažnai vadindami jį 
stačiai “durnium”). Mat, jisai 
Įstojo ne į komunistų partiją, 
o į komunistų darbo partiją, 
nenorėdamas būt po “foreine- 
rių” komanda.

Nuorteva ir Reed mokino 
mūsiškius “komunistus” bolše
vizmo, o dabar jau juodu pa
sirodo esą vienas “geltonas,” o 
antras “durnius.” Ko-gi yra tad 
vertas tas mokslas, kurį jie pa
sėmė iš juodvjejų?

PRASTAS ĘIZNIS.
J. W. Lutkauskas dar kartą 

rašo “Vienybėje Lietuvninkų” 
apie “patriotišką” Lietuvos At
statymo Bendrovės biznį. Jis^i 
parodo, kad ta Bendrovė neuž
sipelnė pagyrimo ne tiktai už 
“patriotizmą” (nes tik patrio
tizmo skraiste dengėsi), o ir už 
bizniškumą. Ka ik diliuos Ben
drovės kapitalo įvesdinimus ji
sai skaito visai nevykusiais biz 
nio žvilgsniu, pavyzdžiui: pir
kimą 10,000 bačkų žibalo ir 
1,000 bačkų gasolino ir įdėjimą 
$5,000 į Lithuanian Pub. Co. 
(kuri leidžia Chicagos dienraš
tį). Apie pastarąjį įvesdinimą 
I. W. L. sako, kad metiniame 
L. A. B-vės susirinkime buvo 
veik vienbalsiai duota “papei
kimas bendrovės valdybai už 
tokią transakciją.” Pagalios ji
sai parodo, kad L. A. B. valdy
ba skelbė melą, kada ji prane
šė spaudoje, busiąj ji turėjusi 
pareitaisiais metais $6,629.29 
gryno pelno; pasak p. Lutkau- 
sko, ji turėjo $14,660.71, jei ne 
(langiaus, nuostolio. Jisai rašo:

Dabar pažvelgkime į tą 
dideliais numeriais kaip du
rimis tilpusį visuose laikraš
čiuose bendrovės apgarsini

mą — “Bendrovė pereitais 
melais turėjo gryno pelno 
“$6,629.29.” Turiu pabriež- 
ti, kad tas pelnas yra tik 
knyginis-fiktyv, iškas pelnas. 
Tikra ir teisinga atskaita 
butų parodžiusi nuostolį ir 
kelis kartus didesnėje sumo
je, negu tas dideliais nume
riais išgarsintas pelnas. Štai 
pavyždis iš tokių tikrų fak
tų, kokius galima rasti toje 
nepilnoje atskaitoje, o jeigu 
butų pilna atsipila, lai ir re
zultatai butų didesni, žino

ma, nuostolio pusėn.
Profit and Loss Acct.

Nuostoliai
Resorcin Mfg. Co .......... ?
Lith. Publ. Co.................. ?
Notės Receivable .... ?
Buildirtg.................  4,550.00
Liberty bonds — 16,740.00

$21,290.00

Pelnas
Net profit (per slatemeni) 
— $6,629.29.
Net loss (as it is) 14,660.71.

$21,290.00
Šitoikie rezultatai matosi 

tik iš to, kas yra žinoma ir 
matoma. Tegul L. A. Ben
droves valdyba ir direkto- 

> riai pilnai atsako į vigus 
virš paduotus paklausimus, 

o laite jjamatysite ant kiek 
bendrovės nuostoliai yra di-» 
dosni, negu viršui privesta
me pavyzdyje.

A'kyvaizdoje šitokių fak
tų ųr nebūtų teisingiaus bu
vę Atstatymo Bendroves vai 
dybai ir direktoriams skelb
ti lietuvių visuomenei, kad 
“bus kada tai ateityje ge
riausia vieta pelningai pini
gus įvesti,” o ne kad jau 
“yra.”

Jus mums skelbėte, kad 
bendrove yra “visuomeninė, 

įstaiga,” su ‘‘demokratiška 
tvarka” ir kad ji yra “kuo- 
geriausi vieta musų pini
gams įvesti.” Faktai sako, 
kad tas viskas yra neteisy
be. Tai kam jus taip elgia
tės?

Simanas Gavrllavičia, 
Benton/ llarbor, Micb. .. 5.00

Iš Hamtramck, Mieli., 
per G. Palekevičią:

Jonas Višinskas .. 2.00
Jurgis Palekevičia .. 2.00
Bronis Gudinąs .. 1.00 
Petronėlė Gudinąs .. 1.00 
Pranas Kibortas .. 1.00

7.00
Vukar paskelbta .... 115.75

Viso labo .... $186.85

Pastaba:
Siunčiant aukas tiesiai Lie

tuvos I^aisvės Fondo iždinin- 
cui, reikia dėti teisingai jo ad
resas: K. Gugis, 3323 S. HaL 
ded St., Chicago, III.

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

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

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

Iždininkas Kazys Liutkus

Kuopų veikimas.

Waterhbry, Conn.—Kovo 7 
d. L. D. L. D. 28 Jcuopa laikė 
savo mėnesinį susirinkimą. Šį 
sykį įstojo kuopon apie 10 nau 
jų narių. Kuopa turi didelį bū
rį narių ir da vis žada daugiau 
ateit prisirašyti.

Be kitko nutarta paraginti 
laikinę Centro Valdybą, kad ji 
darytų visų tinkamų žingsnių, 
kad uždraudus “komunistams” 
vartoti L. D. L. D. vardą, nes 
jie, peržengę tos draugijos kon 
Stiluciją. ..UcMųiJ Jeisęy ja^lin- 
ties jos nariais. Jeigu jie ne
bus pašalinti iš L. D. L. D., lai 
jie ims varyti savo ardomąjį 
darbų po L. D. L. D. pastoge 
ir be abejo, kad L. D. L. D. 
susilauks tada tokio likimo, 
kaip kad sulaukė Liet. Komu
nistų Sąjunga. “Komunistai” 
prie to jau veda.

Dėdes Draugas.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

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

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka- 

sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 
3323 S. Halsted St., Chicago, III

SKAITYKITE DRAUGŲ Iš 
LIETUVOS ATSIŠAUKIMĄ.

Naujienų šios dienps laidoj 
išspausdinta Lietuvos socialde
mokratų partijos atsišaukimas 
į Amerikos lietuvius darbinin
kus. Kiekvienas, draugai, skai 
lykite su atsidėjimu tą atsišau
kimą. Pažinokite,’ kas dedasi 
“laisvoj” Lietuvoj, kurią valdo 
Smetoninė valdžia■ pagalba kle 
bonijų ir komiiųidantų,

Žinodami, su kokiomis tam
siomis reakcijos spėkomis Lie 
tavos darbo žmonėms tenka 
dabar kovoti už savo teises ir 
už tikrąją laisvę, padekime 
jiems tuo, kuo mes čia gyven
dami tik ir tegalime padėti: 
pinigiškai. Tos paramos jie į 
mąs šaukiasi.

Draugai, veikite! Aukokite, 
rinkite, aukas ir siųskite Lie
tuvos I^aisvčs Fondan.

Aukos:
Lietuvos Laisves Fondo ka- 

sierius skelbia šitokių aukų 
įplaukus:

Nuo SLA. 232 kp. iš 
Tliomas, W. Va., per P. 
K. Kazlauską, sekr......... 11.10

Iš Siuox City, la., per
Jurgį Biliūną .................. 48.00

Kas dedasi
Lietuvoj.

PRIENAI. Dvaro savininkas 
Geištoras, žinomas kaipo darbi
ninkų engėjas. Jis buvo seniu 
ireštuotas užtai, kad kūrė lenkų 
legijonininkų lizdų, bet dabar 

paleistas. Iš kalėjimo pa
eisiąs dar labiau ėmė skriaus- 
i darbininkus. Veik pusę dar- 
lininkų išmetė iš butų. Nusto
ti pastogės našlės ir našlaičiai, 
'hienų apielinkėj yra dau dva- 
^ų, bet darbininkai dar nesusi- 
netę į profesines sąjungas.

— (D. Gyv.)

ŽIOBIŠKIS, Rokiškio apskr. 
Ja dvarininkai Rutkauskai ir 
<iti parduoda savo turtus ir sa
vo šeimynas siunčia į Vilnių.

- (D. Gyv.)

BIRŽAI, čia tiek priviso įvai 
raus plauko nakties paukščių, 
md tiesiog sunku gyventi pali
ko. Kunigėlis .Gasiunas, sėb- 
tis visų anų paukščių, nenuil
stančiai darbuojasi, renka au
kas kovai su bedievybe. į)arbi- 
linkų jiadėtis bloga. Yra čia ke 
lėtas dirbtuvių. Jansono malū
ne ir vilnų karšykloje darbiniu 
<ai į dieną gauna 10 rub., o 
noters 5 rub. Abelnai darbinin
kams dabar sunkiau paliko, kai 
iaro laikuose. — (D. Gyv.)

ĮIEŠKO GIMINIŲ AMERIKOJ. 
/ — .......

Povilo Stasiūno, iš Linkonių 
3od., Adliciškio vai., gyvenan
čio Amerikoj, įieško jo brolis 
Silvestras Pirštelis, esąs Fran- 
rijoj. Jo adresas: Silvtster Pir
štelis, Fort de Pont SI. Vincent 
)9 B. A. C. Meurth a Mosclle, 
France.

Juozas Brazys, arba ję tekė
jusi duktė Marija Miglinienė, 
gyvenę, o gąl ir dabar tebegyve 
ią Ansonia, Conn., tegul atsi
šaukia į Naujienų Redakcija. 

Yra jiems laiškas iš Lietuvos 
nuo Brazio dukters Konstanci
jos Brazytės.

Petrui I^itvėnui yra Naujie
nų Redakcijoj laiškas iš Lietu
vos nuo jo vaikų Petro, Onos 
ir Kaziuko Latvelių.

Lietuviškam Kaliostro.—Tik 
dabar atsiminėte krltikuot strai 
psnj, kuris tilpo keletas savai
čių atgal. Ir faktais Jus ope
ruojate stebėtinai: drįstate, pa
vyzdžiui, tvirtinti, kad sociali
stai elgiasi taip, kaip “koniuni- ‘ 
štai,” kurie ardo socialistų pra 
kalbas, šmeižia socialistų rašy
tojus ir lt. Pirma negu imties 
teisėjo rolę lošti, reikia išniokt 
•orijentuŲlies bent papraščių- 
papraščiausiuose dalykuose. Ne 
dėsime.

Kazimieras Gugis
Veda viaokius reikalut, kaip kriminalilkuost 

taip ir civiliškuose teismuose. Dora 
visokius dokumentus ir popierast

Namų Ofisas:
1321 $. Halsted SI

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofiaat:
11? N. D.arbflrn lt.

Hll-lSUnily Bldg.
Tel. Central 4411
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Dar ten raudonuoja atspindžiai saulutė*. 
Gėlių aromatas pripildė laukus, 

Angelas ramumo išskėtęs sparnus 
Nutildė dainelę sesutės...

Praskambo ir dingo naktinėj tyloj 
Simfonijos švelnus, vilingi garsai.

Tik, rodos, da virpa kai stygos balsai 
Kur tai begalinėj dausoj.

Paimsiu, užgausiu aš savųjų lyra
Ir eisiu, kur snaudžia žalieji miškai,

Kur milžinų niukso suminti kapai:
Dainuosiu, te mirę sukįla!

