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Vokietijos kontr-revoliu- 
cionieriai pasidavė

Eberto valdžia sugrįžo
Monarchistai visgi turi laimėjimu

Kruvini susirėmimai ir streikai daugelyj 
Vokietijos miestų

VOKIETIJOS KONTR-REVO- 
MUC1ONIERIAI MONARCHI

STAI PASIDAVĖ.

Vėl atBteigrta Eberto valdžia. 
Bet kontr-revoliucionieriai vis

gi apiaikė niekurius laimė
jimus.

BERLINAS, kovo 15.—Mili- 
taristų kpntr-revoliucija Vo
kietijoje žlugo.

Dr. VVolfgang Kapp, vyriau
sias tos kontr-revoliucijos or
ganizatorius ir pasiskelbęs sa
ve imperialiu kancleriu pasi
traukė i šalį ir leido Fricdri- 
chui Ebertui užimti preziden
tystę.

Tarp visoj šalyj siautusių 
riaušių, senoji ir naujoji vald
žia tarėsi visų dienų ir galįaus 
pasiekė susitarimų, kuriuo Dr, 
Kapp atsisakė nuo valdžios ir 
Ebertas atgavo vaTtTTTtf'lkf "rin
kimų j naujų nacibnalį susirin 
kimų (reichstagų) ir naujų 
prezidentinių rinkinių už dvie
jų mėnesių.

Sulig sutarties, kancleris 
Kapp atsisako nuo teisės suda
ryti kabinetų, bet bus sudary
tas naujas kabinetas iš eksper
tų. Žinia apie sutartį tapo pa
skelbta specialėj laidoj Deuts
che Allgemeine Zcitung, Borti
ne, 1 1 vai. šįryt.

Ekonominė imperijos taryba 
su eksploatacijos tarybomis, su 
lig sutarties, bus paversta į an
trų butų reichstago ir vadinsis 
darbo butas.

Paskelbimas sako, kad sutar 
lis tapo pasiekta “tarp Berlino 
ir Dresdeno.”

(Buvo paskelbta, kad apsau
gos m misteris Noske yra Dres- 
dene, kuomet prezidentas 
Ebertas su kitais nariais kabi
neto buvęs Stuttgarte.)

Dr Kapp tarėsi už militaris- 
tus, kuomet Noske gelbėjo 
Ebertui tarybose.

Grafas von Bernstorff, bu
vęs Vokietijos ambasadorius 

\Vashingkme, taipjau dalyva
vęs tarybose su prezidentu Eb- 
ertu ir premieru Bauer.

Žlugimas Kapp-Luettwitz vai 
džios yra pergalė streikuojan
čių darbininkų ir priešingų 
Prūsijai pietinių Vokietijos pro 
v i nei jų.

z ' ■ ............... - ■■■■-■ ..... ...............
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Apie Lietuvą.
Chicago s Lietuvių Darbi, 

ninku Taryba išaiškinimui 
dabartinės padėties Lietu
voj rengia dideles prakfll- | 
bas nedėlioj, kovo 21 d., 2 
vai. po piet, Hoerbers sve
tainėje, 2135 Blue Island 
Avė, arti 22 gatvės. Kalbės 
Naujienų Redaktorius P. 
Grigaitis, adv. Kl. Jurgelio
nis, adv. K. Gugis ir Dr. A. 
Man tvidas.

Visi ateikite užgirsti vė
liausių žinių iš Lietuvos.

Monarchistai irgi aplaikė 
laimėjimų.

Kontr-revoliucionierių vald
žia tečiaus gi nuo pasidavimo 
besąlyginiai, laimėjo dviejuose 
svarbiausiuose punktuose savo 
programo.

Ji gavo gvarantijų, kad ji da 
lyvaus sudaryme naujos vald
žios ir kad visuotini rinkimai 
reichstago ir naujo prezidento 
bus padaryti bėgyje 60 dienų, 
vieton* ateinančio rudens, kaip 
pienavo Eberto valdžia. Ji taip
gi išgavo pakeitimų kapitalis
tams nemalonaus ekspluataci- 
jos įstatymu įsteigiančio prie 

dirbtuvių darbininkų tarybas.
Tečiaus yra abejotina, ar iki- 

cionalis susirinkimas, kuris 
yra sušauktas ant rytojaus, pri 
ims kokias-nors sąlygas, “ka
dangi dideles demonstracijos 
visoje Vokietijoje pritaria Eb- 
erto-Bauer valdžiai.“

Korespondentai, kurie turėjo 
telefoninių susinėsimų su Dres 
denu, Stuttgartu ir Munichu ; 
sako, kad visa pietine Vokietija į 
prisiekia, jog ji stovės su Eber
to valdžia.

Priežastis kodėl senoji vald
žia nuvyko į Stuttgartu, sako
ma, buvo tikslu sušaukti ten 
nacionalį Susirinkimų.

True translailon fHed wlth the post- 
mastei* at Chicago, III. March 16, 1920 
as required bv the act of Oct. 6. 1917

NOSKE SUSITAIKĘS SU 
REAKCIONIERIAIS,

PARYŽIUS, kovo 15.—Šįva
kar gautoji iš Berlino žinia sa
ko, kad susitarimas tapo pa
siektas tarp naujosios valdžios 
kanclerio Kapp ir Gustav Nos
ke, apsaugos ministerio Eberto 
valdžioje ir kad valdžios krizis 
užsibaigė.

True translation filed with the pnct- 
master at Chicago, III. March 16, 1920 
as reguired py Ine act of (k t. 6,1917

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
MŪŠIUOSE.

LONDONAS, koVo 15.—Pa
sak Central News žinios iš Ber 
lino, daug žmonių žuvo sumi
šimuose Kiel, • Frankforte ir 
Essene. Demonstrantai Frank 
forte užgriebė stotį su amuni
cija ir ginklais.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III. March 16, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

EBERTAS SUSITAIKĘS SU 
KAPPU?

Ebertas kviečius nacionalį 
susirinkimų į Stuttgartu.

I BERLINAS, kovo 15.—Nak
tį vaigščiojo nepatvirtintos ži
nios, kad Naujoji Vokietijos 
valdžia pasiekė susitarimų su 
Eberto valdžia, tikslu išvengti 
gręsiančio generalio geležinker 
liečiu streiko.

Kanclery s t ėj šiandie, kur bu
vo priimti Amerikos ir Angli

jos korespondentai, patėmyta 
du nariai nuverstosios valdžios, 
kas duoda pamatų manyti, kad 
yra vedamos tarybos atsiekti 
kompromisų ir sudaryti koali
cijos valdžių.

Eberto valdžia pašaukė na- 
cAanalį susirinkimų susirinkti 

Stuttgarte ryto.
Vaigšto gandas, kad Noske, 

kuris yra Dresdene, bando su
daryti armijų kariauti prieš uz
urpatorius.

Berlinas šiandie yra be žinių, 
apart valdžios manifestų, ka
dangi visi laikraščiai yra užda
ryti. Valdžia viš dar prižada 
įvairias reformas ir ūmius vi
suotinus rinkimus. Įvesta aš
tri telegrafo cenzūra. /

True translatinn filed vvith the post- 
master at Chicago, III. March 16, 1920 
as rooiprcd by the rri of Očt. 6,1917

BAVARIJOJE* PASKELBTA 
MONARCHIJA.

PARYŽIUS, kovo 15.—Tem
ps gavo žinių; kad iš Bavarijos 
sostines pranešta Berlinan, jog 
Muniche tapo paskelbtas at- 
steigimas Bavarijos monarchi
jos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 16, 1920 
as required l«y ihe act of Oct. (>, 1917

9 UŽMUŠTI MŪŠIUOSE.

VIENNA, kovo 14.—Iš Leip- 
zigo šiandie gauta pranešimas 
telefonu, kad susirėmimas išti
ko ten tarp kareivių ir socia
listų ir komunistų, kuriame de
vyni žmonės liko užmušti.

True translailon filed with the post- 
master at Chicago, III. March 16, 1920 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917 
15 UŽMUŠTA FRANKFORTE.

LONDONAS, kovo 11.— Iš 
Berlino pranešama, kad laike 
mušiu Frankforte ant Maino 
15 žmonių liko užmušta ir 100 
sužeista.

Policija buvo priversta ap
leisti miestų miniai užgriebus 
ginklų sandelį.

True translailon filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 1(5, 1920 
is reipiircd by the act of Oct. 6,1917

REAKCIONIERIAI PRAŠO 
TALKININKŲ PRIPAŽINIMO.

Didžiumkiečiai vis dar atsisako 
taikinties su nepriklausomai

siais socialistais.

LONDONAS, kovo 15.—Pa
sak oficialiu Anglijos praneši
mo, vienu pirmiausių aktų nau 
josios valdžios Berline, buvo 
prašymas, ka<į talkininkų mi-' 
sija Vokietijoje pripažintų ją.1 
Išrašymas buvo ignoruojamas 

ir komisionieriai laikėsi nuo
monės, kad jie neduos net to
kio pripažinimo, kad atsakius 
į jos prašymų.

Vakar vakare Berline kanele 
rystėj buvo laikoma konferen
cija, kurioj buvo bandoma už
baigti naujosios valdžios kabi
netų.
Tarėsi su nepriklausomaisiais 

socialistais.

Kancleris Kapp, pasak Ex-( 
chango Telegraph Berlino ko-1 
respondento, vakar nepasek- 
m ingai tarėsi su nepriklauso
maisiais Socialistais, bandyda
mas prikalbinti juos įeiti nau- 
jojon valdžion.

xTarybos tarp didžiumos ir. 
nepriklausomųjų socialistų ga
lima skaityti pertrauktomis, sa 
ko korespondentas, nes nepri-. 
klausomieji socialistai reikalai! ( 
ja, kad didžiumo socialistai at-, 
sisakytų nuo savo koalicijos su 
demokratais ir centru ir pri-'| 
sidėtų prie darbuotės Įsteigi- ( 
mui sovietinės valdžios siste
mos. Didžiumos socialistai at-J

sisakė tai padaryti.
Oficiale žinia iš amerikietiš

kų šaltinių Hamburge sako:
“čia yra visoje pilnumoje ge- 

neralis streikas. Miestas yra 
po militare kontrole. Jokių su
mišimu dar nebuvo.“

True translailon filed with the post- 
master at Chicago, III. March 16, 1920 
as requlrc<i by the act of Oct. 6,1917
NEPRIKLAUSOMIEJI SOCIA

LISTAI Už SOVIETINĘ 
VALDŽIĄ.

Tik junkieriai ir militaristai 
remia naujųjų valdžių.

PARYŽIUS, kovo 15. Pa
sak Baselio žinios, nepriklauso 
mieji socialistai ir komunistai 
vakar susirinko Maunheim ir 
nutarė pasinaudoti dabartine 
situacija Vokietijoje ir paskelb 
t i sovietų valdžių.

Kita Baselio žinia sako, kad 
nepriklausomieji socialistai ir 
(JidMumiečiai visoj Vokietijoj 

vienijasi prieš rtukcionierius, 
kurie užgriebė valdžių.
Geležinkeliečiai skelbia streikų.