— šileikių Mikas.

KIENO GI KALTE

• Kieno gi kaltė, skaisti mergele, 
Kad tu netenki savo laiinelės? 
Kad skausmai varsto jautrių širdelę, 
Ašaros skęsta melsvos akelės? "

Kieno gi kalte? — J. Aceris.

Apie Puiku Augėją
Kokioj ten šalyj gyveno labai 

puikus ir galingas valdonas, 
vardu Augėjus. Ciesorius su
teikė jam neaprubežiuotas tie
sas valdyme šalies. Priešai jo bi 
jojo kaip kiškiai šunies. Drau
gų jis neturėjo, o žmones žino
dami savo valdono begalines 
spėkas užsilaikė ypatingai pa

iniai.
V duonas laikėsi labai išdid- 

žiaf> galop jis pradėjo persis ta- 
tyti kad ant svieto nėra jam ly
gaus. A ilgėj us gyveno neapsa
komai puikiai. Jis panaudojo 
didelius tūrius savo smagumui, 
jo tarnų skaičius buvo lygus 
Kyro kariuomenei. Valdonas 
niekuomet ne šnekėjo su jais; 
anot jo supratimo—tarnai ne
su to verti. Sti pačia nors vaidų

>'

ir nekeldavo, tečiaus apsieidavo 
labai rūsčiai; ji bijojo savo vy
rų prakalbinti, tik laukė, kuo
met jis prašnekins ar duos kokį 
nors jai paliepimų.

Augėjus gyveno kaip ant mil
žiniško bokšto viršūnės. Apa
čioje daugybė žmonių žiuri 
augšlyn į savo valdovo akis, 
kuris tečiaus nenori pažinti jų. 
Jis geriau mėgo laikyties vienas 
ir stovėti ant siauros lentos, 
kad tiktai augščiau kitų.

Vienų šventadienį Augėjus ė- 
jo su savo pačia į bažnyčia.' Jie 
keliavo nepaprastai puikiai: rū
bai buvo papuošti auksu ir ki
tais brangiais akmenimis, ant 
jųjų galvų buvo nešamas ypa- 

| tingai įtaisytas baldakymas; iš 
prišakio ir užpakalio kelio mar 
šavo kareiviai. Jie užėmė tam 
tikrų karališkų vietų ir, susėdę 
kiauše pamokslų.

Viskupas įkaitydamas knyga 
priėjo prie sekančiu žodžių: 
“Turtingieji nubiednėja, o bic- 
dnieji praturtėja.” Augėjus, už
girdęs pastarąjį sakinį giliai už 
sirustino. “Kaip tu, kunige, iš
drįsai skleisti tokių šlikščių me
lagystę? Ar tu nežinai, kaip aš 
ojpi garbingas ir turtingas? Ar 
aš duriu nubiednėti, o koks nu- 
skurėlis pakilti turtuose mano i 
vietoje?” •

Kunigas ramiai, tartum nie- i 
ko negirdėdamas tęsė savo pa- Į 
maldas.

Žiaurus valdonas labai intu- j 
žo ant vyskupo. Jis paliepė tuo- į 
jaus dvasiškį surakinti ir įme- į 
sti kalėjimai!, o lapus, kuriuose Į 
radosi jam baisus žodžiai, išplč į 
šti iš knygos ir sunaikinti.

►Suprantama, įsakymas turė
jo būti tuojau išpildytas. Vys- ę

!. r t 11 ūu: . _ ji j i .-ij-rp Li Lgrg.
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KNYGCSPABRANGO
::-=-Bet Mes .Jas

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

Vertės už $3.00 
Pardavimo kaino .$2.00 ,

Num. 2
Socializmo Minties Blaivu

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

75c
75c
10c
15c

Vertė už $1.75 
Pardavimo kaina $roo |

r -—.  1,1

Num. 3
Rymas, Romanas........... $1.75
Rymas, Romanas (apd ) • • 2.50
Šiaurės Karžygiai ...........$1.75
Cbinija .. .................................40

Pinigai Siunčiami Lietuvon
per EUROPEAN AMERICAN BIURĄ

ir yra išmokami grynais pinigais.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO., Vedėjas.

3249 So. Halsted St., Chicago, III. 
Phone: Boulevard 611.

Išrūpins pasportų. Parduos laivakortę. Aprūpins taksų 
rdkalus.

... .

likosi išplėšti, o pats valdonas, 
sugrįžęs į jialocių valgė, gėrė 
ir linksminosi, kaip tik išma
nydamas.

Tūlas jaunikaitis, eidamas 
palei miestų, pamatė didelį ir 
nepaprastai gražų briedį. Jis, 
panorėdamas užganėdinti savo

palocių ir pranešė apie tai tar
nams. Augėjus paliepė savo 
žmonėms greit prisirengti prie 
medžioklės.

Medėjai, išjojo laukan, tuo- 
jaus pamatė briedį ir leidosi 
linkui jo, kaip alkani liūtai 
prie savo aukos? Bet briedis iš-

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

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

žių ....................  5c
Po priedanga švcnteilybės. .35
Žydų likimas Gudijoje .... 10c 
Lizdas naminio Liūto .. r. 20c 
Consilium facultalis......... 20c

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

Mes Pardavinėsi= 
me Knygas Ne
girdėtai Pigiomis

Kainomis

Num. 8
Draugas ............................. 10c
Šiaurės Karžygiai .............  35c
Kiek senovės Graikai ir Bo-

' menai prisidėjo pastu- 
mėjimui gamtos mokslų 
prickyn......................... 35c

Iš muzikos sryties................10c
Paslaptys Magijos..........$1.00

Tiktai Per 40 Dienų
Pradedant Kovo 15
baigiant Balandžio 24

Vertės už $1.90
Padavimo kaina $1.30

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

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

Vertės už $1.50
Pardavimo kaina $1.05

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

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

VAIKIUKAI! MERGAITES, 
KLAUSYKIT!

DOVANAI DOVANAI
Vyriški gvarantuoti laikrodžiai, 

kameros ii- t. p.
Parduok 16 gražių tykybinių pa

veiksiu po 2B kiekviena. Kiekvie
nas noriai pirks. Kada parduosi, pri 
siųsk mums $4.00 ir pasirink laikro
dį, kamerą ar.bikokį daiktelį iŠ mu
sų kataliogo, dovanai. Prisiųsk 
mums savo vardą, adresą ir mes pri 
siusime jums paveikslus. Mes pa
sitikime skaitytojais šio laikraščio. 
Jeigu jūsų vaikiukas ar mergaitė ne
gali rašyti lietuviškai, tegul rašo 
mums angliškai.

LIBERTY ART COMPANY, 
905 Cambridge Bldg. 

Chicago, 111.

visai ramiai, tarytum nematy
damas jokio pavojaus nuo pri
siartinančių šaulių. Patsai Au
gėjus niekuomet nebuvo matęs 
tokio puikaus gyvulio, briedis 
isrotle Luinus, lygtis, bu didelė 
mis i<- protingomis akimis; ra
gai lyg medžių šakos... Auge- 
jus, prisiartindamas prie savo 
aukos labai stebėjosi; briedis 
nebėgo tolyn, bet atydžiai žiu
rėjo į Augejų, lyg norėdamas 
kų lai pasakyti. Augėjus priėjo 
visai arti briedžio ir jau manė 
panaiuloti savo ginklų, vienok

Num. 5
Ko mums reikia pirmiau

siai ............. *............... 35c
Kultūra ir Spauda..............60c
Labdarybė........................   • 15c
Džiova ir Alkoholis.......... 10c
Koks-privalo būti vaiku ąu- 

griniiittas ir uuklej imas. . 35c

Vertės už $1.55
Pardavimo kaina $1.00 

_____________________________ ___________ )

Num. 6
Tikras ženybinis gyvenimas 25c 
Iš gyvenimo siųnojėdų .
Paikutis . 20c

12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

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

CHICAGO, 1LL.

Rusiškos ir

dosi bėgli. Nežiūrint, kad Au- 
gėjaus arklys buvo gredtas, 
kaip viesulą, su kuriuo nei vie 
nas negalėjo lygiu ties, vienok 
jįs pradėjo atsilikti nuo savo au 
kos.

Išdidus valdonas pažiurėjo 
atgal į savuosius medėjus, ku
riuos jis vos galėjo mžnialyti. 
Atsigrįžo vėl į briedį ir pama
lė, kad jis bėgo jau lėčiau, Jis 
manė, kad briedis jau ilsta. Su-

Pačiavimasi pas įvairias 
tautas'................  20c

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

EXTRA! EXTRA!

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St., Tcl. Drover 9687.
Netikėtai pasitaikė mums nupir-.
kti keletą šimtų, Elgine išdirbi- "

: mo laikrodėlių. Pranešame, kad
pradedant panedėlį, Kovo 1-mą 
ir per visą savaitę parduosim pi- 
gįau kaip tikra verte. Pasitikę- MM ' 1
si m kad tamstos pasinaudosite ši- 
ta proga, kuri labai retai pasitaL
ko. Viską gvarantuojanMr už :
viską atsakom, nes musų krautu-
vė yra pasižymėjusi per 24 me- 
tus kaipo viena iš teisingiausių.
Paauksuoti laikrodėliai <Gold filled)

7 <|ewel Elgin gvarantuotas—20 metų....... $17.95
15 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų... $21.50

j 17 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų ...... $25.00
AtdaraJaikonii kožną

gų. Augėjus laipsniškai arti
nosi prie bėgančio žvėries.' Pa
galinus jis pasivijo briedį ir tai
kė jam užduoti mirtinų smūgį. 
Tuo tarpu briedis pažvelgė at
gal; pamalęs, gręsiantį pavojų 
smarkiai šoko jis bėgti, taip, 
kad Augėjus vėl atsiliko gana' 
toli. Šauliai senai dingo iš jo 
akių. Nieko lauke ne
simatė apart briedžio ir A ilgė
jaus, kuris lyg vėjas skriejo ant 
arklio.

Augėjus pusę durnos vijosi 
paskui tų puikinusį žvėrį. Štai 
galop briedis artinasi tiesiai 
prie upės. Jis manų: “Jeigu 
bėgsi po dešinei netenku, po 
kairiai — mano.” Po kairiai— 
mažas pusią usalis; iš (rijų ša
lių gili ir plati upe, per kurių

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

Vertės už $1.45
Pardavimo kaina $1.00

it

plaukti, o iš ketvirtos šaulys.
Bdiedis pasuko po kairiai; 

\ugcjaus širdis sudrebėjo iš 
džiaugsmo, i. Jis nušlijo t uo
laus: “Upėj nėra kur jam išbė
gti.” Briedis pribėgo prie kran
to. Arti kranto radosi maža 
salele, apaugusi tankiais krū
mais. Žvėris visu smarkumu 
metėsi upėn, pasinėrė ir vėl tuo 
jaus išsikėlė ant paviršiu. Au
dėjus ir gi nenusigando van- 
iens; jis priverto arklį šokti u- 
pčn. .Arklys šoko tris sykius, 
vos galva beliko ant vandens

__ ___
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PARDUODAMA ..pluoštais: 
atskirai knygų negalima pirkti; 
kiekvienas turi pasirinkti tų ar 
kibi pluoštų, iškirpti jį arba pa
rašyti aiškiai jo numerį siun
čiant užsakymų

Kiekvienas Naujienų skaity
tojas dabar turi progos įsigyti 
knygynų — arba padidinti sa
vų knygynų naujomis knygo
mis, hes knygos Naujienų 
Knygyne dabar parduodamos 
nupiginta kaina.

Nieko nelaukit.

Perskaitę šį pranešimų tuoj 
’iškirpkit iš Naujienų apskelbi
mų tų knygų, kurių jus norit, 
įdėkit į laička, sykiu su Money 
Orderiu, uži:ašykjt savo vardų 
ir adresų, pasiuskit Naujienų 
vardu ir tuoj gausit knygas.

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

NAUJIENŲ
KNYGYNAS

1739 So. Halsted St 
Chicago, Illinois

paviršiaus; tolinus išrodė dar 
giliaus. Augėjus metėsi ant 
ant kranto, manydamas: “Brie 
dis vistiek neišsisuks nuo ma
nęs, o skubėdamas galiu dar 
apklij nuskandinti.” Nušojkęs 
nuo arklio, pririšo jį prie kel
mo, nusivilko savo brangius ru
blis ir puolė į vandenį. Plaukė, 
plaukė ir galop taip privargo, 
kųd vos begalėjo pasijudinti. 
Pagalinus jis pasiekė salelės 
krantų ir nuėjo į krūmus.

(Seka ant 6 pusi.).

Num. 11
Moteris ir jos vieta žmoni

joje .........................
Iš širdies............................... 15c
Kaip žmogus mušto..........15c
Tiesų vadovas ir pa tarėjas $1.00

Vertės už $1.50 
Parlavinio kaina $1.05 

_. J

Num. 12
Rankvedys Angliškos Kal

bos...........................  $1.50
PasikaIbėjimas Amerikono 

ir (pĮ’inoriaus.............. 10c
Akyvi apsireiškimai sviete 35c
Vagis............................................... 10c

Vertės už $2.05
Pardavimo kaina $1.45

Num. 1$

^Žvėris ir žmogus ........$1.25’ I
Trumpa Geografija .............40c
Biologija................... (Ule

Vertės už $2.25
Pardavimo kaina $1.55

X.___ ->

Num. 14
Ga nikis Pajiegos .......>.. $1.00
Rašto Istorija............. v .. 1.50
Hygiena ...................... j... 50c

Vertės už $.\Q0
Pardavimo kaina $1.A5

J

Mes perkame Pergalės Bomlus pilna parašyta- r* A j n. 
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. V A ej 11

J. G. SACĖĖEIM & C 0 
1835 MILWAUKEE AVĖ. i 
tarp Paulina ir Wood Sta.

Atneškite arba atsiųskite t 
Atdara kasdien nuo V—6 
Utarninkais, Ke t v ergais

Phono Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue. 

WM. VORSATZ, Savininkas

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

. NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted 8t„ Chicago, I1L
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — •

vakare Phone Canal 217
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(Seka ant 5-to pusi.)

Dievas užsirūstino ant Auge
lius. Jis pašaukė angelą ir pa-| 
liepė jam priėmus A ilgėjaus iš
vaizdą užsivilkti jo rūbais ir 
joti miestan. Suprantama, an
gelas išpildė Augščia ilsiojo pa
liepimą.

Augėjus j ieškojo briedžio il
gą valandą. Jis išvaikščiojo iš
ilgai ir skersai salelę, apžiurėjo 
visus kelmus, bet vcltiii, — to 
žavėjancio gyvulio jis nerado. 
Augėjus jokiu bildu negalėjo su 
prasti, kur dingo jo brangi au
ka. Nepanašu, kad briedis bu
tą atgal plaukęs per tokią pla
čią upė, o taipgi grįžtant atgal 
butą buvę galima jį pamatyti. 
Augėjus turėjo grįžti briedžio 
nesuradęs. Priėjęs prie upės nu
metė savo ginklą ir metėsi plau 
kti per ją. Prisiartinęs prie 
kranto, valdonas pamatė, kad 
nebėr jo arklio ir rūbą. Augė
jus manė, kad tai vagies dar
bas. Jis smarkiai ant jo sunyko 
ir pasiryžo aštriai nubausti. Iš
ėjęs iš vandens, jis apsidairė 
aplinkui jo priešakyje lygus 
laukas, bet niekur nesimatė jo
kio sutvėrimo. Valdonas turėjo 
keliauti nuogas. Jo kojas skali 
džiai badė žolės ir įvairus šupu 
liai. Augėjus ėjo ilgai ir suvar. 
go. Vis tęsėsi lygus laukai. Ne 
buvo- matyti jokio žmogaus, 
štai, pagalios, jis atsidūrė į ma
žą klonį, kuriame pamatė besi
ganant banflą gyvuliu ir pieme
nį stovintį prie jos.

“O žmogaus, eik čion grei
čiau!” šaukė valdonas piemenį.

“Iš kur galėjo atsirasti ant 
lygaus lauko nuogas žmogus?”.

stebėdamasi klausė savęs pic-1 
niuo ir ėjo išlengvp prie Ąugė- 
jaus.

Piemuo buvo apsivilkęs pra
stu švarku ir apsiavęs vyžomis, 
vienoje rankoje laikė jis bota
gą, kitoje — živinį trimitą, o 
int pečių jis nešėsi didelį krep
šį dėl duonos.

“Ko tu neini kuomet tave 
šaukiu?” suriko valdonas.

“Kas tu toks esi? Ko tu nori 
nuo manęs?” reikalavo piemuo* 
pasiaiškinimo.

“Ar nematei, kas mano rū
bus paėmė ir arklį nujojo?”, 
klausė valdonas.

“Kas tu pats esi?” reikalavo 
pasiaiškinti piemuo.

“Kaip ar tu manęs nežinai? 
\š esu jusu valdonas, Ange
lus.”

Piemuo, pažiūrėjęs ant A ti
kėjaus balsiai nusijuokė.

“Ką tu .kvaily, niekus 
pliauški! — Musą valdonas pro 
manę nesenai prajojo iš med
žioklės. Ilgai jo j ieškojo medė
jai, suradę gi jie visi kartu ke- 
’iavo namo.’*

“Kaip tu, verge, žioply, drįs
ti taip plepėti!” suriko valdo
nas.

“Neškis,' kaip galima grei
čiau, o ne — tuojaus įduosi sa
vo kailį išperti,” grūmojo pie
muo.

Augėjus taip supyko, kad net 
pamėlinavo, jis užmiršo visai, 
kad jis nuogas ir beginklis; jis 
puolėsi ant piemens, kaip tigras 
uit savo aukos.

Prasidėjo atkakli kova; jie 
ėmėsi visu smarkumu, paga
linus piemuo sulenkė valdoną 
is pliekė Augėją iš visą spėką

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

i DIDELIS
[ATIDARYMAS
jVictor debatų Sakrovos
■ 4719 So. Ashland Avė.
■ DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEBATŲ SANKROVA
S SOUTH SIDĖJE
■

čebatai Vyrams, Moteriškėms ir Vaikams.
■

Ateik nors pažiūrėtų ir busi pilnai patenkintas.
Mes esame tikri, jog užganėdinsime jus.

A■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Mokykla kirpimo Ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desalną 
kirpti ir siūti vyriokus sprudu
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti - geriausi ir 

lengviausi amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didele 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite j tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakaraią; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. .Valandos nuo S ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted SU Chieage.

MILWAUKEE MALT EXTRACT
Nėra nieko geresnio vartojimui namuose, prie to turi daugybę jęerų 
ypatybių randamų.

MILWAUKEE MALT EXTRACT
Jis padarytas vien iš geriausios rųšies miežių salyklos. Mes prisiun
čiamo per Parcel Post vieną dėžutę (can) 4% svaro ir 2 uncijas 
apynių u»$2.80, arba 6 dėžutės ir 12 uncijų apynių už $15.00. Siųs
kite Money Orderį su užsakymu.

SVARBU: Aptiekus, Grocernės ir Generališki Storai: Rašykite 
musų ypatingo pasiūlymo kaslink Milwaukee Malt Extract.

| tVM. KLAES INSTITUTE
i Dept. 85 Milwaukee, Wis.

1619

J

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

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, UI.

savo slinkiu trimitu, mušė jį, 
pakol visa živiuė išplušėjo. — 
Tik tuomet piemuo pradėjo jau 
sties, kad jis išliejo visą savo 
tulžį.

“Gavai, ko tu užsitarnavai. 
Dabar neškis po velniais!”, tę- 
tė piemuo.

Augėjus buvo labai apkultas. 
Atsikėlęs ėjo tolyn. Piemub, 
matydamas Augėją kančiose 
pasigailėjo. “Bereikalo aš taip 
Himušiau jį, gal būti, kad jis 
bcpTotis^” apgailestavo j lie
muo.

“Klausyk, žmogau, grižk!” 
kinkė apgalėtojas, kuomet val
iomis buvo jau atsitolinęs.

Augėjus, sustojęs pažiurėjo 
dgal. Jis pamatė, kad jo ne
vidonas vienoje rankoje laikė 
kokį tai daiktą, o kita ranka 
nojavo linkui savęs.

“Grįžk!,” šaukė jis, “Kur 
tu nuogas eisi..Apsidengk nors 
t v • I i 1krepšiu! 

«

Augėjus stovėjo labai nusi
minęs: jam pasidarė griaudu ir 
|ėda. Piemuo, išsitraukęs pci- 
j iš po diržo prarėžė krepšyje 
tris skyles: viena — galvai, o 
Ivi rankoms. prisiartinęs 
liemuo prabilo: “Krepšis pas 
mine tuščias: duoną visą suval 
jiau. Nedailu eiti nuogam, ap- 
lifiiausk nors krepšiu.”

Valdonas, apsisiautęs krep
šiu nukeliavo į miestą. Eida
mas jis giliai užsimąstė: “Kas 
lalėjo išdrįsti valdono žirgą nu 
•oti ir dar net nuogą palikti... 
Vfusų valdonas prajojo... l'ur- 
nit tas apgavikas yra labai pa- 
lašus į mane” Augėjus la
bui įsikarščiavo bemąstydamas 
įpie savo priešą. “Tu pamatysi, 
kad aš esu Augėjus tikras * ir 
virtas valdonas. Prisakysiu kad 
avė niekše pastatytą prieš nui- 
lo palocią, ir galvą tau nukirs^ 
ą, kaip pikčiausiam eretikui. 

Neužmiršiu darodyti ir pieme- 
liui, kas aš esu.. .”

Tuo tarpu jis .atsiminė krep
šį, — jo širdis suminkštėjo.

Augėjus keliavo iki vėlaus va 
karo, bet miestas dar vis toli bu 
vo, jam prisiėjo nakvoti lauke. 
Jis įlindęs šieno kupeton, mie
gojo gana drūčiai. Saulei tekant 
\ ilgėjus atsikėlė ir vėl tęsė sa
vo kelionę. Prisiartinant prie 
niesto, Augėjus užėjo ant vie
škelio, ((augelis žmonių va
liavo jormarkan. Suprantama, 
valdonas, būdamas beveik nuo
gas jautėsi labai blogai. Neras- 
lamas kito išėjimo, jis irgi ke- 

’iavo miestan drauge su žmo
nėmis. Nemažas skaitlius va? 
žinotą žmonių pasivijo Augėją, 
paklausė, kocjįM jis be rūbą ir 
kas jis per vienas.