Pasak Berlino žinios, gele
žinkeliečių federacija Vokieti

joje paskelbė generalį streikų, 
l'ai ji padare delei valdžios at
sisakymo išpildyti geležinkelio 
čių ultimatumų, kuris reikala
vo, kad kancleris Kapp, Dr. 
Von Jagow ir Dr. Traub pasi
trauktų iš naujosios valdžios.

Kapp valdžia paskirė balan
džio 11 d. rinkimams į naujų 
reichstagų. Kancleris Kapp iš
leido atsišaukimų, prašantis 
ūkininkų dėti pastangų aprū
pinti duona ir kitokiu maistu 
darbininkus miestuose.
Visi smerkia reakcionierius.

Vėliausios žinios iš Berlino 
parodančios, kad k^mtr-revoliu 
cija Prūsijoje ikišiol yra re
miama tik militąristų ir pan- 
germanų partijos, bet kitos po
litinės partijos jos neremia. 
Vadovai konservatyvų pa rt i jog, 
?r lokio žymus fabrikantai, 
kaip Dr. Wallor Rathenau, pro 
zidentas elektros trusto, pa
smerkia tų judėjimų.

Iš visų ikišiol gautųjų žinių 
darosi įspūdis, kad militąristų 
partija galės laikyti Berlinų ir 
kitus svarbiuosius centrus ir 
tuo palaikyti netikrumo stovį 
per tūlų laikų, gal mėnesį ar 
kitų, bet jpigu jos nerems ki
tos politinės partijos, išėmus 
pa'n-germanus, tas judėjimas 
vistiek nebus sėkmingas.

Skelbia generalį streikų.
Generali streikai tapo pa

skelbti taipgi Kiel, Bremen, 
Hamburg ir Regensburg, kuo
met bendruomenės prijautimas 
Eberto valdžiai didėja Cologne, 
Essen, Dusseldorf, Bochum, 
Duisburg, Spaudau ir Frank- 
fort. Tikimasi, kad tuose mie
stuose generali streikai bus pa
skelbti šiandie. Duonos jau 
trinksta ir ji yra brangi Berline 
ir bijomasi, kad jos visai gali 
pritrukti.

KAREIVIAI SUDEGĖ. 
WASHINGTON, kovo 15. 

Du kareiviai Amerikos ekspe
dicinių sp6kų Vladivostoke su
degė, du prapuolė gaisre kovo 
6 d., sunaikinusiame barakus.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 15 d., užsienio pinigų 

kaina bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ..............  $ 3.68
Austrijos 100 kronų ........... $ 0.65
Belgų 100 frankų ...... ?........  $12.90
Danį) 100 kronų ..................  $17.50
Finų 100 markių ..............  $ 5.30
Francijos 100 frankų ........... $13.40
Italijos 100 lyrų ................... $18.20
Lietuvos 100 auksinų...........$ 1.25

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

Lenkų 100 markių ..... ......... $ 0.80
Norvegų 100 markių .............$18.00
Olandų 100 guldenų ..........   $87.85
švedų 100 kronų .........   $20.40
Vokiečių 100 markių ........... $ 1.25 

True transhition filed wlth the post- 
master at Chicago, III. March 10, 1920 
hs rcųun eu by tne act of Oct. h, 1917

Bolševikai atme
ta Lenkijos 

sųlygas
Bolševikai nori taikos, Jiet ne
gali priimti Lenkijos plėšikišku 

taikos sąlygų..

MASKVA, kovo 1(1 (Rašo 
Chicagos Daily News kores
pondentas Mielinei Farbman).

Yra du tikrumai dabartinėj 
Rusijos padėtyj. Viena, kad 

sovietų valdžia ir visa Rusija 
nori taikos, kad galinus pradė
jus ai būdavo j imą šalies. Kita, 
kad Lenkijos reikalavimai su
žadino visuotinų pasipiktini
mų, kurie su lenkų užpuolimu 
gali privesti prie naujos karės.

Kada pusiau-oficialis Lenki
jos atsakymas tapo patirtas, 
kiekvienas klausė: .

“Ar Lenkija tik tyčiomis gąs 
dina, ar ji tikri Ii to nori?“

Ištikrųjų, Lenkija, kaip sako 
sovietų vadovai, reikalauja 
1772 m. rubežių, protektorato 
ant visų saliu buvusios Rusi
jos imperijos ir, netiesioginiai, 
permainymo Rusijos valdžios.

J kiekvienų tų reikalavimų 
žiūrima kaipo į Rusijos iššau
kimą ir pavojus karės dar sykį 
gręsia - šaliai. Aš turėjau pui
kias progas patirti įspūdį, ko
kį padarė Lenkijos reikalavi
mai ant ne politinės Rusijos. 
Petrograde keletą dienų atgal 
susidariau su Rusijos inteligen 
tais, mokslininkais, artistais, 

rašytojais ir atstovais pramo
nės ir pirklybos.

Pirmiausia visur manės kinu 
sinėla-apie prospektus taikos ir 
ar ištikrųjų Lenkija laikosi to
kios karingos pozicijos.

Yra aišku, kad jei Lenkija 
laikysis savo reikalavimų, ji 
susitiks opoziciją visos Rusi
jos. Maksim Gorki, kuris yra 
pripažintas vadovu inteligenti
jos, pasakė man, kad jo drau
gai inteligento joj ir industri
joje šaukia didelį milingą Pet
rograde apsvarstyti Lenkijos 
klausimą. Jie pasiusią Lenki
jai šį draugišką persergėjimą:

“Ndujoji Rusija ~intelektua
le ir laisvoji Rusija—apgailau
ja Lenkijai padarytą piktą ir 
yra pasirengusi atlyginti jai 
draugiška kooperacija, bet mal 
dauja Lenkijos nebandytida
ryti piktą Rusijai. Rusija yra 
reikalinga laikos ir reikalinga 
jos vien konstruktyviam dar
bui. Atbudavota Rusija galės 
pagelbėti visiems savo kaimi- 
nams ir daugiausia Lenkijai. 
Rusija yra pasirengusi užmo
kėti kainą už laiką, bet niekad 
neleis Lenkijai maišyties į Ru
sijos vidurinius reikalus, ar 
prisiimti rolę apsaugotojo uk
rainiečių ar kilų buvusios Ru
sijos imperijos tautų, kurios 
siekiasi prie nepriklausomybės.

“Nuoširdžiai ir be nedorų 
motivų Rusija suteikia pilnas 
teises apsisprendimo visoms 
mužomsioms tautoms. Ar yra 
perdaug jei Rusija reikalauja 
tos pačios teisės sau? Jei bus 
reikalas, ji kariaus už tą.

“Rusijos inteligentija tikisi, 
kad senieji nesutikimai tarp 
broliškųjų žmonių užsibaigė 
harmonijai ir pagarbai viešpa
taujant. Mes apgailime, kad iš
didumas Lenkijos valdančiųjų 
klcsų kelia naujus nacionalisti
nius geidulius ir atgaivina se
nuosius nesutikimus.”

Paskutinis priminimas apie 
sukėlimą tautinių piktumų 
skaitomas yra svarbiu ir gim
dančiu tikrąjį pavojų. Aš ma
čiau Įspūdį Lenkijos reikalavi
mų ant jaunų raudonosios ar

mijos oficierių. Kada Petro
grado sovietų prezidentas Ži
no vjev laike peržvalgos 4,000 
kadetų paminėjo apie lenkų 
reikalavimus, kįlo pikti protes
tai. Vėliau man Zinovjev pa
sakė:

“Mes lengvai galėtumėm su
organizuoti įspūdingas demon
stracijas prieš Lenkiją visoje 
Rusijoje, bet mes bijomės su
kelti tautinę neapykantą. Ru
sijos žmonės yra pavargę nuo 
karės ir trokšta taikos, bet jei
gu bus reikalas atsišaukti į 
juos, jie greitai atsilieps.

“Lenkija galėjo netikėtai už
pulti Rusiją keli mėnesiai at
gal, kada mes buvome užimti 
Siberijos ir pietiniuose frontuo 
so. Dabar mes esame gerai pri 
sirengę rytiniame fronte. Mu- 
sų didžiausiu tyrutu yra ne ka
rinis prisirengimas, bet visuo
tinas pasipiktinimas Lenkijos 
agresija.“

Kėsinasi ant streikų 
laisvės

NORI UŽDRAUSTI STREIKUS 
IR ILLINOIS VALSTIJOJE.

Jau Įnešta tekis Įstatymų 
projektas konstitucinėj 

konvencijoj.

SPRINGFIELD, III., kovo 15.
Illinois kapitalistai nori at

imti darbininkams teisę strei
kuoti, kaip jau tas yra padary
ta Kansas valstijoje. Tuo tik
slu jie įnešė keletą įstatymų 
projektų konstitucinėj konven 
ei jo j, kuri dabar rašo Illinois 
valstijai naują kionstituciją. Tjc 
visi įstatymų projektai siekiasi 
atimti darbininkams teisę strer 
kuoti, verčiant nesutikimus 

tarp darbininkų ir samdytojų 
perduoti arbitracijos teismui, 

kuris, žinomą susidės iš darbo 
sa i nd y t o j ų—k a p i talistų. Kad
išaiškinus tokių įstatymų veik
mę konstituanta šaukiasi Kan
sas gubernatoriaus, kuris jau 
pravedė Kansas valstijoje to
kius įstatymus.

Angliakasių unijos atstovas 
Sneed iš Herrin pranešė, kad 
angliakasiai smarkiai priešin
sis tokiems įstatymams, jei vhr 
žys ju teises, nors jie nesiprie
šintų įsteigimui laisvo arbitra
cijos teismo.

True transhition filęd witn the post- 
master at Chicago, III. March 16, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

STREIKAS PRIEŠ REAK
CIONIERIŲ.

Chinijos geležinkelio darbinin 
kai sustreikavo prieš gen.

Horvath.

WASIRNGT()N, kovo 15.— 
Generalis streikas visų geležin
kelio ir visų kitų darbininkų 
Chinijos Rytiniu geležinkelio 
zone Manžurijoj, tapo paskelb
tas, kaip šiandie pranešama 
valstybės departamentui. StreL 
kas kįlo delei social-revoliucio- 
nierių reikalavimo, kad reak
cionierius gen. Horvath atsisa
kytų niuo valdymo tuo geležin
keliu. Visas geležinkelio judė
jimas liko sustabdytas.

DEBSAS PRIIMA PREZIDEN
TINĘ NOMINACIJĄ.

ATLANTA, Ga., kovo 15.— 
Eugene V. Debs, kuris yra vie
los federaliame kalėjime, pe
reitą savaitę buvo aplankytas 
Michigan valstijos socialistų de 
Jegacijos ir sutiko, kad jo var
das butų Įdėtas Michigan val
stijos “primary” balnvų^uia- 
se, kaipo ij^cfąlhtų partijos 
kandidatas į Suv. Valstijų pre
zidentus.

Gręsia svarbus 
streikas

GRĘSIA GAZO DARBININKŲ
STREIKAS.

CHIGAC10.—Gazo kompani- 
ja atsisako išpildyti darbininkų 
reikalavimus ir darbininkai 

galbūt bus priversti dar šiandie 
sųslreiki|jti. Jai kompanija 
paskutinėj valandoj nesusitai
kins, lai dar šiandie gyventojai 
neteks gazo, nes jo visai mažai 
yra atsargoje.

VISUOTINĄS STREIKAS 
VARŠAVOJE.

VARŠAVA, kovo 14.-Nese
nai kjles čia streikas priima 
visuotino streiko pobūdį. Strei
kuoja metalo, gatvekarių ir 
vandens darbininkai. Streikas 
yra grynai ekonominis—pro
testas prieš brangumo pragy
venimą ir menkas algas.

Tren irnnsbitfon filed with the post- 
master at Chicago, III. March 16, 1920 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917 
JAPONIEčIAI'KELIA MAIŠTĄ 

SIBERIJOJE.

LONDONAS, kovo 15.—So
vietų valdžios Maskvoje bevie- 
linė žinia sako, kad sukilimas 
prasidėjo tarp kelių pulkų Ja
ponijos kareivių Siberijoj. Ka
reiviai nuplėšė savo pagonus ir 
prisikabino raudonus kaspinus.

Ta pati žinia praneša apie 
augimą revoliucinio judėjimo 

Korėjoj. Japonai padarė daug 
areštų. Tuo pačiu laiku, kaip 
sako sovietai, Japonijos vald
žią griebiasi specialių priemo
nių kovai su komunistų judė
jimu namie. » -•

NĖRA VALSTYBĖS 
SEKRETORIAUS.

WASHINGTON, kovo 15.- 
Užrubežinė Amerikos pirklyba 
turėjo apsistoti, kadangi Suv. 
Valstijos dabar neturi valsty
bės sekretoriaus, nes Lansing 
jau senai rezignavo, o 30 dienų 
laikas, per kurį visus reikalus 
vedė valstybės sekretorius Polk 
užsibaigė. Jokių pasportų ne
išduodama dabar ir nebus iš
duodama, kol senatas nepatvir
tins naujai paskirtąjį Bain- 
bridge Colby valstybės sekreto 
riu. O jo greito patvirtinimo 
negalima tikėties, kadangi daug 
senatorių stoja prieš jį.

BLOOMINCrTON, III., kovo 
15. -2,000 darbininkų Chicago 
& Albon geležinkelio dirbtuvė
se šiandie sustreikavo protes
tui prieš duodamą jiems gerti 
dirbtuvėse netikusį vandenį. 
Nesenai delei to vandens mirė 
17 darbininkų, o 74 susirgo.

4 žuvo ant laivo.
W00D HOLE, Mass., kovo 

15.- Ant laike audros pasken
dusio škunerio Stetson tik du 
žmonės liko išgelbėti. Keturi 
kiti liko nuplauti nuo laivo ir 
žuvo. “

...................................... 1 1 «

PASTABA
Kadangi daugelis žmonių 

nuolatos kreipiasi į mus 
prašydami to Naujienų nu
merio, kuriame buvo iš
spausdintas “Lietuvo-s Soci
aldemokratų partijos atsi
šaukimas Į Amerikos lietu
vius darbininkus”, ir ka
dangi tas numeris (Kovo 
12 d. laida) visai išsibaigęs 
ir reikalavimų negalime išk 
pildyti, todėl šios dienos lai 
doj mes tą “Ątsišaukimą” 
vėl išspaudiname. Rąsite jį 
ant $-to puslapio.



Kareivio laiškas. Iš Virbalio, Vilkaviškio apskr. gilIlIliPlIHilIlIlIlIlIlIMIiyillllllllllllN

ŠIAULIAL— Šiauliai, išgyve
nę 1919 m. audras, nuvargę 
ilsis... ir dairos, nuo kurio ga
lo čia pradėti savo naujų gyve-

Tų gyvenimų jie tikisi kurti 
nuosekliai, tvirtais pamatais— 
visuomenės bendravimu savo 

reikalus tvarkant. Tas bendra- 
vimosi jiagrindas tai savival
dybė. bei kooperacija, kurių 
tvarkyme reikia šiauliečiams 
pripažint didžio gabumo ir su
manumo.

Deja, tos pereitų metų aud
ros tų jų darbų nuolat ardė ir 
griovė ir dėl to savivaldybių

■------- MOSI]---------------------L2

■ SPAUSTUVE
Yr« įr«ntU sulyg paskiausių tschnikos 

| reikalavimu. Pas mus. darbas yra sutvar
kytas — kiekvienas darbininkas yra spe- \ 

| cikliškai išsilavinęs savame darbe, todėl 
I ir atlieka savo darbą geriau negu tie, kn- 
I *ria dirba visus darbus, o nemoka nei vie

no. ■ Kadangi pas mus dirbama siste- 
matiškai. tai geriau, greičiau ir pigiau 

| darbus padarome. Musų spausdintai turi 
| visada skonį, graiumą. Mos vedame ori- 
I ginališkume, o kiti mus seka.

Todtl, kada tik tamstai ko prireiks, 
I visada atsišauk pas mus. Męs dirbame 
I didelius ir maius darbus, vienoje ir kelio

se spalvose. SP AUSDINAME: Tikltue.
I Apgarsinimus. Korteles, Kvltes, Pre-

■ trameo, Blankas, Konstitucijas, Knygas
ir viakę kas epsusdlnsms. Ka kiti negali 

| atlikti -- męs padarysime. Jaigu nori gau
ti gražų ir greitą darbą. pavesk jj mums. M

“NAUJIENOS”’
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Aukauki!
Lietuvos Laisvės

’ Fondon

tvarkymas turėjo atsilikti.
Rinkimai į valsčių savivaldy 

bes paskirti vasario 1 d.—tai 
gan pavėluota, bet rimtai prisi
rengt greičiau nebuvo galima 
dėl bermontininkų.

Dabar Šiauliuos ir apielinkėj 
stovi Glovackis, kurio “dikta
tūra** šiauliečiams labai jaučia
ma. r*‘D.**i

Laiškai iš Lietuvos
Iš Vasiliauciškiy.

rašo
Kva

tltarninkąs, Kovo 16 d., 1920

Svarbus Pranešimas StockholderiamsMatilda Petrauskienė 
savo broliui Kazimierui 
u'vičiui, Chicagojc:

Atėję į Lietuvą, vokiečiai at
ėmė visus arklius, gyvulius, 
vežimus ir javus, likome be nie 
ko. Sulaukę pavasario nusi
pirkom vienų arklį ir biskį pa- 
sisėjom javų, i/tai turėjom sau 
maistui. Per 4 metus viskas kų 
turėjome, buvo ne mus. Bet 
šitų metų buvo lengviau gy
vent, susipirkom arklius ir jau 
turim duonos ir mėsos, tik su n 
ku, kad viskas yra brangu. Tik 
labai gerai, kad likom nesude
rinti, nes pas mus buvo dide
li mūšiai ir visas kaimas liko 
išdegintas, tik mes keli gyven
tojai išlikome nesudegę.

Musų tėvelis jau metai kaip 
nuniro. Parvažiuok su broliu 
ku nanio, nes likusi viena ma
mytė yra labai suvargusi, o aš 
toli gyvenu ir užgaliu prigel
bėti.

i . • , .

Greater McKeesport Gas & Oil 
Kompany

Jus gal manėte, jog tai yra tik maža spekuliacija
TAI NE — KLAUSYKITE IR.SAVO DRAUGAMS PASAKYKITE.
Diduma stako, kuri manyta parduoti, taps sulaikyta ir nebebus parduota. 

Jus, kurie nusipirkote, Laikykite, Ką turite — ir Pirkite Daugiau.
Mes sakėme jums, kad tai bus didelė spekuliacija. Skaitykite su (loma, kas Žemiau parašyta ir 

tai visa papasakokite savo draugams. v y
Greater McKeesport Gas & Oil Company buvo kadais nedidelė bendrovė, šiandien mes jums gali- 

* . • j • • *1 • nn , y. V ■ 1 . Danija nupirko labai turtingas žibalu žemes Kentucky. Pra
eitą savaitę ji išgavo po 60 bačkų žibalo kas dieną, šis žibalas mokama po $3.75 už bačką, tai turi di
delę reikšmę dėl stockholderių Greater McKeesport(įas & Oil Company.
♦ v yra &eši šuliniai žibalo toj Kentucky žemėje. Bet ten gali padaryti daug daugiau šulinių. Grea- 
tei McKeesport Gas & Oil Kompanijos prezidentas šiomis dienomis išvažiuoja į Kentucky. kad priren
gus išgręžimą dar kelių žibalo šulinių.
bet kiekvienam etoekhold.riui -
$1 50 ikiaKolo120<,<fyfeliirT% komPan’la pavelijo dar pardavinėti šėrus po
Tik "šitoj e^i^įebe^1^ Ki^l^ <le' Pa61UBtl V61i8U K’TO 20

10 šėrų 
50

100
500

Stovi — burininkas Adomaitis, An
drius Daučiunas ir burininkas žadei- 

I ka (su franeuzų medaliu); sėdi — 
A. Ripkevičia gUVO UUO savo I Gocentas, kuopos viršila Kybartas ir 

giminių laiškų, kuriame be ki- I raštininkas Montvila. 'Visi nariai 7 v 1 I kuopos, 2 p. D. Kun. Algirdo.'
t n KO KHSO * n

Kareivis Andrius Daučiunas
Mes visi sveiki, tik labai nu-L5 Tirkšlių rašo savo broliui 

liudę, kad musų brolelis pate-1 Chicagojc: 
ko į kariuomenę “***’ 
ar sugrįš, ar 
labai serga, 
šiltinėmis ir 
si namuose 
viskas labai ___
kas perleido, tai čia gauna bo-p*n°j° tvarkyti ir kur tik 
nais. Velyk visai neleistų, ne būdavo pažvelgsi, visur buvo 
kad save, skriaudus. Laikraštį I netvarka.- l ų matydami mes 
“Naujienas” gauname,—ačiū iri panorėjome išvyti tuos sveti- 
labai ačiū.- Sudieu. nui's ž»kmics, kurie su musų

 | beginkliais žmonėms nė kiek 
nesiskaitė. Ir tos musų užma
nomos nebuvo tuščios. Mes tik

Iš Paąžuolio vienkiemio rašo I'1.11 l»'>- <lie»as pa-
levai Kazimierui Vaiginui, Pro- Pa''^ <> Pašiau 2

• jį. I pulkai ic keli batalionai nuvy-
Pas mus buvo pozicijos, su- i01" iki l)1,ul>ik;s (Dvinsko) ir 

degino visas musų triobas, nl. Išvarėm per DauguviA upę. 
ėmė gyvulius, grūdus ir viskų, I Paskiaus musų užpakalyj 
kas tik buvo, paliko tik karvę I susidarė stipri vokiečių karino- 
ir kumelę. Gyvenome laukuos I menė; apstatė laukus kulkas- 
urvų išsikasę. Dabar gyvenam I vaidžiais ir anuotoms ir tikč- 
kur buvo mūrinė jauja, tik Į josi mus sumušti ir iš naujo 
stogų buvo nudeginę. Dabar I užimti Kaunu. Bet mes atsi- 
apsidengėm ir visgi geriau, ne-1 traukę nuo Daugpilės padarėm 
gu urve gyventi. I tokį antpuolį, kad per vienų di(

- Iną musų kariuomenė atsidurt 
Ino Šauliais, bet Radviliškis lai 
Įkėsi 3 Hienas..Trečioje dienoje 
I musų kareiviai puolė 3 sykiiu 
I ant durtuvų ir Radviliškiu būvi 

-I laimias. -

ir nežinome, I
Mat kareiviai - įstojau į Lietuvos ka- 
ir visi serga I nuomenę dėlto, kad jau nega- 

1 Įima buvo prie bolševikų būti, 
nes ten buvo (įlešikų gaujos ir 
valdžia buvo tokia, kad ji ne-

ne.
Bet 

miršta, kitų ir vi- 
išmirė. Pas mus 
brangu, o pinigų

Iš Papilio, Pasvalio apskr.