Valdonas, atsiminęs piemens 
mušimą, bijojo jiems teisybę 
pasisakyti.

“Aš,” pasakojo Augėjus, “ne 
ui vietinis gyventojas. Važia
vau j ūsą miestan su reikalais. 
Pakelyje užpuolė mane plėšikai 
baisiai sumušė atėmė arklį, pini 
gus, rublis ir viską, kas tik tu
rėjo būti prie manęs; užmovė 
mt galvos maišą, jie paliko 
mane ant lauko vos gyvą.”

Keleiviai buvo geri žmonės, 
— jie pasigailėjo Augėjaus, su
rinko tarp savęs visus reikalin 
Xiis rublis dėvėjimui. Augėjus 
širdingai padėkavojo sušelpč- 
jams; paėmė jąją antrašus, kad 
jis galėtą savo geradėjus vėliau 
mrasti. Apsivilkęs rūbais, val
donas keliavo miestan, jausda
masi daug smagiau.

“Veikiai mano Vargai pasi
baigs. Piktadarį smarkiai nu
bausiu, o sušelpėjus gausiai ap
dovanosiu” mąstė sau valdo
nas.

Augėjus keliavo tiesiai į vie
šąjį piečių, kur radosi jo .palo
čiau Valdonas buvo beeinąs į 
savo kiemą, bet pamalęs var
tą sargus, jis sustojo.

“Sargai nepažins manęs. Eiti 
namo — pavojinga; pakol pa
sieksi tą nelabąjį apgaviką, tai 
dar gali gauti sumušti ir kalėji
mai patekti, ar net ir visai žūti; 
verčiau palaukti kiek geresnės 
progos.” manė valdonas.

Augėjus nuėjo ant darbinin
kų turgavietės. Jis gavo darbo 
prie namų statymo — nešioti 
plytas.

Vertė P. Vaitekūnas.

Oleomargarine
T 7TS augantis skaičius šeimyninkių vartoje 

Oleomargariną prie stalo ir kepi- 
mui, — nes jos atranda tai esant labai geru 
daiktu. Armouro apvalainis leibelis ant pa
kelio reiškia, jog tai yra geriausia, kas gali
ma pagaminti. Abu ir rųšis, ir taupa reko
menduoja tai.

armourAcompany
CHICAGO
» Tai ženklas dėl kurio

Jūsų Vertelga 
Gali Jums suteikti.

Pirk šiandie

nereikia perkant spėlioti.

Ar Norite Turėti Teisingą Žinią Laikraščiuose?
Ar Jus numanote, kad kapitalistinė spauda ir kapitalistinės spaudos žinių ągeąjyros 

niekados nfeškelbia tiesos apie atsitikimus Europoje, apie tikrąją padėtį Europoj, apie besi- * 
dedančius dalykus Meksikoj ir apie kasyklą ir plieno industrijos darbninką streiką?

Ar Jąs žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstinią laikraščių žinią agentūras kon
troliuoja patįs didžiaturčiai, patįs kapitalų viešpačiai, ir kad, suprantamas dalykas, jie nelei
džia skelbti tiesos žiniose neiškraipę jų taip, kaip to ją, kapitalistą, interesai reikalauja?

Ar Jąa norėtumėt, kad NAUJIENOS gautą ir žmonėms, taigi jums patiems, suteiktą 
teisingą žinių apie visa tai, kas ištikrąją šiuo kritinguoju istorijos laikotarpiu dedasi pasau- 
,yj? /

Be abejo, jus to norite nemažiau, kaip kad mes patįs- Bet kad tai butų galima padaryti, 
Jus patįs, skaitytojai, padėkite mums gauti tikrų ir teisingų žinių. Tatai galima padaryti 
tik įsteigiant laisvą, kapitalistų nekontroliuojamą spaudą—laisvos spaudos žinių agentūrą.

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 diena laikytoje Chicagoj Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDEKUOTOS SPAUDOS — The Federated Press — 
asociacija, kurios vienintelis uždavinys bus pranešti tikrų, teisingų ir ypač darbininkams 
svarbių žinių, kurias dabar kapitalistų spauda arba tyčiomis užslepia, arba biauriausiu bildu 
iškraipo taip, kad jose vieni melai telieka. Naujai įsteigtoji Federuotos Spaudos asociaci
ja yra grynai kooperatyvinė įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober
tas M. Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The New Majority redaktorius. 
Kiti tos tarybos nariai yra: E. B, Ault, laikraščio The Scattle Union Record redaktorius; W. 
B. Hilton, einančio iš VVheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; R. B. Smith, lai
kraščio The Butte Daily Bullctin redaktorius; J. Deutclbaum, The Detroit Lalbor News re
daktorius; Joscph Schlossberg, oficialio Ainalgamated Clothing Workers of America organo 
The Advance redaktorius; Herbert E. Gaston, Nonpartisan League Minneapolio laikraščių 
vedėjas; ir F. J. Sclnvanz, Fort Wayne, Ind-, laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costello, vienas socialistų dienraščio The Milwaukee Leader redak*- 
torių*, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros redaktorius ir kores
pondentas, o paskiau The Chicago Herald’o redaktorius. Administratorium paskirta Louis 
P. Lochner, žymus New Yorko publicistas ir iki šiol buvęs The International Labor Ncws 
Service redaktorius.

zKad šita laisvos spaudos organizacija turėtų pasisekimo ir galėtų savo uždavinius pri
deramai pildyti, reikia nemaža pinigų. Togidel pildomoji asociacijos taryba nutarė gau
ti paskolos, ir tuo tikslu išleidžia už $100,000 bonų.

Darbininkai! Laisvos spaudos įsteigimas dabar priklauso nuo Jūsų. Padėkite ją 
įsteigti, pirkdami paskolos bonus. » ,

NAUJIENOS dedasi prie laisvos Federuotos Spaudos įsteigimo ir kviečia savo skaity
tojus pirkti bent po vieną paskolos bon^, kad surinkus reikiamąja pradžiai sumą. Vieno 
bono vertė yra $25. Bonai išleisti penkių metų terminui; tam laikui pasibaigus, skolinto
jams pinigai bus atmokami su 6 procentu metinių palūkanų.

Išpildykite paduotą čia blankutę ir kartu su Čekiu ar money orderiu atsiųskite Naujie
noms arba tiesiai j Federuotos Spaudos ofisą.

B. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopl- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place. Chleago, Ui

I Tel. Canal 2199.

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 dieną.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ»1 St. kampJHarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo'3 Iki 

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

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washingtou St. 
Marshall Field Annsz 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Westeru Avu.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

^-Spinduliai. Phone Armitage 2016 
Rezidencijos telefonas West 6126 
v...... .

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Hayniarket 25<4 v 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

Income Takiai
turi būti užmokėti iki 
15 diena March.

Pasivėlinusiems
bausmė. Mes išpildysime 
blankas dykai.

Baltic Consullation Bureau, 
35 So. Dearhorn St. 
2-ros lubos.
Majestic 8347.

DATRIJ0T17MAS 
* Paččdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGSBANE 
Kapitalas ir Perviršis^ 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts. 
SI0UX CITY, IA.

THE FEDERATED PRESS, inon
HERBERT GASTOU ..................................................... ...........................

Daily Star Bldg. 427 6th Avė.
SOUTH MINNEAPOLIS, MINN.

The undersigned applies for ................bonds of THE FEDERATED PRESS, of the deno-
mination of $25.00 each, and incloses herevvith (check) (money order) payable to W. B. Hilton, 
treasurer, THE FEDERATED PRESS, Wheeling, W. Va., in payment therefor.

Name .............................................................................................................................................
A /Irlt-ncc

JO

A. PETRATIS / S FABIJONAS

A. co.
Mortgage Bank 

, REAL. ESTATE-INSURANCF. 

European American Burfau 
Siunti* Pinigus Parduoda Uaivokortas

!7.;-; ’ -;

*DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomas per 16 tne- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuierls.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Tel e r ho n e Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 
x VALANDOS; 8—6 ryto, tiktai.

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

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

1 Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

SLtNDIRl___  STOUT L.------

ASK YOUR DEALbR FORTHEM 
^TMEY FITASYOU FASTEN 
Mb^PEPFECTLY AND VVITHOUT 

ALTEPATION-

rOUND at LAŠT! 
I SELF-ADJUSTING

5-Tč^jus_pul
BRASŠIERĖŠ

NEMO HYGIENIC-FASHION 1NS1T1VTE 
nbvMPH*
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CHICAGOS
ŽINIOS

Šaukia C.L Darb. Ta 
rybos konferenciją.

Konferencijų įvyks kovo 28 d.

Pradedant ateiti tikresnių ži
nių apie padėtį Lietuvoj, apie 
tenai vedamų kovų su reakcija

Seimo rinkimų, suskato veikti 
ir Chicagos lietuviai, kad i>a- 

" gclbėjus savo draugams užjū
ry j kovoti ir laimėti pergalę

vyrus ne talka.Ret “vienas
l'ą suprato ir Chicagos Lietu
vių Darbininkų l'arylios pildo
masis komitetas, kuris laikė sa 
vo susirinkimą vas 9 d. Komi
tetas svarstė gautas naująsias 
žinias iš Lietuvos, taipjau Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos atsišaukimų į Amerikos lie 
tuvius’, nutarė visais įmano
mais budais golbeti Lietuvoj 
vedamų koVų su atgaleivėmis 
spėkomis ir kad ta pagelba bu
tų didesnė ir sėkmingesnė, su
traukti prie to darbo kuopla- 
čiausias minias.

Kad išaiškinus dabartinę pa
dėlį Lietuvoj ir besiartinančius 
ten Steigiamojo Seimo rinki
mus, nutarta surengti <|idelj 
viešą susirinkimą nedėlioj, ko-

jos, kurios priguli ar nepriguli 
prie. CĮiic. Liet. Darbininkų Ta 
rybos prisiųskite savo delega
tus; kurios jų neturi, išrinkit 
juos artimiausiame savo susi
rinkime, o jei kurips draugijos 
negali spėti išrinkti delegatų, 
kviečiamos konferencijoj daly 
vauti jų valdybos, Laiko yra 
mažai ir visi turime skubėti 
nešti pagelbų Lietuvos kovojau 
tiems darbininkams. Dabar ne 
laikas laukti, bet reikia veikli 
ir veikti ncatlaidžiai.

Butų l gera, kad kiekviena 
draugija savo aTtimiausiame su 
sirinkime paaukautų kiek gali 
iš savo iždo ir parinktų aukų 
tarp Savo narių Lietuvos Lais
vės Fondai). Reikia skpbėtivs 
su pagelba, nes iki Steigiamo
jo Seimo rinkimų bėra yps me 
nuo laiko. Ištieskime pagelbos 
rankų savo draugams užjuryj 
padėkime jiems kovoti 
už nepriklausomų, bet 
ir už laisvų Lietuvą. 

• 1* ■ 4

netik 
kartu 
— X.

Aldermanai prieš prohibicijų.
Miesto taryba 51 balsais prieš 

10 nutari* kreipties į valstijos 
legislalurų,' kad toji atšauktų 
savo ratifikavimų prohibicijos 
priedo prie federalčs konstitu
cijos, ir tų klausimų pavestų 
patiems žmonėms nubalsuoti 
'•eferendumu. I no norima pa 
-įaikinti prohibicijų. Daugelis 
ddermanų tvirtina, kad prohi- 
)icija yra įvesta prieš žmonių 
valių ir kad didžiuma žmonių 
dovi prieš jų. Todėl jie ir rei
kalauja referendumo.

kapitalistai, kurie žino, kad 
bažnyčios pageltai jie daug ge
riau gali vergti darbininkus, 
negu net pagelba kad ir gink- 
1Ų.

Suvažiavimas taipgi priėmė 
rezoliuciją, kuri ragina Illinois 
konstitucjnę konvencijų priim
ti tokius įstatymus, kurie rei
kalautų, kad biblija butų išgid 
loma viešose mokyklos^. Tų 
’ezoliueijų kunigai priėmė vien 
balsiai.

Prižada apvalyt Chicago 
nuo kriminalistų.

Policijos viršininkas Garrity 
vakar prižadėjo, kad jis bėgy- 
e šešių mėnesių apvalys Cbi- 
’ago nuo kriminalistų, sustab- 
lys vagystes, plėšimus ir kito
kias piktadarystes. Jei jis to 
noatsieks,' tai jis rezignuosiąs. 
Jau ir dabar Chicagoj esu ma
nau piktadarysčių, negu kituo
se miestuose. Tokį prižadų jis 
lavė dėlto, kad užvakar miesto 
aryba priėmė patvarkymų, ko 
.'iuo ji pavedė* visų policijos 
lėpartamentą į jo rankas, duo
dama jam pilniausių I 
kaip tinkama veikti. Jis sako, 
ca<T kliūtis jo veikimui dabar 
esančios pašalintos, todėl jis 
pradėsiąs tuojaus visu smarku
mu

bus šiandie, kovo 12 d., Šv. Jur 
gio svetainėj, 32 PI. ir Aųburn 
Avė. Be jų bus ir daugiau risti- 
kų-—lietuvių su svetimtaučiais.

Domai
Verpėjų, Audėjų, Rubsiuvių 

ir kitų darbininkų.
Mes, Chicagol rubsiuviai ir 

kiti darbininku), kviečiam vi
sus darbininkus prie bendro 
darbo. Ypatingai, mes norim

verpėjų, audėjų, ir rubsiuvių. 
Viengenčiai, mjes gerai žinom 
kad jus šiandien esat atkreipę

ir mes, ir tik laukiam progos 
kada mes galėsime grįžti atgal 
į Lietuva. Priežastis musų ’troš 
kimų yra įvairios; vieni .iš mu
sų sunkiai dirbtuvės bedirbda
mi praradom sveikatų, kitėm- 
gi šitos šalies klimatas yra nc- 
pakenčiaims, o dar kiti yra pa
likę Lietuvoje tėvus, brolius, 
seseres, vaikus, gimines ir no
ri su jais dar sykį pasimatyt. 

Iikvpfraihri’ yni visa eilė priežasčių 
dėl kurių mes norim grįžt at-

naikinti piktadarystes mie

North Side — Drauges ir draugai 
malonėkite atsilankyt susirinkiman L. 
S. D. 47 skyriaus, kuris jvyks 14 d. 
kovo, — Nutar. Rašt.

Lietuvos Mylėtojų Dr-stės susirin
kimas įvyks subatoj, kovo 13 d. 7:80 
vai. vakaro, J. Norvaišo svet., 8888 
Auburn Avė. Draugai, malonėkite 
atsilankyti visi laiku. — Valdyba.

Meilės Lietuvių Amerikoj draugys
tės extra mėnesinis susirinkimas bus 
subatoj, kovo 13 d., 7:30 v. v., G. M. 
Chernuusko svet., 1900 S. Union Avė. 
Visi nariai atsilankykite, nes yra la
bai svarbių reikalų.

— A. MorgeviČia, pirm.

Ų. S. S. 22 kp. nepaprastas susi
rinkimas įvyks subatoj, kovo 13, kaip 
7 vai. vakaie, p. Męldažio svet., 2242 
W. 23 PI. Visi nariai prašomi at
vykti laiku ir naujų atsivesti. Turi
me daug svarbių reikalų aptarti.,

— Valdyba.

Kensington. — Kviečiame visus at
silankyti į draugišką .vakarėlį, ren
giamą L. M. P. S. 67 k p. su gražiais 

I pamarginimais, subatoj, kovo 13 d., 
7:30 v. v. J. Stančiko svet., 205 E, 
115 St. InžaiTga 25c. Kviečia visus

— Rengėjai.
Chicngos Lietuvių Draugijos Sav. 

Paš. bertadninis susirinkimas jvyks 
nedėlioj, kovo 14 d., ' 
svet., 1315 N. Ashland Avė. 
gai malonėkit atsilankyt laiku. Taip
gi visi draugai, kurie persikėlėt į ki
tą vietą, malonėkit būtinai priduot 
antrašus. — X. Shaikus.

inkimas įvyks
Związck Polck

Drau-

Bet kadangi didžiuma iš mu
sų apleidom Lietuvą ne iš ma
lonumo, bet iš skurdo, tai prieš 
mus stojas klausimas, ką mes

ASMENŲ JIESKOJIMAĮ
PAJIEŠKAU savo draugo Jono 

Shtašio 4r Kostancijos ShtaŠaitės ir 
Kazimiero Mileikio. Girdėjau kad gy 
vena Chicagoj, meldžiu atsišaukti j 
Naujienas.

JURGIS BRAILA, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

JIEŠKO KAMBARIŲ

PAJIEŠKAU švaraus kambario su 
valgiu arba be valgio, geistina, kad 
butų elektros Šviesa su garu šildomas 
ir vąna, Bridgeporto apielinkėj. At
sišaukite greitai

P. P.,
3238 S.Halsted St., Tel.Boulevard 8329

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

RUBSIUVYKLAI
DARBININKIŲ

Filui šerių
Canvag beištariu
Tapė sewcrių ’ ,
Pocket meikerių (punta)

Brusherių (pants)

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

MARTIN SEMOUR CO.
Archer Avė. ir Quarry St.

Moteriškų lengvam dirbyklos 
darbui. Failiavimui kortų.

Kreipties:
MARTIN — SEMOUR CO., 
Archer Avė. ir Quarry St.

MERGAIČIŲ MOTERŲ.
Leibeliavimui butelių 

Nuolat darbas. 
Gera mokestis.

POND’S BITTERS CO., 
Fulton ir Grcen Sts.

ta. Tame susirinkime bus pa
duotos visos gautos iš Lietuvos 
vėliausios žinios, kurios aiškiai 
nušviečia dabartinę padėtį ir 

• einančią ten didelę kovą.
Taipjau nutarta kuogreičiau 

šia sušaukti visatiną Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos 
konferenciją pasitarimui kaip 
pagelbėti Lietuvos darbinin
kams šiuo labai svarbiu mo- 
inenlu. Koųferekcija’. įvykį

'-TTmėlioJ?- d r VMir+rtis
paskelbta vėliau. Visos draugi-

Miesto tarybų prieš pardavimų 
* laivų.

Miesto taryba užvakar vien
balsiai priėmė rezoliucijų, pro
testuojančių prieš Suv. Valstijų 
gabenimo tarybos bandymų 
parduoti suimtus vokiečių lai* 
vu.s Anglijos interesams. Re
zoliucija reikalauja, kad vieton 
pardavimo laivų, butų įsteigtas 
Amerikos pirklybinis laivynas.

UŽSIRAŠYK
Lietuvos Laikraščius
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

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

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

Prenumeratas siųskite:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway, 
Boston 27, Mass.

Bažnyčios nori pusantro 
miliardo dolerių.

Daugiau kaip 3,000 kunigų 
Įvairių protesfoniškų Tikėjiinų, 
kurie laiko suvažiavimą tikslu 
suvienyti visais |*rotestoniškas 
bažnyčias, prisižadėjo kasmet 

surinkti po $336, 777, 757 “baž 
nyčios darbui.“ Ta suma bus 
renkama per 5 metus, taigi no
rima surinkti viso $1,683,888,- 
785. Aukų rinkimas -bus daro
mas tarp bal. 25 ir geg. 2. Baž
nyčioms aukauja daug pinigų 
.......i——.

Beini b a prie namų.
Boi^dia vakar dalinai suardė 

iriekį namo prie 142 Iv 45 St. 
To namo savininkas Fox dvi sa 
vaitos atgal tų namų pardavė 
legrams ir rengėsi iš jo išsy 
craustyH.
Vyras plėšikas moters rūbuose.

Užpereitų nuktį Mrs. Laura 
Norris buvo užpulta prie jos 
barnų Evanstone plėšiko, pasi
rodžiusio moterų rūbais. Plėši
kas pasekęs jų nuo elevato
riaus, išžaginęs jų ir atėmęs iš 
jos $14. Policija mano, kad 
ai yra tas plėšikas, kuris pa- 
.taruoju laiku užpuldinėjo mo- 
'cris ir mergaites Evanstono 
įpielinkėje.

JUST K1DS

Lietuviškos Amerikoniškos Rūbų 
Išdirbinio Bendrovės šėrininkų susirin 
kimus įvyks Subatoj, kovę 43 d., 7 v. 
vakare, Liutbsybės svetainėje, 1822 
VVabansia Avė. Visi šėrininkai neat- 
bųtinai privalo atsilankyti į šį susi
rinkimą. — Valdyba.,

Allfred Decker 
Cohn.

JAUNOS MOTERIŠKOS
Aukso proga jums teikiama, kaip 

patapti narėmis augštos profesijos.
Dviejų metų mokslas gydyklos 

(hospital) mokykloje, esančios sąri- 
šije su žinomom gydymo kolegijo
mis. Pamokos ir labaratorijos dar
bas teikiama pačiose kolegijose.

Mokinės gauna $8.00 iki $20.00 mė
nesiui, dalį metinio bpnus ir teikia
ma joms dovenai kambaris, maistas, 
apiplovimas, mokslas. Skaičius mo
kinių klesoje aprubežiuotas iki 20. 
Atsišauk šiandien. <

FORT DEARBORN HOSPITAL 
3831 Vermon Avė. 

Chicago, III.

Employment Dept., 
S. W. Cor. Franklin' 
ir Van Buren. Sis.

Cicero. — LSS. 138 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėliojo, ko
vo 14 d., 10 vai. ryto, J. Neffo svetai
nėje, 1500 So. 49th Avė. Draugai mel-

• 1 V ♦ • 4ir norėtu- džiajni atvykti susirinkiman, nes yra

Pranciška Milerienė
Pasimirė Seredoje, 11:15 ryto 
Kovo 10 d., 1920 m., sulaukus 
36 metų amžiaus. Gimusi ir au
gusi Chicagos mieste. Kūnas 
pašarvotas jjrie 532 W. 41st St..

Laidotuves jvyks subatoje, kų- 
vo 13 d. j šv. Jurgio bažnyčią.

Paliko dideliame liūdėjime jos 
duktė Marijona, vyras Nikode
mas ir trįs sesers.

Meldžiama girąinių ir pažįs
tamų suteikti paskutinę pagar
bą a. a. velionės kunui.