Kun. M. X. Mockus
• ....... - KALBĖS ' ' l'

KARDO VAKARE
NEDĖLIOJĘ, KOVO 21-mų D., 1920 

MELDAŽIO SVETAINĖJE/ 2244 W. 23rd Place

Dauginus mažai turiu laike 
rašyti. Žinau, kad pas jus yra 
visokių kalbų, bet viskame, gi1 
įima sakyti, mažai tiesos. Žiu-

Iš Naumiesčio, Suvalkų r.

Juozas 'Kačiults rašo savo 
broliui Pranui, Chicagojc:

Per visų karės laikų buvau 
transporte už meisterį. Buvau 
pavalgęs, apsirėdęs, naktį spa- 
kainas buvau, šiltoj trioboj iš- 
n miegodavau ir pinigų tam sy 
kini turėjau. Tik rūpėjo šei- 
mina, apie kurių neturėjau jo
kios žinios. Mane išvežė į Au 
drijų, visus metus ten pra gy
venai, paskui į Rumuniją. 
Dumi joj išbuvau pusantrų 
ių, ten mes kariavome su 
kiečiais. Paskutinį laikų 
va u U'k rainoj e—Odessoj c 
Kijeve.

Ru- 
inc- 
vo- 
bu- 

ir
Karei pasibaigus par

važiuoti namo kaštavo 700 rub. 
Parvažiavęs namo nieko nėra- 
lau—viskas sudegę, tik šeimi- 
iu sveikų radau..

Viskas Lietuvoj dabar labai 
brangu ir sunku pragyventi. 
Uždirbu tik 10 rub. į dienų. Vic 
įas sūnūs eina gimnazijon, o 
kiti du eina šiaip mokyklon. 
■ ----- . '« « . ■■ ......

LAIŠKAI IS LIETI'VOS.
...o■>.Mvi• .

l*rogra mas prasidės lygiąją? vai, vakąr^. kaip dabar jau yra, tai galinu?

$ 15.00
... 75.00

150.00
. 750.00

20 ščrų
70 J
700 
1000 ”

šitame vakare kun. Mockus pasakys vieną iš žingeidžiausių pra
kalbų kokią kada Chicagiečiai galėjo girdėti. Kun. Bimba, ką-tik par
grįžęs iš Lietuvos sakys prakalbą apie Krikščioniškai-Demokratišką 
Lietuvos valdžią. Taipgi, dainuos mažiukų kvartetas ir tt. Publika 
yra prašoma nepraleisti šito “Kardo” vakaro, nes išgirs daug naujo.

PO PROGRAMUI BUS ŠOKIAI
Vakarą rengia 1-ma kp. L.L.F.. Kviečia KOMITETAS.

kio valdžios asmens prasižen
gimas, tai valdžios negalim? 
kaltinti, o tik šį asmenį, kuris 
prasižengė, nes valdžią užima 
tie patįs žmonės ir jie gali būti

— Andrius Daučiunas.

ČIGONAI”
ir

Iš Kupiškio, Panevėžio apskr.

MXaminakretis bei Malūnininkas”
Du veikalu vienu vakaru: 
Muzikais Tragedija ir 
Muzikais Komedija.

Adelija Slanioniutė iŠ 
veniu sodžiaus rašo savo 
riai Kmilijai,

Krei- 
sese-

m j re

Nedėlioję, Kovo 2Imą d., 1920
Pradžia 7-se vakare.

C.S.P.S. SVETAINĖJE, 1126 W. 18th St.

Stato “BIRUTĖS” DRAUGIJA.

Mano brolis Antanas 
metai atgal, kš giminių ir pa
žįstamų mirė šie: tetulė Vana
gienė, musų nuirti Danclięnė, 
Masiulių Juozapatu. Kreivenių 
Jalvos visi išmirė, apart vie
nos. Belaišio tik viena mer
gaitė paliko, kiti vaikai išmirė. 
Petrulių 9 guli slabni, o tėvai 
jau mirė ir nėrą kam jų palai
doti, nes svetimi neina, bijosi

Atvaizdinime šių veikalų dalyvauja visi žinomi artistai-daininin- 
kai būtent: pp. Pr. Jakutis — lošia “Sabuką”, J. Locaitis — lošia 
“Pranulį”, “čigonuose” p-lė M. Rakauskaite — Era; p. P. Stogis — 
čigonų vaitas; p. K. Sarpalius — (SarijuR.

Orkestrą sudaro Chicagoa Simfonijos nariai.
Tikietus gaunama pirkties::

“Naujienų” Ofise.
“Lietuvos” Ofise. > . z
ir pas “Birutės” Valdyba.

Kviečia visus “BIRUTĖ”.

serga ir įniršta karštinėmis.

FLOR DE

MELBA
The Cianr Supreme

At the price flor dc MELBA is 
better, bic 
than any i

. CdROMĄ O/t 
ISSUlCTOS S/fB

er and more 
ild Havana et

lf your deater cari* suf
1. LEVIS CTGAR MĖG

Othkr S/zes 
DirrKRENT P/UVKS 

favorite slze. 
you.writ« m*.

CO Newark,N J. 
Factory ip tha Wor)d. 
........................iii ii

Negalima nq aprašyti, kiek 
vargo matėme laike karės, o la 
blausiai vargino tuos, kurie 
prie vieškelių gyvenome, tur
būt ir areštantai katorgoje tiek 
vargo nematė, kiek mes jo m a; 

tėm. Atėjo vdkieČiigi, atėmė 
visus grūdus ir gyvulius ir taip 

lėmė per dviejus metus, net že
mę išdraskydavo grudų boj ieš
kodami. Žmonėms gi nieko 
nepalikdavo, taip kad daugelis 
valgydavo pelus. Daugelis ir 
badu mirė. Daug biednų atei-J 
davo pas mus * 
riais nuo Dvinsko ir Vilniaus. 
O apie Vilnių,* tai kai vaisko 
arklys nunykdavo, tai žmonės 
suvalgydavo.

I Jeluvos 7 Atstovybei Ameri
koje yra prisiųsti sekantiems 
Lsmenims laiškai nuo jų gimi
nių ir pažįstamų iš Lietuvos. 
Artimesnių adresų ant jų n
t todėl jie bus laikomi Atsto
vybes raštinėje iki savininkai 
juos atsiims. Norint gauti šiuos 
aiškus, prisiųskit savo adresų 
r pašto markių padengimui 
persiuntimo lėšų. Laiškai:

JONUI BROKIAVYČIUI, nuo 
fono Kirvaičio, iš Kybartų.

S1MANUI DAGILIUI, nuo K. 
M ii ia ucko, iš Kauno.

ONAI MILIAUCKIUTEI, nuo 
K. Miliaucko, iš Kauno.

JONUI K. PALTER1UI, nuo 
Marijonos Brulynės, iš Garlia- 
voš.

L. ČEPELIUI, nnd A. Kairio, 
iš Rokiškio.

VINCENTUI BITV1NSKIUI, 
Į nUo Juozapo Čebuto, iš Rasei
nių. ' '

V. DOBRAVALSKIUI, nuo 
P. Novodzelskienės, iš Šiaulių.

ANTANUI ARBA URŠULEI 
PALTANAVIČIAMS, nuo Mag
dalenos Paltanavičienės, iš Ma 
rijampolės.

PELIKSUI NARUŠEVIČIUI, 
nuo Vinco Naruševičio iš Uk
mergės.

ANTANUI PELECK1UI, nuo 
Stasio Peleckio, iš šaukenių.

PODERIUl ir TETAI, 
Marijonos Žemaitienės, iš 
vogalos.

BRON. ZULUMSKIUI, 
Augusto Zulumskio.

ANTANUI GR1GALIUNIUI, 
nuo pačios Helenos.

JOKŪBUI BUTKAlčlUI, nuo 
Vinco Balkaičio, iš Pilviškių.

ntui
Dic-

nuo

kalėdodami bu-Į Norint laiškus atsiimti rašy- 
d<o ir Vilniaus, kitu šiuo adresu:

RKPJIESENTATIVE OF 
THUANIA, 703 15th 
W., Wasbingloii, D. C.

St.,

? 30.00 
105.00 

1050.00 
1500.00 

kclb'’dT;idenil!.rSi‘'inka iiOmi8 <licno,ni'i aP8k“it»uoti uldarbiue Kompanijos ir nėra abejonės, kad pas- 

S1 r,n Greater McKeesport Gas & Oil Kompanijos šėrus už$L50. I aminkrt, jog didele dalis stako bus ištraukta iš rinkos— ir tai viena padarys, kad stakas pakils 
vusnarej ibmlv Bond .Vu0?“"Ats,ųsk savo užsakymą su pinigais, išperkant Money orderi, GrynusPpini
gus ai Liberty Bondsus, Priimamus ant Rinkos.

C. L. GLASS COMPANY
323 Fourth.Avenue, Pittsburgh, Pa. g

liiiiiiiiMiiiiiiimiHiiiiiffl

Puikų Spalvuotą

Žemaites Portretą
Atvirutės Pavidale

spalvomis

JONO ŠILEIKOS
Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaitės

Tiktai po 10 Centų

1739 So. Halsted Street, Chicago, III

IIIIIIIIIIIIIIIUIIINMiilllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIW

KIEKVIENAS 
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis 
žinomo lietuvių dailininko

Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaitės portretas. 
Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė Žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretas yra neįperkamas. Jis ran
dasi dailininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bet tik kų išleis
tas spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekvienas gali įsidėti ta puikiausią. Žemaitės portretą j rė- 
melius ir turėti jį kaipo brangių atmintį.

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis. 
Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00. .

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

N. Skaitykite ir Platinkite Naujienas

‘. ..» .'
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WESTVILLE, ILL.

Vakaras ir midijos prakalbos.
Kovo 6 d. čia buvo vakaras 

su vaidinimu, taipjau, buvo 
prakalbos ir Lietuvos Finansi
nės Misijos. Svarbu yra išaiš
kinti kodėl tai sAipuolė vieną 
ir tą pačią dieną. .

.Jau nuo kelių metų čia gy
vuoja lietuvių moterų Apšvies
tos draugija, kuri pasižymi sa
vo darbštumu ir veikia kiek 
spėkos ir aplinkybės leidžia. 
Bet kad ji veikia, tad turi ne
mažai ir priešų, kuriems tas 

jos veikimas yra labai nemalo
nus. štai nesenai Apšvictos dr- 
ja buvo surengusi prakalbas d. 
P. Dubickui. Nugirdę tai kleri
kalai tuoj nubėgo pas miesto 
mayorą, prašydami, kad tasis 
sustabdytų tas prakalbas. Bet 
pas mayorą klerikalai nieko ne 
pešė ir jis buk atsakęs jiems 
taip: “Turite bažnyčią ir allo-

rių, tai ir naudokitės, o kur 
nereikia nekiškite savo nosį.” 
Pralaimėję pas mayorą, kleri
kalai. bėgo pas policijos virši
ninką. Turbūt mane, kad po
licijos viršininkas gali sustab
dyti prakalbas ir be mayoro ži
nios; bet ir čia jie nieko nepe
šė. Prakalbos įvyko.

Ta pati moterų Apšvietus 
draugija jau nuo senai rengėsi 
pastatyti scenoje “Kun. Maco
chą,” kad parodžius NVestvillės 
lietuviams vienuolių darbus. 
Vakaras turėjo įvykti nedėlioj/

Jau buvo • viskas prirengta 
ir apgarsinimai buvo atspaus
dinti, kada tapo paskelbta laik 
Paščiuose, jog Lietuvos misija 
atvažiuoja j VVeslville, irgi ko
vo 7 d. \V.esl vilius lietuviai su
bruzdo, sušaukė vas. 29 d. vie
šą susirinkimą, kad pasitarus 
kaip pasitikti svečius iš Lietu
vos. Išrinkta komisiją, kurion

HamburgaN
CUNARD LINIJA

Dvivindis Garlaivis
SAX0NIA BALANDŽIO 34a 

Kambarių Kaina $150 Trečia Klesa $100 
Ir $5 karės taksu.

Delei pilnesnių informacijų kreipties:

THE GUNARO STEAM SHIP COMPANY LIMITED
arba į vietos agentus.

Patyrimas, Geriausias Mokytojas
.. Išbandyk šį Naują Išradimą =

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

jiešf^Ok PAG E
Sen-Rly to Hair 

vėliausia. išradimas ir pasokmingiausia gyduolė 
nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar sus
tiprina plonėjančius plaukus, padaro juos labai 
švelniais ir blizgančiais.

ISITftMYK! žemiau pasirašiusi kompanija ab
soliutiškai gvarantuoja Sen-Rayto Plaukų Tonikų, 
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimų.

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

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

()S, KUR GALIMA RASTI, 
nic (plaukų Tonikas), tai yra

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

Gerbiami, šiuomi aš prisiunčia jum 10c vertės štampų, už ku
rias malonėkite prisiųsti man siunpalą GVAltANTUOTO SEN- 

I RAYTO PLAUKU TONI KO.

Vardas

Adresas

Miestas

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų Ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
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 i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

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

PRACTICAL DESIGNING 
8CH00L

3103 8o. Halsted 8L, Chkage.

VIBNATINI8 MGUTRUOTAS SUSAS APTDCKOIIIUS ANT BBIDGKPOBTO

VYRAMS ir suaugiems
__  Akintai aukso rimuose nuo H.00 tr »u- 

o giėlau. Sidabro rihnuoM nuo <1.00 tr
augiėlau. Pritaikome akinius tildyk*. 
Atminkit i Galvos sopijimas, nervliku- 1 mas, akių skaudėjimas, ui v tikimas ir

. * ‘ L Ilgų, kurios ga* 
ralalintos gerų akintų prltakjr- 
tyrimas uldykų, jei periti ar

tt. yra vaisiais įvairių II 
H būti pratelintoa gerų l 
mu. Iltyrimas uCdykų, 
skauda akis. Jei joe rav 
va sopa, Jei blogai matai.------------
sta, netgsk ilgiau, o JieAkok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikomą ► 
kiniai uidyki Atmink, kad m«a kai
nam gvaranboojam akinius ir klakvia- 
oam gerai prirenka®

Jd jus sergate tr reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mana, Al buvau a> 
ttekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DTK AL Guliu 
padaryti btle koktus rusUkus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al esu 
draugas fano n tų.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

Į4Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimą* yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Me* vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama | vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

užkenkti rengiamąjam 
Tad vienas jų, nors 

net ne
skubiai 
užkvie- 
kovo 6

įėjo ir pats miesto mayoras, ru- 
pinties surengimu iškilmingų 
priimtuvių misijai. Ta komi
sija tuoj atsikreipė prie Apšvie
tus dr-jos, prašydama', kad ji 
perkeltų vakarą į subatą, kovo 
6 d., kad vieni kitiems neuž* 
kenktų. Moterų Apšvietos drau
gija, nors ir panešdama dide
lių nuostolių, mielai sutiko su 
Ino. Ji permainė svetainę ant 
kovo 6 d., pertaisydama skel
bimus.

Kaip komisija, taip ir Ap- 
šyielos dr-ja buvo patenkinti 
tokiu susitarimu. Nepatenkinti 
liko vieni klerikalai, kurie pa
matė, kad jiems vistiek nepa
siseks 
vakarui.
niekieno neįgaliotas ir 
santis komisijos nariu, 
nuvažiavo xChicagon ir 
tė Lietuvos misiją ant 
d. Patyrusi apie tai rengimo ko
misija, veik .visa, išėmus vien 
vyčius, tuojaus pasitraukė ir 
daugiau nebedalyvavo rengime 
misijai prakalbų.

Tokiais klerikalų darbais pa
sipiktino netik komisijos na
riai, bet ir visi Westvillės lietu 
viai. Ir kada atėjo minėta die
na, visi ėjo į moterų vakarą, 
taip kad žmonės vos tilpo sve
tainėn, kuomet į misijos prakal 
bis, kurios buvo bažnytiniame 
skiepe, atsilankė vos keli vy
čiai su davatkomis. Tuomi 
Westvillės lietuviai parodė, kad 
jie nepritaria klerikąlų ardy

mo darbams ir neina su jais. 
Taigi klerikalai tikėdamies už
kenkti vakarui, jam nė kiek ne
užkenkė, bet labai užkenkė Lie 
tuvos misijai. x

sisekė visais atžvilgiais. Vaidi
nimas buvo geras; bet ypač pa
sižymėjo d. Noreikiend Maco- 
cho (?) rolėje, p-lė Noreikiutė 
Onytės rolėje ir Andrius Stokis 
teisėjo rolėje, bet ir visi kiti,ir
gi savo roles tinkamai atvaidi
no. Po vaidinimui p-ia Šležie
ne gražiai padeklamavo ir dar 
dvi daines padainavo, taipjau 
gražiai deklamavo p-lė Alek- 
nutė ir Jonas Kvetmskas. Pub-

karu ir daugelis prašo, kad pa
tį veikalą “Kun. Macochą” dar 
syki pakartoti.

Westvillės lietuviai nesnaud
žia. Girdėjau, kad čia yra ku
riamas lietuvių viešas knygy
nas, o Lietuvių pasilinksmini
mo Kliubas neužilgo rengiasi 
pastatyti didelį istorišką veika-

Čia yra ir L. S. S. 26 kp., bet 
labai apmirusi ir nieko nevei
kia, nors, kaip girdėjau, finan
siniai gerai stovi. Reikėtų, kad 
kuopa pradėtų ką-nors veikti; 
dabar ne laikas snausti.

— Vytis.

KENOSHA, WIS.

Kovo 29 dieną ir pas mus lan 
kėši Lietuvos Misijos narys, 
majoras P. Žadeikis. Susirin
kimas ir prakalbos Įvyko šv. 
Petro svetainėj.

— Kovo 7 diena vietos Lie
tuvos Balso draugija turėjo va
karą Liberty salėj, kur vaidin
ta “Kun. Damazas Macochas.” 
Vaidintojai buvo pakviesti iš 
Waukegano. Suvaidinta gana 
gerai. Ypač pasižymėjo savo 
rolėse p-lė P. Mikolaičiutė ir 
p-lė K. Stasevičiute, bet ir kiti 
aktoriai buvo neblogi. Žmonių 
buvo atsilankę pilna pilnutėlė 
svetainė.

— Lietuvos Jaunikaitis.

SIU0X CITY, I0WA.
i "■

Aukos Lietuvos Laisvės 
Fondui.

Patilpęs “Naujienose” prane 
Šimas, jog Lietuvos Socialde
mokratų partijos vadas, gerb. 
V. Požėla, kreipėsi j Amerikos 
lietuvius darbininkus prašyda
mas jų finansinės paramos at
stovų į Steigiamąjį Lietuvos 
Seimą rinkimĮo kampanijai,— 
sujudino kaikuriuos ir musų 
kolonijos lietuvius. J. B. ini- 
ciativa ir pasidarbavimu, su 
pagalbu kitų tikros laiwfe Lie 
tuvai trokštančių draugų, tapo

Ištiesk Pašalpos | Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos’ Bendrovę Tamsta greitai gali pa

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

lengvėjo, kad dabar
Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:

100 auksinų $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 4.00 | 4 3,000 u 60.00
300 n 6.00 4,000 ri 80.00 .
400 M 8.00 6,000 ri 100.00
500 10.00 9,000 u 150.00

1,000 n 20.00 12,000 n 200.00
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami j vienų 
mėnesį laiko.

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

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

AŠ ADOMAS A. KARAL1AUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU
AS labai sirgau per 3 metus, nusiabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

slja.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų h 
abelnas spėkų nustojinias viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame 
rikoj ir už nibežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

S A L U T A R‘A S
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 8o. llalsted 8t„ Telephone Canal 6417. Chicago, m

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

Tel. Drexel 2880. 
>■1 .t... n r

'DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tiuomas per 16 me
tų kaipo patyręs srydytojas, chirurgas 

, ir akušeris.
Gydo aitrias ir chrojilikaa Ilgas, vy

rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas Ir Labaratorij*: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 16-12 pietų. Ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktoL

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

sukolektnota $48.00, kurie 9-tą 
d. kovo buvo pasiųsta L. L. 
Fondo iždininkui, K. Gugitii.