AND HE COULD PROVE IT. By Ad Carter
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u. r Kilnodami namai
Chicagos Real Estate Board 

makosi jau išrišus rendų klau
simų. Esu reikia tik pabuda- 
voti pigiose vietose daug nedi- 
lelių kilnojamų namų ir atlik
tas kriukis. Tuose namuose 
mionps galės gyventi-kol ren
kis nenupigs, o paskui tuos na
melius kad ir jiakuroms galės 
sukūrenti. Tie namai kainuo
siu apie $1,000 dolerių, o lotas 
$250. Bet tai nebusiu šaudės, 
anaiptol, viskas busiu įrengta 
kaip reikiant, net ir maudynės 
busiančios įdėtos. Tuos namus 
busiu lengva išmokėti per 3 
metus.

Bet dar kol-kas ne vieno 
kio namo nepabudavota.

Jog Lietuvoje fabrikų kaip ir 
nėra. O ant ūkės dirbti lai ne
visi iš musų turini palinkimų. 
Bet jeigu nckurie 
meni ant ūkės gyvent), mes
esam sulaikomi nepakenčiamu 
lietuvos ūkės gyvenimo aplin
kybių. Nes jeigu salėje nėra 
fabrikų tai ūkininkas negali 
parduoti užaugintus produktus 

už tinkamų kainų, ir taipgi,, 
jis negali, iš ųiieslo gauti rei
kalingų dalykų dėl savęs ir 
ūkęs už prieinamų kaina nu
sipirkt. Šiandien, kaip tokios 
aplinkybės Lietuvoje ir egzi- 
stoja. Ir jos nepasigerįs jeigu 
mes patįs jųjų nopager|sime.

Dabar, vos lik pradėjus Lie
tuvai tvarkytės, jau užsienio

nori išgauti Lietuvos žalę me
džiagų. Ir jeigu iš Lietuvos ža 
lia medžiaga bus išvežama į už 
sienį tai mum darbininkam 
nebus ką'Lictųypje veikti.

Ret šiandie Lietuva yra nc- 
priguĮminga šiįlis ir gali sava 
rankiai tvarkylės. Taigi, mes 
turim proga steigti Lietuvoje 
fabrikus ir sunaudoti žalių me-

to-

referandumas iš Centro ir kiti svar
bus reikalai. —• Valdyba.

Cicero. — C. L. P. Kliubo mėnesi
nis susirinkimas bus pėtnyčioj*, kovo 
12 d., 7:30 vai. vakare, O Tamoliu- 
nienės svet., 1447 So. 49 Avė. Susirin
kite visi laiku. Korespondentas.

Kenosha, Wis. — L. S. S. 58 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, kovo 14 d., 2 vai. po piet, Socia
listų svet., 321 Prairie Avė. Visi na 
riai, taipjau norintįs priklausyti prie 
socialistų, būtinai atsilankykite.

— Valdyba.

Hartey, III. — L. S. S. 228 kuopos 
mėnsinis susirinkimas jvyks nedėlięj, 
kovo 14 d., 6 vai. vak., paprastoj sve
tainėj. Visi nariai kviečiami atsilan
kyt). -r- Organizatorius.
i i t / u' * /Į i f r11 i JT*• į < * <» » ••

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1-mos kuopos (visos Chicagos) susi
rinkimas jvyks nedclioj, kovo 14 d., 

‘ “;io svet., 2242 
W. 23 PI. Visų kuopų nariai būtinai 
atsilankykite, nes yra labai daug svar 
bių reikalų. Taipjau norintįs prisi-

i įvyks nedėlioj, 
10 vai. ryte, 'M. Meldaž

MOTERIŠKŲ

Valymui ir ploviniui aslos, 
naktimis darbas.
Valandos 5:30 iki 10:30.

✓

$10 j savaitę, nuolat darbas.
Reikia prie
Tripp ir Arthington Sta., , 

520 So. Wells St.

H art Schaffrner
<&Mairx
36 So. Franklin St.

* Sportas

dru 
ir

Ristynės už lietuvių 
čempioinystę.

Du chicagiečiai lietuviai 
I uoliai Juozas Goštautas 
Juozas Bancevičius jau senui
varžėsi dėl čempionystės. Ban
cevičius tvirtino, kad jis yra 
Chicagos lietuvių čempionu, 
Goštautui irgi norėjosi to var
do. Kad pilnai tų dalykų išrišus 
ir sykį ant visados nusprendus 
čeiųpionystės klausimų, jiedu 

nusitarė rislies ir kas laimės 
tose ristynėse, tas ir bus negin
čijamu čempionu, los ristynės

------------------------------------------ - ----- 1---------------

UTTLE JULIUS

Chicagos rubsiuviai ir kili 
darbininkai apkalbėję tų reika
lų plačiai, sutvėrė Lieluviškų- 
Aiuerikoniškų Rūbų išdirbinio 
Bendrovę, kuri greitai ateityje 
bus perkelta į JJctuvų ir ten 
atidarys verpimo, audimo ir 
rūbų siuvimo fabrikų. Šitoks 
fabrikas Lietuvoje suteiks dar
bininkams darbų, aprengs nu- 
driskusę Lietuvos visuomenę, 

užkirs kelių- užsienio išnaudo
jimui (nors dalinai), ir neš pųi 
kų pelnų bendrovei, to’del, kad 
žalia medžiaga ir pirkėjai ,yra 
ant violos.

Tad, dar sykį mes kviečiam 
kiekvienų Lietuvos pilietį prie 
bendro

Del 
rašykit 
rašų,

LITHUANIAN AMERICAN 
CLOTDING MF’G. CORP.

3219 So. Ilalsted St.

LMI’S. 1U Rajono valdybos susirin
kimas bus Pėtnyčioj, W>vo 19 d., 7:30 
vai. vakare, pas Žemaitę, 2322 So. Sta 
te St. ^parunentas 4. Kviečiama į tj 
susi: inkarą pribūti visų kuopų išrink
tosios narės j komisiją rengimui va
karo Velykų subateje, dėl pasitarimo 
daugclyj reikaluose. /

— III ai jono VaMfba.

REIKIA MERGAIČIŲ

JULIUI - IVHAT IN THE 
VVORLD ARE YOU GOlNG 
TO OO VVITH THOSf FlSHf”

ir naudingo darbo, 
platesnių informacij ų 
žemiau pažymėtu ant-

SNEEZER
I WAN7 TO TtLL 
YOU A Fl SU 
story, mothcr.'

You SAV. VOU HAVF FOUND 
A WAY TO KCHP FU H

F«OM ■5A)£UL|(VG-

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠ.KOJ1MA1

VIRŠ 16 METŲ AMŽIAUS 
DARBUI PRIE SPĖKA • 
VAROMŲ SIUVAMŲ MAŠINŲ. 
PATYRIMAS NEREIKALIN
GAS. GERA MOKESTIS IR 
GEROS DARBO SANLYGOS.

REIKIA Mergaičių nakties ir dienos 
darbui, šviesioj dirbykloj; už nakties 
darbą $18 pradžiai; už dienos — $16. 
Gali -uždirbti $23 j sąvaitę uždavu 
dirbant. Nuolat darbas. Kreipties:

Insulate Wire ąnd Cable Co. 
954 W. 21st St.

“patyrusių
OPERATORIŲ
PRIE PUNCH PRESSŲ.

JUSTRITE MFG. COMPANY, 
2061 Southport Avė.

REIKIA

MOTERIŠKŲ OPERATORIŲ

Plain st-itching
Power mašinų
Musų mergaites uždirba 
iki $30 į savaitę. Nuolat 
darbas.

600 Blue Island Avė., Room 523 
Cor. Hatrison St.

I MERGAITES IR MOTERS,
Mupis ręikią 50 lengviam dirbyklos

Ar jus patenkintos dabartinia ągvo 
vieta. Kam nedirbti švarioj, gerai va
dinamoj dirbykloj, kame augščiausios 
algos mokama, pastovus darbas ir ge
ra proga iškilti.

Ateikite ir Patirkite.
36 So. Throop St.

MERGAIČIŲ (2)

Velytina 18 ar senesnių operavimui po 
pięrinių slitterių. Darbas lengvas ir 
švarus. Daug tyro oro ir dienos švie
sos; $12 iki $14 j savaitę pradžiai ir 
bonus už padarytą darbą. 48 vai. sa
vaitėje. Kreipties į “Naujienas” 
No. 60.

PAJIEŠKAU dėdės Simano Puske
palio ir Marijonos Sirviliukės iš Airio- 
galos miesto, Kauno rčd., . Raseinių 
apskr., Girkalnio parapijos, Plingių 
kaimo. Malonėkite atsišaukti, nes tu
riu labai svarbų reikalą.

AGNIEŠKA PUSKEPALIUKfi, 
1426 So. 60 Ct., Cicero, III.

PAJIEŠKAU savo vyro Juozo Rau- 
bo, jau šeši metai kaip nežinau kur 
jis randasi. Kiti pasakoja, kad Mi- 
niapolio valstijoj užmušė jį ant tre- 
kių. Jis buvo augšto ūgio, rauplė
tas. Mėgdavo važinėties iš vieno mie 
sto i kitą. Jei kas žinote apie jį, ma
lonėkite man pranešti, duosiu $10.00 
dovanų.

ONA RAUBIENĖ, 
5926 So. Elizabeth St., Chicago, 111.

. --- - - - --- * ----- - ---- - ■ ■■
PAJIEŠKAU savo pusbrolio Am- 

broziejaus Milieška, paeina iš Kau
no gub., Šiaulių pavieto Viekšnių 
parapijos, Naikių kaimo. 1909 ifi. 
gyveno So. Brooklyn, N. Y. Kas ži
note praneškite — turiu svarbų rei
kalą.

KOSTANTAS SIDABRAS
Chicago. III,

SPRINGFIELD PRODUCTS
2211 So. Ilalsted St.

MERGAIČIŲ REIKIA 
Angliškai kalbančių 

Kreipties:
WESTERN SHAŲE CLOTH CO 

2100 So. Jefferson St.

REIKIA UNDER PR1NTERIŲ.
STATYTOJŲ IR SURANKIOTOJŲ.

Reikia po vieną atskiram darbui. 
Naujovinė ir švari dirbykla. 
Dienos šviesa. Nuolat darbas 
tiems, kurie gali dirbti.
48 valandos savaitėje. Paduok 
amžių, patyrimą ir kiek nori al
gos pradžiai. South West Sidėje.
Adresuok “ Naujienas” No. 57

1900 So. Union Ovo

įittįSK

L BŪT JULIUS, TUOSE 
j FlfH SHELL!

YDŲ SGZZfK’

REIKIA mergaičių ar moterų lei
beliavimui ir pri pilstymui butelių 
kenų. Geros darbo sąlygos. 

VAN CLEEF BROS. 
77th ir Woodlawn Avė.

Važiuoti bi karu iki 79-tai gatvpi, 
nuo čia iki Woodlawn Avė.

ar

.........■yr1" “ """""" *" 1 " ..................

REIKIA mergaitės ar moteries pri- 
dabojimui 4 metų mergaitės. Nėra 
darbo. Geni mokestis. Kreipties va
karais po u valandai.

J. GRIGAITIS, 
4725 W. 12th PI. Phone Cicero 4873

MERGAITĖS arba moters plovi
mui ir leibeliavimui buteliu. Nuolat 
darbas. Gera mokestis.

KRAUT & DOHNAL, 
325 So. Clark St.

REIKIA Mergaičių ar moterų prie 
leibeliavimo ir pripildiipo bonkų. Ge
ra mokestis, geros darbo sąlygos. Pa 
imkite bile karą iki 79 St. gatvės per
simainykite ant Woodlawn Avė.

WANGY BROS.
7740 Woodlawn Avė. , Chicago, III.

BY BAKER

f CUT ALI THEIK 
NOUS OFFJ

IMPOSSIBLe, 
MOTHERJ

1NTERNATIONALCARTOON CO-
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REIKIA DARBININKŲ R EIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ MOTERŲ >

REIKIA
MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

lengvam
ASSEMBLING — arba pielavimui 

SWEDGING — Punch Preasaį. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS — ’
GERA MOKESTIS GEROS APYSTOVOS

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
____________4337-4343 Ravenswood Avė.
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARB^HNKŲ

-MMMM. .......................... .  W.| —....„i , ii i,.11 i ■ I

VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMAI-žEMg

REIKIA

Mums reikia molderių musų Malleable Foundrėie prie 
benčiaus, mašinų ir spaustuvų (Sųueezer). Nuolat dar
bas. Nėra unios. Nėra darbininkų nesusipratimų. 
Musų patyrę molderiai uždirba nuo $5.00 iki $14 į dieną
sulyg jų išgalės (uždavu darbas).

, ' GRINDERIŲ
Rough grinderių ir fitterių Milling ruime ir kalvėje, 

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

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

Jeigu esi kiek apsipažinęs su kuriu šių darbų, arba ne 
patenkintas dabartiniu savo darbu, arba esi be darbo 
parašyk mums. Mes mokame augščiausias algas. Nėra 
darbininkų nesusipratimų. Darbas užtikrintas visam 
metui bi vyras ar moteris esti pastovus ir norus dirbti. 
Mes budavojame naujus namus, kūrins išnuomuojame 
arba parduodame prieinamomis kainomis Šeimynoms iš 
kitų miestų. Rašyk ar kreipkis: SAMDOS OFISAN. 
OLIVER CHILLED PL0W W0RKS, 

south bend; IND.

VYRŲ VYRŲ VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ BERNIUKŲ IR MERGAIČIŲ

REIKIA augusio# moteriškos prida- 
bojimui poros kūdikių. 3 ir 7 metų. 
Lengvas darbas. Skalbimo nėra kreip
ties po 6 vai. vakare.

M. UGIANSKIS,
619 W. 37th St., Chicago, III.

2 lubos, vidurinis lietas.

Virš 16 metų amžiaus mokinties 
operuoti lengvą punch pressą.

Šviesi, švari dirbykla. 
RAY TIRE & RUBBER CO 

827 Kees St.

REIKIA patyrusių dirbime piršti
nių. dirbti namuose.

Mes 
darbą.

pristatysime ir atsiimsime

suteiksime viską: medegą irMes _____ .
mašinas darbui; įvedimas jums elek
tros bus musų padaryta DYKAI.

Parašyk mums ir musų atstovas 
atsilankys pas jus. Jus galite padary
ti gerus pinigus prie šio darbo. Adre
suokite “Naujienos” No. 54.

REIKIA MACHINE OPERATORIŲ

Moteriškų operatorių prie white 
duck clothing, plain stitching. Mes 
mokame augščiausią mokestį. Unios 
mokestis ir bonus 20% kas savaitę.

Musų mergaitės uždirba nuo $18 
ilęi $35 į savaitę.

44 vai. savaitėje.
Darbas ant visados.

D. FRIEDLANDER & COMPANY, 
920 W. Randolph St.

Sangamon St. įnėjimaš

REIKIA mergaičių mokinties siūti 
pirštines taipgi patyrusių operatorių 
prie spėka varomų siuvimo mašinų. 
Gera mokestis. Kreipties:

EISENDARTH GLOVE CO., 
2001 Elston Avė.,

REIKIA mergaitės arba moters 
dirbti sankrovoje ir virykloje, nes 
moteries nėra. Sankrova minkštų gė
rimų. Kreipties:

K. LIDEKA,
306 Hamilton Avė., Duquesne, Pa.

Turiu du bizniu ir abejuose reikia 
darbininkės. Mokestis pagal gabumą. 
Mažiausi mokestis $8.00 i savaitę ir 
daugiau. Reikia dirbti subatomis ir 
nedėliomis. Darbas ant visados.

K. LIDEKA, • 
806 Hamilton Avė., Duquesne, Pa.

REIKIA VYRŲ
Vaikiukų mokinties

ant mašinų; Kalvių $7.80 į dieną;.dai- 
lydžių $1.00 į valandą; 3 vyrų prie 
elevatoriaus; vyrų prie elektrinio era- 
ne’o; pečkurių ir pagelbininkų $27.50
— $40 į savaitę. Visokiam darbui ko
teliuose ir valgyklose $50 — $80.00; 
Janitorių $110.00 — 8 valandos naktį 
ir dieną; Nešiotojų sodų: mašinistų ir 
pagelbininkų 50 — 70c į valandą. Dar 
bininkų su kambariu ir valgiu. Dar
bininkų prie Sheet metai, nailerių, 
prie screw mašinos ir prie punch 
presso. Panagių vyrų $30 į savaitę, 
pirmenybė senyviems, inspektorių į 
mašinų dirbyklą, nereikia patyrimo; 
•Millwrighterių ir pagelbininkų, oile- 
rių, steam fitterių. ir pagelbininkų 50
— 70c į valandą; vvelderių.

' MOTERIŠKŲ.
Mergaičių pardavinėjimui užkand

žių, virėjų, trumpos valandos, nėra 
nedeldienių. Dirbykloms moteriškų 
40c valandai. Visokiems darbams ko
teliuose ir valgyklose. Pagelbininkių 
slaugėms (Nurse) $40.00, kambaris 
ir valgis.

Moteriškų trumpoms darbo valan
doms:

10 vai. vakaro iki 6:30 ryto.
9 vai. vakaro iki 5:30 ryto.
11 vai. vakaro iki 5:30 ryto. 
8:30 vai: vakaro iki 3:30 ryto.
10 vai. ryto iki 3 po pitų 
9 vai. vakaro iki 7 ryto.
6 vai. vakaro iki 11 nakties
3 vai. po pietų iki 10 vai. vakaro.
5 ar 5:30 vak. iki 11 ar 11:30 nakt.
6 vai. vak. iki 12 nakties.
5 vai. vakaro iki 3 vai. nakties.
8 vai. ryto iki 12 dienos
12:30 vai. po pietų iki 4 ar 5 p.p
9 vai. Ą'to iki 2:30 vai. po pietį;
11 vai. ryto iki 3 vai po pietų
6 vai. po pietų iki 1 vaį nakties

SOUTH PARK
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY
4193 So. Halsted St., 2-ras augštas.

Visi darbai South North ir \Vest 
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKI A DARBININKŲ
VYRŲ

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

lygos. Kreipties tuoj aus j 
Naujienų ofisą.

REIKTA
Moulderių 

Prie Benčių ir mašinų 
Gera mokestis.

Kreipties:
AER MOTOR COMPANY, 

2500 W. Roosevelt Road

UNION SPECIAL 
MACHINE CO., 
311 W. Austin Avenue.

REIKIA

DARBININKŲ

Gera mokestis.
Nuolat (kirbas,

Kreipties
Employment office

STTVV.VRT WARNER C.ORP.

1828 Diversey Parkway

REIKIA vaikiuko pailiavimui ir a- 
belnam ofiso darbui. Gera proga 
pakilti. Gera mokestis.

AHLBERG BEARING CO..
317-327 E. 29th St.

VAIKIUKŲ 16 metų ir senesnių 
darbui dirbykloje. Gera mokestis ir 
geros darbo sąlygos.

AHLBERG BEARING CO., 
317 327 East 29th St.

50c valandai darbininkams ir truck
menams į Warehou.se.

Nuolat darbas.
GUMBINSKY BROS.

2261 So. Union Avė.,

RUBSIUVYKLAI 
DARBININKŲ.

KELETĄ angliškai kalbančių 
mergaičių lengvam dirbyklos darbui 
ekktrikiniame departamente; 
patyrimas nereikalingas; 
švari, patogi vieta darbui. Gera 
kestis; nuolat darbas

Kreipties
Dirbyklos samdos ofisan. 

GOODMAN MFG. CO., 
4834 So. Halsted St.

m o-

PATYRUSIŲ
OPERATORIŲ
PRIE PUNCH PRESSŲ.

JUSTRITE MFG. COMPANY, 
2061 Southport Avė.

REIKIA 50 vyrų į serap geležies 
yardą. Nuolat darbas. $5.00 į die
ną. Atsišaukite.

J. LANSKY, 
37th ir Homan Avė.

REIKIA mergaitės gydytojaus 
sau. Privalo kalbėti lietuviškai.

Dr. G. M. GLASER,
3149 So. Morgan St

REIKIA PORTERIO dirbykloje
' dirbti. Stiprus vyras. $18 iki $20 j 
savaitę. 48 valandos darbo. 
Kreipties į Naujienas No. 58.

Reikia patyrusių prie 
benčiaus rankų darbo 
ant mažų plieno darbelių. 
Darbininkų paprastų ir 
pratusių prie drPlpresų, 
milling mašinų.
Vaikiukų 16 metų ir senes 
nių. Patyrimas nereikalin 
gas. Nuolat darbas.
Gera mokestis..

Kreipties į samdos ofisą:

311 W. Austin

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $4.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ,

900 W. 18th St.
NATIONAL tEAD CO.

REIKIA darbininkų nuolatiniam 
darbui plieno yardu. 55c į valandą. 
Devynios valandos į dieną.
OLNEY J. DEAN & CO., Steel Yards 

192& So. 54th Avė.
Važiuok Douglas “L” ar 22nd St. 

karu iki 54th Avė. Eik 1 bloką į 
šiaurius.REIKIA bučeriaus; darbas ant vi- ______________________________

sados. mokestis gera. I , 7
STOCK YARD MARKET, REIKIA pirmarankio duonkepio.

3733 Sider St., Indiana Harbor, Ind. Gera AO. Į KAZ. MAKUZAb,
4617 So. Paulina St., Chicago, III.

•. — ---------- —*— x —y—’—_____ ;_____ REIKIA vyrų dirbyklos darbui.
__  __ ___ m Geriausi mokestis mokama.
REIKIA UNDER PRINTERIŲ Klausk Mr. Roth,

STATYTOJŲ IR SURANKIOTOJŲ. I.OEWENTHALi CO.,
Reikia po vieną atskiram darbui. 947 W. 20th St.
Naujovinė ir švari dirbykla. 
Dienos Šviesa. Nuolat darbas 
tiems, kurie gali dirbti. 1 
48 valandos savaitėje. Paduok 
amžių, patyrimą ir kiek nori al
gos pradžiai. South W«st Sidėje. 
Adresuok “ Naujienas” No. 57

TRUCKEBIŲ WAREHOUS’EI
—T----- TT-r-—

■ x_.lt.' t .

Darbininką

Glazierią
50c į valandą Darbininkams ir 
Truckmenams Warehouseje. 
Nuolat darbas.

GUMBINSKY BROS. COMPANY, 
2261 So. Union Avė.

9 vai. darbo diena.
49^ vai. į savaitę. 

Kreipties: \
JOHN A. GAUGER CO;
1444 W. 22nd St.,

REIKIA

Jaunų vyrų dirbyklos darbams. 
Puiki proga vyrui norinčiam 
konors atsiekti.

Kreipties 4 lubos.
KIMBLE GLASS CO., 

402 W. Randolph St.

LIEJYKLAI IR DIRBYKLAI 
REIKIA DARBININKŲ. 
Augšta mokestis mokama. 
Labai geros darbo sąlygos.