Aukojo sekančios ypatos: po 
$2.00—J. Gražis, J. Juanis ir 
J. Senienas. Po $1.00—J. Ru
dokas, J. Mozūra, J. Miltienius, 
A. Kuprionis, J. Kiškis, A. Ka- 
tynas, J. Snarskis, A. Jaučius, 
A. Bulotas, J. Povylonis, K. Ro 
žanskas, .L Biliūnas, T. Žemai
tis, J. Stankevičius, P. Urbo
nas, J. Medišauskas, .1. Bago- 
čiunas, P. Urbonas, J. Papievis, 
S. Kalvelis, U. TereseviČius, K. 
Gogelis, J. Budreika, J. Ado
monis, P. Kapočius, J. Balčiū
nas, A. Janickas, J. Biukevi- 
Čius, B. Girnius, J. Čepas, J. 
Kumštis, A. J odelis, J. Kazic
kas, A. Petkevičius ir J. Gritė. 
Po 50c— P. Rudokas, J. Pilkai! 
skas, A. Balčiūnienė, M. Balt
akis, M. Pakeltis, V. Valeika, 
J. Pilkauskas, V. Meiliūnas, J. 
Meiliūnas, A, šalaka, B. Janu- 
šis, A. Stancelis, J. Amalas ir 
J. Kučis. Visiems aukavusiems 
širdingai ačiū. — J. B—nas.

Aukos $48.00, ačiū, priimtos 
ir kvituotos Naujienų 61 nuin.i 
— Ižd. K. Gugis, 3323 S. Hal
sted St., Chicago.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Linimentas
arba tam tikras tepalas privalo vi
suomet rastles namuose, idant at- 

I ' sitlklmuose. kui reikalaujama te
palas paviršutiniam vartojimui, 
galėtumėt tuojaus apturėti greitą 
ir pasekmingą palengvinimą nuo 
įvairiu nesmagumu. Pasielgsite 
ISmintlngai nusipirkdami

| Severa’s
| Gothard Oil

(Severos Gothardiiko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo linimentas 
arba paprastas tepalas nuo rheu- 
matizmo, neuralgijos, persitempi
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau
menų ir sąnariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu.

į Kainos: 30et. ir 2 ot. taksu, arba 
00 et. ir 3 et. taksu. Parlduoda vi- 

į sur aptlekose.

Talkon!

i
 J 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: 
3114 W. 42nd St 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

GARY, IND.

Dabar pas mus kalbama, kad 
buk nauja epidemija užėjus: 
lietuviai susirgę snaudulio liga. 
Išdalies gal būt ir tiesa. Ap
snūdimas jaučiama didelis. Rei 
kia be t p/ tikėties, kad ta liga 
amžinai nesitęs.

— Kovo 10 dieną pas mus 
buvo nepaprastas atsitikimas, 

nepaprastas dėlto, kad lokio čia 
dar nebuvo buvę. Mat laidota 
be jokių bažnytinių ceremoni
jų pasimirusią a. a. M. Vidikai- 
tę, ir tai sukėlė dideles “šird
peršos” ir liežuvių davatkų ei
lėse. Velionę . tečiaus į kapus 
lydėjo gausus būrys žųmių 
dvylikoj automobilių. Laidotu

W F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, 1OWA

Phone Boulevnrd 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE 
Deimantai. - 
Laikrodžiai, į 

Auksybė, Co- 1 
lumbijos Gra- Į 
fonolas ir lie- J 
u aviški nau- G 
jausi rekor- 

dai. • 
1537 So. Ashland Avė., Chicago, III.

vės buvo iškilmingos; lydint 
muzika griežė gedulingus mar 
šus, o mergaites nešė gelių vai
nikus.

A. a. M. Vidikaitė buvo čia 
gimus ir augus mergelė, ir ką- 
tik buvo užstojus septyniolik
tus metus. Buvo malonaus, 
linksmo budo mergele, nors 
jos gyvenimas buvo gana var
gingas. Beveik nuo pat mažų 
dienų pradėjo ji dirbti sunkius 
darbus, kaip ž tai liejykloj prie 
“korių,” paskui skalbykloj, res 
taranuose ir kitur, kol liga pa
guldė ją į mirties patalą, iš ku
rio ji jau nebeatsikėlė. Ji, kaip 
ir tūkstančiai tokių, buvo ka
pitalizmo auka. Tebūnie jai 
lengva žemelė. — M. T-kis.

— Padekime Lietuvos dar
bo žmonėms!

— Remkime jų kovą už iš
sivadavimą !

— Stiprinkime jų vedamą 
rinkinių kampaniją, kad 
jiems pavyktų į Lietuvos Stei 
giamąjį Seimą pasiųsti kuo- 
daugiau savo atstovų, social
demokratų!

— Lietuvos Laisvės Fon
das tai Lietuvos darbininku 
kovai remti pasiuntė visus pi 
nigus, kiek tik jų fonde buvo 
—arti 2,000.00 dolerių, arba 
140,000 lietuviškų auksinų.

— Bet tai tik krislas. Kris
las palyginus su tuo, kiek 
Amerikos lietuvių atžagarei
vių partijos siunčia Lietuvon 
jos reakcija*! ir klerikalizmui 
stiprinti, idant tos juodosios 
spėkos galėtų ten sėkmingiau 
žmonių laisvės judėjimą smau 
gti ir darbo žmones engti.

— Amerikos lietuviai dar
bininkai, veikite! Ir veikite 
tuojau!

— Aukokite, dėkite, rinki
te aukas ir siųskite Lietuvos 
Laisvės Fondui, kad umiu lai 
ku vėl butų galima tūkstan
čiais dolerių padėti savo d ra u 
gams jųjų kovoje už savo ir 
už musų pačių reikalus!

— Aukas siųskite Lietuvos 
Laisvės Fondo kasieriui šiuo 
adresu: K. Gugis, 3324 S. Hal- 
sted St., Chicago, III.

— Visos aukos bus kvituo
jamos ir skelbiamos Naujie
nose.'

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Telefonas Pullma* 866.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dantistas , 
10657 Michigan Ave^ Roselaud.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
........ .. ..........................H ■«■■■ ■■II ——f

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

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro 

UOS S. Morgan St Chicago. UI

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 8. Michigan Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 6:30 
-7. Tek Yards 723.

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

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St

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

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

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

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visą chronišką ligą

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

Valandos: 10—XI ryto;
7—8 vak. Nedėlibms 10—12 dieną.



LITHUANIAN DAILY NEWD

Pulished Daily czccpt Sunday by 
the Lithuanian Newe Pub. Co« Ine.

Editor P. Grigalito

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Sobaeription Ratas:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outside of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 191< at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3 r d, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
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Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje —* paltu:

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

Chicagoje — per nešiotojas: 
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Metams ................
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. (Atpiginta)

Metams ...............  $7.00
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True translation filed wlth the post- 
maste r at Chicago, III. March 16, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vertimas dirbti 
Rusijoje.

didinus, tai visuomenė, prak 
tiikiau negu kapitalizmo 
tvarkoje suorganizavusi in
dustriją, pakels darbininkų 
algas ir sutrumpins jų dar
bo valandas.

Bet tos minios Rusijoje, 
su kuriomis iškilo į viršų bol 
ševikai, ne kažin kaip tebu
vo prirengtos gyvenimo prie 
naujų uždavinių. Savo vei
kale “Darbas, disciplina ir 
tvarka išgelbės socialistinę 
sovietų respubliką” Trockis 
sako:

Revoliucija, kuri labiau 
šia prislėgtamjame paža
dino žmogišką asmenį, na
tūraliu budu suteikė pir
majam to pabudimo laikui 
paviršutinį, jei norite, a- 
narchistišką pobūdį. Ši
tas pirmykšių asmens in
stinktų pabudimas turi ne 
retai egoistišką arba, filo- 
zofijos terminu tariant, 
“egocentrišką pobūdį”... 
Jisai stengiasi paimti visa 
ką tik gali sau, jisai gal
voja tiktai apie save ir nė
ra palinkęs vadovauties 
bendruoju klesos žvilgs
nių. Nuo to pareina išsi
plėtimas tokios rųšies de- 
zorganozatyvių ūpų ir in- 
dividuališkų, anarchistjš- 
kų ir plėšikiškų .palinki
mų, kuriuos mes pastebi
me ypatingai plačiuose 
sluogsniuose sodžiaus ele
mentų, netekusių ryšio su 
savo klesa, buvusios ka
riuomenės tarpe ir taip- 
pat tam tikruose darbi
ninkų klesos elementuose.
Trockis, vadinasi, paste

bi Rusijos beturčių miniose 
po bolševikiško perversmo 
išsiplėtimą “individualistiš
kų, anarchistiškų ir (net!) 
plėšikiškų palinkimų” ir no
rą imti visa kas tik galima 
sau. Su tokiomis miniomis 
bolševikai pasiryžo vykdinti 
socializacijos pieną.

Aišku, kad daug pasitikė
ti tų minių pasišventimu vi
suomenės labui nebuvo gali
ma. Reikėjo stengties kito
kiais budais privilioti juos

Anądien mes kalbėjome 
apie sumanymą įvesti darbo 
pareigą Italijoje. Dabar pa
žiūrėsime, kokių patyrimų 
šitoje srityje davė bandymai 
bolševikiškoje Rusijoje.

Po perversmo, įvykusio ru
• denyje 1917 m., bolševikų 

valdžia susitiko su kebliu už 
daviniu: suorganizuot pro
dukciją (darbą) naujais pa
matais.

Privatiniai dirbtuvių savi 
ninkai tapo išvyti iš dirbtu
vių arba valdžios dekretu Į I)r*e darbo. Imta todėl kel- 
prašalinti nuo? jų. Bolševi
kai pasiryžo susyk sociali- 
zuoti visą industriją. Bet 
kaip atsiekti to, kad darbi
ninkai dirbtų, kuomet kapi
talistų viešpatavimas ant jų 
išnyko?

Su šituo klausimu neišr 
vengiamai turi susidurti 
kiekviena pasiliuosavusi nuo 
kapitalizmo pančių visuome
nė. Ir jisai būtinai turi būt 
išrištas be atidėliojimo, nes | r®j° tik 15 milionų rublių 
jeigu dirbtuvės stovės, tai 
pasiliuosavimas nuo kapita
lizmo neatneš jokios nau
dus: industrija suirs, ir skur 
das ims spausti žmones ar- 
šiaus, negu pirma juos spau
dė kapitalas.

Socialistai mato to klausi 
mo išrišimą dviejuose veiks
niuose: viena, darbininkų su 
sipratime ir pasiryžime tar
nauti visuomenei; antra, tuo 
se patogumuose, kuriuos so
cialistiniais pamatais suor
ganizuotoji industrija gali 
suteikti darbininkams.

Juo darbininkai bus dau- 
giaus susipratę, juo augš- 
čiąus bus išlavinti jų visuo
meniniai jausmai, juo didės-

ti algas ir arumpinti darbo 
valandas. Idant tatai dar pa
lengvinus, panaikinti akordi 
nio darbo (piece work) sis
tema. Pasekmės buvo to
kios, kad dirbtuvės ėmė neš
ti baisių nuostolių. Putilo- 
vo dirbtuvės Petrograde, 
pav. per tam tikrą laikotar
pį gavo iš valdžios 96 milio- 
nus pašalpos, o pagamintieji 
jose per tą laiką dirbiniai tū

" KSHIIEĘDSa ClItOių UI
bar vartoti prievartą sulig 
darbininkų aršesniame laips 
nyje, negu tai yra daroma 
bent kurioje šių dienų, kapi
talistinėje šalyje.

Bet prievarta, kaipo bū
das gauti iš žmonių reikia
mą darbą, tapo įvesta bol
ševikiškoje Rusijoje da ir ki 
tokioje formoje. Dar tada, 
kada bolševikai mėgino di
delėmis algomis ir visos va
lios pavedimu darbininkams 
palaikyti juos fabrikuose, 
verstinas darbas jau buvo 
padarytas vienu jų “socialis
tinės tvarkos” ramsčių.

Jis buvo įvesta tam, kad 
prispyrus žmones dirbti sun 
kius ir nešvarius darbus.

Trus translation filed wilh thė post- 
master-at Chicago, III. March 16, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

Kontr-revoliucija 
Vokietijoje.

Utar ninkas, Kovo 16 d.,

ganizacijos, — tuo greičiaus 
jie patįs savo noru stos į dar 
bą, kuomet bus dirbtuvės 
perėjusias į visuomenės ran-

vertės.
Industrija ėmė dideliais 

žingsniais eiti prie bankru- 
to. Pagalios bolševikų val
džia buvo priversta vėl su
grąžinti akordinio darbo 
(piece-work) sistemą, atim
ti iš darbininkų komitetų 
dirbtuvėse visą galią spręsti 
apie darbo valandas ir algas 
įr pastatyt darbininkus po 
aštria priežiūra dirbtuvių 
vedėjų, nepatekant jiems 
nei teisės prieštarauti tiems I 
vedėjams. O šiandie bolše
vikų valdžia jau net verčia 
darbininkus dirbti po kariuo 
menės viršininkų komanda 
ir vartoja sulig jų tas pačias 
karinės disciplinos taisyk
les, kaip sulig kareivių.

Negalėdami kitaip perga
lėti egoistiškų palinkimų 
proletariato miniose, bolše
vikų komisarai pradėjo da-l

Vokietijos militaristų mai 
štas, įvykęs subatoje, matyt, 
buvo gudriai prirengtas ir 
supelnuotas. Vienu smugiu 
jisai nušlavė Eberto valdžią 
Berline ir eilėje kitų Vokie
tijos didmiesčių. Bet yra a- 
bejotina, ar jo tikslas bus 
atsiektas.

Eberto valdžia ruošiasi į 
kovą. Pietinė Vokietija re
mia ją. Visoje šalyje darbi
ninkai eina į streiką, protes
tuodami prieš militaristų pa 
sikėsinimą sugriauti respub
liką. Prieš kontr-revoliuci- 
nius maištininkus stoja net 
ir demokratų partija ir tau
tinės partijos Vadai.

Taigi tasai maištas kolkas 
išrodo esąs grynai junkerių, 
senojo Vokietijos » militariz- 
mo stulpų, darbas. Pergalę 
Berline jie laimėjo pagelba 
tų burių, kurie nesenai pa
grįžo iš Pabaltijos kraštų; 
ir kitose vietose jie remiasi 
taip-pat beveik išimtinai tik 
tai jurininkais ir kareiviais.

Bet ir kareiviai anaiptol 
ne visi eina išvien su kontr
revoliucionieriais. Vietomis 
jau įvyko susikirtimų tarpe I 
maištininkų kariuomenės ir 
valdžios kariuomenės, i

Prie tokių aplinkybių var
giai galima tikėti, kad suki
lėliams pavyktų užkariauti 
valdžią visoje šalyje.

Bet jeigu tatai jiems ir pa 
sisektų, tai prieš juos stovė
tų dar kitas ir daug sunkes
nis uždavinys: išlaikyt savo 
poziciją ir įvesti šalyje savo 
tvarką. (Jeigu Eberto val
džiai jau buvo sunku paten
kinti darbininkus, tai kontr
revoliucionieriams, norin
tiems atimti iš darbininkų 
revoliucijos laimėjimus, bu
tų tataį dar sunkiau. O prieš 
darbininkų valią pastoviai 
valdyt Vokietiją šiandie yra 
negalima.

Vokietijos darbiniųkai y- 
ra labiaus susiorganizavę ir 
susipratę, negu kurios kitos 
šalies darbininkai. Didžiau
sia jų nelaimė iki šiol buvo 
ta, kad jie buvo suskilę į 
priešingas partijas. Nėra 
tokios galios Vokietijoje, ku
ri įstengtų juos pergalėti, 
jeigu jie eitų išvien. Pate
kus valdžiai į monarchistų 
rankas, darbininkai susivie
nytų prieš ją.

Bet- koks nebųtų šito mai-| 
što pasisekimas,v jisai vei
kiausia turės atnešti stam
bių permainų Vokietijos val
džioje. Monarchistąi, pra
laimėję mūšį su respublika, 
turės galutinai išsižadėti sa-1

Chicagos ir Apylinkes Lietu 
viams Darbininkams 

Pranešimas

kė savo metinę konvenciją. Kon 
• vencijoj išnešta rezoliucija, ku

ria reikalaujama, kad Thomas 
J. Mooney ir Warren K. Bill- 
ings bylos butų peržiūrėtos iš- 
naujo.

bas savo susirinkime kovo 14 
d. paleido per narius skrybėlę 
su paišeliu ir to pasekme tokia, 
kad ant rytojaus Kliubo pirmi
ninkas d. N. VilimaitiSh atvilko 
Liet. Laisvės Fondan trisde
šimt penkis muštinius.

Iš (vairių Sričių Aukų kvitavimas:

Posėdyje, laikytam kovo 9 d., Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos pildomasis komitetas nutarė šaukti 
nepaprastą draugijų konferenciją. Ji įvyks kovo 28 d. 
š. m. 10 vai. ryto M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 28 PI.

Visas lietuvių darbininkų draugijas Chicagoje ir 
apielinkėje kviečiame atsiųsti į ją savo delegatus, po vie
ną nuo kiekvienų 50, arba dalies, narių. Draugijas, ku
rios nesuspės atlaikyti mitingų išrinkimui delegatų, ga
lės atstovauti jų valdybos.

Konferencijos tikslas yra apsvarstyti, kaip geriau
siai gali Amerikos lietuviai darbininkai suteikti pagel- 
bos Lietuvos darbo žmonėms, kovojantiems už savo lais
vę ir geresnę šalies ateitį.

Momentas yra svarbus. Artinasi Lietuvos Steigia
mojo Seimo rinkimų diena. Baisi reakcija, kuri siaučia 
Lietuvoje, grūmoja užkirsti kelią į Seimą darbininkų 
klesos apginėjams. Todėl musų pareiga yra padėti jiems.

Sukruskite tad, draugai, ir uoliai rengkitės prie 
konferencijos! i

• CHICAGOS LIET. DARBININKŲ TARYBOS 
PILDOMASIS KOMITETAS.

Rašo ŠERNAS.
MOKSLINES KELIONfiS.

vo svajonių apie kaizerizmo 
sugrąžinimą ir susitaikyti 
su respublikoniška buržua
zija ; tuomet buržuazija sus
tiprės ir laikinai užviešpa
taus valstybėje. Tatai pri
vers socialistus pertraukti 
ryšius su ja ir stoti į opozi
ciją.

Arba darbininkai, kovo
dami prieš kontr-revoliu- 
cionierius, gali pastūmėti 
revoliuciją priekyn ir paim
ti visą valdžią į savo rankas. 
Pertraukimas ryšių su bur
žuazija tuomet taip pat butų 
neišvengiamas dalykas.

Taigi šis monarchistų su
kilimas veikiausia paaštrins 
klesų priešingumus Vokieti
joje ir privers darbininkų 
klesą susivienyti. Tai butų 
didelis patarnavimas Vokie-

įtarieji vyko darban. Tečiaus 
kelyj juos patiko streikininkai 
ir išaiškino dalykų padėtį. Visi 
negrai, kai vienas, atsisakė už
imti streikininkų vietas. Tąsyk 
kompanija kreipėsi į baltveid
žius. Pastarieji užėmė streiki
ninkų vietas ir atsisakė mesti 
darbą net ir tada, kuomet jiems 
buvo išaiškinta, jog jie savo 
pasielgimu laužą streiką.

Lyginai toks pat dalykas at
sitiko ir su miesto išvažinėtų
jų streiku, kurį sulaužė baltvci

[Federuotos Mpaudos žinia]

Milwaukee, Wis.—“Aš 
našauju, kad bėgiu sekamu 60 
(lienų kainos ant gyvenimo 
iTikiiicnų pakils, kadangi gele
žinkelių kompanijos pabran
gins išvažinėjiiuo kainas.”

Tatai pareiškė J. II. Mc 
Quadc, geležinkeliečių brolybės 
narys, kalbėdamas profesinių 

sąjungų tarybos susirinkime.
Jis pareiškė, kad darbininkams

Bet iš antros pusės, jai1 kontroliuojant, kainos ant vą- 
grumoja ekonominės suiru
tės pavojus. Jeigu dabarti
nis maištas iššauktų ilgą pi
lietinę karę, tai Vokietijos 
industrija, kuri dar nesuspė
jo atsigriebti po karės, visai 
susmuktų. O tuomet pasi
darytų chaosas, kuris neži
nia kuo galėtų pasibaigti.

pra-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

žymiai atpigintos ir nežiūrint 
to, geležinkeliai neštų nemaža 
pelno.

“Mes prašome jūsų nebe
rinkti senatoriaus Lenrooto, 
kuomet jis lel pastatys savo 
kandidatūrą,“ sušuko McQuade. 
“Jis paniekino ir įžeidė visus 
darbininkus, o ypač geležinke
liečius. Todėl mes ir reikalau
jame jūsų neberinkti jo seka
mais rinkimais.”

Kūrė sustabdė dailę ir mok
slus, nes žmonės rado, jog 
jiems svarbiau, negu tie daly
kai, yra užmušinėti ir kiti kitų 
kraują lieti. Bet užstojus tai
kai, atšipau j ino mokslinės ke
lionės ir moksliniai tirinėji- 
niai mažai dar ištirtuose kraš
tuose. Su Anglijos tautos pa
rama, vienas anglų antropolo
gas Mayard rengia kelionę į ek 
vatorinę Afriką* tirinėti ten gy
venančių pigmėjų (nykštukų) 
tautą ir liekanas panašių į žmo 
nes beždžionių. Ta pigmėjų 
tautelė Europos mokslinin
kams žinoma nuo visai nese
nai, o tirinėjimais panašių į 
žmones Afrikos beždžionių iš 
mokslininkų niekas neužsiima.

Anglų mokslininkas L. Cape 
rengia naują kelionę į pietinius 
poilerinius (prie pietinio žem
galio) kraštus. Ta kelionė 
trauksis penkerius metus. Mok 
slininkas į tuos pietinius ledų 
kraštus paima orlaivį, kuriuo 
galės lakstyti keturi tirinėtojai 
ir jie galės pasiimti su savim 
į orlaivį tiek maisto, kad pa
kaktų visam mėnesiui. Orlai
vio priedermė bus taipjau jieš 
koli liuosesnio nuo ledų kelio 
tirinėtojų laivui.