AMERICAN BUILDING 
FOUNDRY CO.,

2^00 So. Springfield Avė.

REIKIA vyrų prie kraustlmo ta
vo rų Warehousėje. Nuolat darbas, 
50c. už valandą pradžiai.

CHICAGO STORAGE & 
TRANSFER CO.

5865 W. 65th St., Chicago, III.

REIKTA
VYRŲ ABELNAM DARBUI 

Kreipties:
755-759 W. Taylor St.

DARBININKŲ

dirbyklos darbams.
Gera mokestis;
Nuolat darbas.

10 valandų dienoje.
GOODMAN MFG. CO 
4834 So. Halsted St.

REIKIA
VIKRIŲ 
PARDAVIKŲ

O f f pVesserių 
Second beisimų 
Top coli ar meikerių 
Bu t ton meikerių 
Flap meikerių 
Joinerių (pants)

EXTRA BARGENAS
Jnunn pora ypa priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir'miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi- 
1c priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės nvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

FARMAS

Alfred Decker
Cohn

NEMOKĖK augštų kainų už rakan
dus. Galime jums parduoti nuo 40 iki 
60% pigiau. Mes esame įgyję didelį 
staką pavyzdingų rakandų, būtent: 
setų skūra muštų dėl seklyčios, du- 
fold setų, kaurų, chiffonierų, gražiau
sio darbo phonografų. Ateikite ir. pa
tįs pamatykite.

BOSTON SAMPLE FURNITURE.
• 3207*Ogden arti Kedzie Avė. 
Atdara vakarais nedėliomis iki 4 p. p.

Employment Dept.,

S. W. Cor. Franklin 
ir Vau Btiren St.s.

i____
RANDAI

REIKIA NUŲMAI namelio (cotta- 
ge) keturių kambarių South West si- 
dėje; šeimynoje tik trįs asmens. Kas 
turi nuomai tok; namelį praneški
te “Naujienų” ofisan No. 61.

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

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

SANBORN & COMPANY, 
Owners,

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

Chicago, III.

NAMAI-žEMfi
REIKIA vyrų, kurie yra 

apsipažinę su bizniu svaigi
nančių gėrimų. Geistina, 
kad mokėtį lietuvių ir kitas 
kalbas, Turi būti vikrus vy
rai. Gera proga padaryti di
delius pinigus. Kreipties 
“Naujienų” adresu. No. 56.

VYRV REIKIA.
Patyrimas nereikalingas.

Nuohit darbas.
Gera mokestis.

AM-PLUS STORAGE BATTĘRY CO.
741 W. Van Birfen St.

REIKIA pardavėjų, kurie gali kal
bėti lietuviškai, lenkiškai ir angliš
kai, pardavinėti nesvaiginahčius gė
rimus.

LEVINE,
3559 W. 12th St., Chicago, III.

LYGIAI vieną dolerį į valandą gali
ma uždirbti dirbant uždavu (piece 
work) cemento'čerpių dirbykloje. 
Klausk M R. GEYER. “

FEDERAL CEMENT TILE CO. 
Marble St. ir State Line, 

Hammond, Ind.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ

• PIANŲ.
$800 Ahgehis Grojiklis—Pijanas, 

mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
liž $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 1
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARSIDUODA Krautuvė vyrų 
ir moterų drabužių.
Parduosim labai pigiai.

8218 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Gera bizniui vieta; biznis išdirb
tas nuo seniai. Visiems žinoma. Prie
žastis pardavimo savininkas eina į 
kitą biznį.

627 W. 18th St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
vietoj. Biznis išdirbtas gerai. Noriu 
parduoti į trumpą laiką.

570 W. 18 St.

PARDAVIMUI — Auksybės ir Op
tikos Sankrova drauge su visais in- 
taisymais ir namu. Biznis išdirbtas 
per 25 metus. Klausti telefonu 
Canal 4639.
įrašyti į Naujienas No. 57.

LAIMĖ LAIMĖ ' LAIMĖ*

PARDAVIMUI .mūrinis namas ant
2 pagyvenimų Pigiai. $4600.00

Brighton Parke. Parduoda savinin
kas

2957 W. 39th Street

PARSIDUODA du mediniai na
mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yia 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyventoj 
vietoj. Bandos neša $83.00 į mėne
sį. Parduoda už $4000 ir daugiau.

V. D. . 
4312-14 So. Wood St Chicago.

RENGKIŠ PAVASARIUI

Pirk lotų arba mažą ūkę Už $2,700 gyvais pinigais 
nupirksi 2 augščių gerą namą 
apielinkėje Halsted St. ir 
Canalport Avė.
Telephone Harrison 7508. 

Mr. LEMBERG.
$275
$425
$550

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaincs upės ir Didžiojo 
Cpdk County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
% akro ............................
% akro .............................
1 akras .............................

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ukįų 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių paslaugin- 

-ti, ančių, žąsų, vištų ir karve laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia tikės ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba i ištaisytas jau 
gatves, karius mes parduodapie la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.
1404

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

Phone ('anai 6296
III.

ŠITIE NAMAI TAI YRA TIKRI 
BARGENAI.

3 augščių naujas mūrinis namas ant 
Union ir 34 St., .......................$8,600
2 fliatai po 6 kambarius su visais in- 
taisymais, elektroms ir maudynėmis, 
cemento apačia -.7................... $5,600
2 fliatai po 6 kambarius su maudjmė- 
mis, $3,600, įmokėti tik 500, kitus 
kaip renda kas mėnuo.
2 namai ant vieno loto, 4 pagyvenimai 
$2,600, įmokėti 300, kitus kaip renda.

C. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. Halsted St., Chicago, 111. 

BRIGHTON PARKE
2 fliatai po 5 kambarius 4 metų senu
mo ...............................   $6,400
2 fliatai po 6 kambarius, 4 metų se
numo ............:.......................... $7,400
2 augščių mūrinis namas su augšta 
apačia .................   $5,600.

Kas turi namų mainyti ant farmų 
atsišaukite greitai. Turime gerų far
mų netoli nuo Chicagos.

C. P. SUROMSKI CO., 
8346 So. Halsted St., Chicago, III.

FARMŲ PIRKĖJAI.

PARDAVIMUI 6 kambarių, naujo- 
vinis Ynuro namelis Jcottage) ir 2 
augščių medinis užpakalyje; labai pi
giai už $3,300 prie 2623 Emerald Aye.

Kreipties:
B. GARIG, 

2133 So. Halsted St., Chicago, III.
Jk,-----------------M>|||— 11 I— ' —MII ................. p imiimyi

EXTRA! EXTRA!
. PARDAVIMUI MŪRINIS

6 ruimų namas ant Bridgeporto, aug
štas beismentas, pertaisytas pagal 
šios gadynės. Elektra, gasas ir mau
dynės. Parduosiu pigiai. Taipgi priim
siu bile kokį automobilių už pirmą 
įmokėjimą. Atsišaukit greitu laiku.
2849 So. Union Avė. Chicago.

PARDAVIMUI biznio prapertė prie 
22 St. ir Hoyne Avė. Gera vieta plum- 
beriui arba saldainių krautuvei. Lie
tuviu apgyventa vieta. Atsišaukit.

, 2042 W. 22nd St.

PASKOLOS.
SKOLINAMA dėl Real Estate be ko 
mišeno. Nereikia laukti.

DUNAJ BUILDING & LOAN 
ASSOCIATION,

James J. Pesicka, Secretary 
and Notary.

4633 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

iMASTERf < 1. 5Y5TEMV^
Moterų Rūbų Kirpi

REIKIA 500 DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ

Šeimynos ir pavieniai dabar 
yra laikas užsirašyti.

Ar norite gyventi ant ūkės atei
nančią vasarą Michigane ir uždirbti 
gerus pinigus? Mes mokėsime po 
$30 už akerį. Mes taip-gi duosime 
Jums gerai apmokamus darbus žie
mos metu musų dirbyklose. Mes duo 
sime dykai gyventi namą, daržą ir 
pravažiavimą. Taipgi mes apmokė
sime visas lėšas, pasidariusias prie 
perkraustymo jūsų baldų ir rakandų..

Taipgi mes apmokė
sime visas lėšas, pasidariusias prie

Mes išvažiuojame specialiu traukiniu.
Kreipkitės, kiekvieną dieną nuo 8 

ryto iki 8 vai. vakaro. Ir nedėldie- 
niai«. Chicagoje ofisas 757 W. North 
Avė. S. E. Corn. Halsted St. 2 floor.

FANK PALLA, atstoyas,
COLUMBIA SU&AR CO.

Bay City, Michigan, 
Tel. Diversey 9191.

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

VITEK & COMPANY, ’ 
105 W. Monroe St.

KAS NORI palikti laimingu ir tur
tingu į trumpą laiką.

PARSIDUODA labai puiki buCer- 
nė ir grosemė su namu iš priežasties 
turiu išvažiuoti Lietuvon 15 dieną Ba
landžio, (April). Biznis išdirbtas per 
9 metus. Aš palikau turtingu ir kas 
nupirks ir tas paliks turtingu į trum- 
•pą laika. Atsišaukite.

2462 W. 46th Place.

... . . '■■■■".... "■■■1 -................... .
REIKIA maliorių automobiliams, 

maliavoti. Gera mokestis. Nuolat 
Darbas.

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

PARDAVIMUI barzdaskutykla gra 
žioj vietoj, tarpę lietuvių ir svetim
taučių. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Taipgi parduodu geras brit-( 
vas. Kam reikalinga tuojaus atsi
šaukite:

S. J. SPURGIS, 
2209 W. 23rd PI., Chicago, III.

RAKANDAI

REIKALINGI kriaučiai prie mote
riškų kotų ir andarokų. Pastovi vieta, 
gera mokestis. Atsišaukite.

W. TASK,
1256 W. Harrison St., Chicago. 

Tel. Monroe 4587.

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

1511 So. Kedzie Avė.

Pirmiau negu pirksi te FARMĄ 
gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės, apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuvių gyvena ir dar tūkstan
čiai apsigyvens, nes ten žemė labai 
gera ant kurios viskas labai gerai 
auga nepaisant kokie metai nebūtų. 
Dauguma musų pirkėjų buvo išvaži 
nėję po daugel valstijų, bet tinka
mesnės vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmoS“ randasi ap 
linkui miestelį kuriame visi biznie
riai yra' Lietuviai ir dar proga ke
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu 
davojama kelėtas dirbtuvių. Dar da 
bar žemė labai pigi suliginant su ki 
tų komapnijų preken^s tai musų 
denrovS pardunda per pus pigiau. 
Gražios leikos, ežerai, dabina visą 
apielinkę, visur geri keliąi, kad ir 
blogiausiame ore visur galima išva
žiuoti. žodžiu sakant visi paranka
mai dėl farmerių yra ant vietos, vi
sur Lietuviškai kalbama, šokama ir 
dainuojama, taip tenai gyvenantiejie 
jaučiasi kaip kad jausdavosi Lietu
voje.

Kas norite platesnii; paaiškinimų, 
tai prisiųskite savo adresą, o nies 
prisiusime jums knygelę su platės,- 
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patiems 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 t., ant 4-tų lubų.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattcrnų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Secley 16*43.

SARA PATEK, PinnininkC.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenią 

Šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

Warehou.se