Ir Vokietija rengia kelionių 
moksliniams tirinėjimams, tik, 
dėl pinigų stokus, apribotuose 
rubežiuose. Dr. Schmiedern 
rengia kelionę tirinėjimams 
Peru ir Andų kalnų. Ta fke- 
lionė buvo prirengta dar 1914 
metais, bet kilusi karė jos iš
pildymą sulaikė. Iš didesnių 
kelionių Vokietija rengia orlai
viais kelionę aplink visą žemę, 
taipgi kelionę orlaiviais tirinė- 
jimui kraštų prie šiaurinio 
žemgalio. Tokia kelionė ir ti- 
rinSjimai yra daug svarbesni 

už vienkartinį allankymą laivu 
žemgalio; vis-tiek, kas pirmas 
jį butų atlankęs, jeigu dėl le
dų negalėjo ten atlikti reikalin
gų tirinėjimų, tatai tie šiauri
niai kraštai kaip pirma buvo 
mažai žinomi, tokiais jie ir iki 
šiol pasiliko. Tik orlaiviai gali 
palepgvinti dabar jų ištyrimą ir 
geresnį pažinimą.

Rengia mokslinių kelionių 
po karės taipjau ir Francija.

5.00 
. 2.00 
. 5.00 
, 5.00

Pranas Mačiulis, Chgo. $1.00 
Jpc KazakeviČia, Chgo. 5.00 
J. J. Jankevičius, Kitz- 

miller ...........
M.’ Karčauskis, Chgo.
Ign. Stončius, Chgo.
J. Ališevskis, Chgo.
Dom. Stonchius, Chgo. 5.00 
Chgos. Liet. Jani t orių

Vyrų ir Moterų Pa- 
šalp. Kliubas .......... 35.00

Chgos Liet. Dnyigija 
Savitarpinės Pašal

pos ......................... 164.21
Vakar paskelbia .... 352.35

Viso IiiIk) .... $579.56

..........................................................  ■ .-^nr

[ Redakcijos Atsakymai
lto. Kasparaičiai, Racinc.— 

Mes negalime pašvęsti daug 
vietos ceremonijų aprašymams 
ir pasakojimams visiems žino
mų dalykų. Pažymime patį fak

J. M. Canadiečiui. — Jeigu 
tamstos tėviškė yra arti Mar
cinkonių, tai adresuokite (tie- 
t u vaškai) taip: Marcinkonių 
valsčiaus, Alytaus apskr., Litb- 
uania, Europe.—Už linkėjimus 
tariame didelį ačiū.

Westvilliečiui. — Apie tų pa
tį dedame kito anksčiau atsių
stų korespondencijų.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuoss 
taip ir clvilitkuoae teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

2321 S. HaliM 3t
Ant tračių lubų

Tai. Drovar 1310

Miesto Ofuut 
127 R. Deirbrn SI. 

1111-13 Haity BNg.
Tel. Central 4411 

■OMSaMMBV'

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washingtoa St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Ava, 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

X-Spinduliai. Phone Armitage 2013 
Rezidencijos telefonas West 6126

[Federuotos spaudus žinia]

Johannesburg, Pietinė 
ka.—Šiomis dienomis čia 
savo penktą metinį kongresą 
Internacionale Socialistų Lyga. 
Kongresas nutarė remti Rusų 
Soyietų respubliką, kad ji ga
lėtų sėkmingiau kovoti su vi
sais savo 1 kapitalistinių šalių 
priešais. Be to nutaria prisi
dėti prie Trečiojo (Maskvos) 
Internacionalo.

Išnešta rezoliucija, kuri grie
žtai smerkia baltveidžius streik 
laužius. Kada geležinkelių, do
kų ir kasyklų juodveidžiai dar
bininkai paskelbė streiką, tai 
atsirado nemažai * ballveidžių, 
kurie užėmė streikuojančių vie 
tas. Kongresas išleido atsišau
kimą, kuriuo kviečiama, darbi
ninkui reikšti daugiau solida
rumo. Išdirbta taipgi planas 
varymui propagandoj ir sklei
dimui apšvietimo tarp vietos 
gyventojų.

Afri- 
laike

[Federuotos spaudos žinia]

Kimberly, Pietine Afrika.— 
Laike pastarblo streiko negrai 
parodė kur kas daugiau solida
rumo, negu baltveidžiai uniji- 
stai.

Tatai kuoaiškiausia parode 
28 išvažinėtojų streikas. IšVa- 
žinėtojai pareikalavo $10 savai
tei. Ligi to laiko jiems mo
kėta tik 6 doleriai.

Kada prasidėjo streikas, kom 
panija pasamdė 20 negrų. Pa

[Federuotos spaudos žinia]

Seattle.—Darbininkų kandi
datas į majorus, James A. Du n 
can, gavo 34,(MM) balsų. l)a 
jokiais rinkiniais nebuvo pa
duota liek daug balsų už darbi
ninkų kandidatų. Šiais rinki
mais balsų skaičius užaugo 
8,000.

Kad turėjus šiokio-tokio su
pratimo apie darbininkų jėgų 
didėjimų,—pakaks paduoti tri
jų pirmiau įvykusių balsavimo 
padarinius. Gruodžio 2 dienų 
mokyklų tarybos rinkiniuose 
darbininkai surinko 18,000 bal
su; miesto valdžios rinkimuose 
darbininkiškų balsų skaičius 
pakilo iki 26,000, o majoro rin
kamais- Jigi 34,000.

Nežiūrint to, kad trįs vietos 
didlapiai, ^sujungtos industrijos 
ir visi biznieriai vedė aršiausių 
agitacijų prieš darbininkų kan 
didatus, darbininkai visgi įsten 
gė pravesti larybon savo kan
didatų Oliver Erickson.

Kampanijos metu kapitalistų 
didlapiai diena iš dienos kale 
žmonėms į galvas, kad Dun- 
can, likęs majoru, bandysiąs 
“pravesti bolševikų reformas.” 
Atsižvelgiant į tų faktų, kad už

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Lietuvos Laisvės Fondas yra 
Amerikos Lietuviu Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųj’ų 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

galima drąsiai sakyti, kad dar
bininkai laimėjo pilną moralę 
pergalę.

Šaunią krūvelę dolerių Lie
tuvos Laisvės Fondan įbėrė 
Chicagos Lietuvių Savitarpinės 
Pašalpos Draugija. Jos kasic- 
rius vakar atsiuntė čekį ant 
$164.21. 
“Gairių’
ir tą-pal vakarą (kovo 7 d.) 
rinktų aukų sumoje $86.45.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 8261 8o. Halsted St. Chicago. III.

Tą sumą ji sudaro iš 
vakaro pelno, $77.76 

su

IŠ 
Kilzmiller, Md., skubindamasis 
su penkine, rašo: “Atsimenant 
savo seno tėvo pasakojimą apie 
baudžiavos laikus, baisu daro
si, kad Lietuvos ponai ir kuni
gai nepadarytų su musų bro
liais darbininkais dąr bjauriau, 
negu baudžiavos laikais; lodei, 
trokšdamas kuodaugiausiai lai
svės savo gimtajam kraštui ir 
jo darbo žmonėms, jų kovai už 
tą laisvę paremti aukoju nors 
mažą dalelę -5 dolerius.”

Jankevičius

| Federuotos spaudo* žinia]

San Francisco<—Internacio
nale Jurininkų Unija 
priklauso apie 75,(MM) narių, lai Vyrų ir Moterų Pašalpos KJių-

kurion I Chicagos Lietuvių Japitorių

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAMR
1732 So. Halated SU Chicago. III. 
Valandos: R — 12 ryto ir 2 R 

vakare Phone Canal 257

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 SO. LA SALE STREET 
CHICAGO, ILL.

Telephone Central 3684 
Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 

Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus 

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

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

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552. 
■—.. m i i.
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Lietuvos kaimo (sod
žiaus) išeiviams.
Lietuvos Valstybės kūrimas 

priklauso nuo jos kaimo. Kai
mo gerovė ir jo pažanga—tai 
pamatas, ant kurio iškils jos 
tvirtasis rūmas.

Dėl to svarbu, kad musų kai
mas greičiau atbustų iš savo 
miego, kad jo paslėptosios jė
gos atgytų naujam kūrybos 
darbui, kuris reikalingas šim
tų ir tūkstančių darbuotojų.

Pakelti iš griuvėsių musų kra 
što ūkį kultūringų šalių pavyz
džiu, sutvarkyti jo vidaus jė
gų—vietos savivaldybę ir visuo 
menfs darbą—štai artimieji 
kaimo kultūros darbo uždavi
niai.

Jų yra pasistatę kaimo pa
žangos darbuotojai. Jiems vyk
dyti gimė provincijoje (Šiau
liuose) “Sietynas,” dvisavaiti
nis kooperacijos, savivaldybės, 
ūkio, kultūros ir profesinio gy
venimo žiirnalas (laikraštis). 
Susispietusios aplink jį musų 
provincijos i žymiosios jėgos, 
tvirtai yra pasiryžusius atgai
vinti musų apgriuvusį ir pur
vinų kaimų, taip kad jame bu-

ŠALIN DEGTINE
Visa Amerika tapo sau 
sa, bet neprivalai nusi
minti, todėl nusiramink 
Mes gaminame tam tik 
rą extraktą, iš kurio 
gali pasidaryti sveiką 
gėrimą, kuris, mes už
tikriname, užganėdins 
kiekvieną. Jeigu nori 
išsigerti prieš pusry
čius, po darbui, vestu
vėse, krikštynose arba 
šokiuose, tai gali atsiek 
ti labai pigiai pats pa
darydamas keletą ga

lionų. Pakelis, iš kurio gali pasi
daryti 6 galionus, tik $2.00. Tai tik
rai apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi
nigus šiandien.WALTER NOVELTY CO., Dept. 444,1 
1117 N. Paulina St.» Chicago, III.

tų šviesu', gražu, švaru, ąptu ir 
kultūringa.

Tam tikslui pasiekti reikia, 
kad plačiosios minios greičiau 
persiimtų tomis kultūros idėjo 
mis ir mintimis ir prisidėtų sa
vo jėgomis bendram kūrybos 
darbui. Taigi svarbu, kad tas 
kaimo kūrybos laikraštis pla
čiau pasklystų po musų užru
kusias ir tamsias grįčias.

Musų kaimo išeiviai, svetur 
supratę didelę kultūros reikš
mę, turėtų ateiti pagalbon, už- 
sakydamK“Sietynų” savo gimi
nėms ir pažįstamiems. Vienu 
savo doleriu jus ne tik padary
tumėte saviškiams smagumo, 

bet dar nejučiomis paskleistu- 
mėt kultūros spinduliams du
ris į savo tėviškės kaimelį.

Ypačiai reikalingi butų tokio 
sušelpimo laikraščiu žemaičiai, 
kurįe kultūros žvilgsniu nesu
lyginamai toliau atsilikę už 
aukštaičius.

Siunčiant “Sietynui” pinigus 
reikia sykiu nurodyti ir adre
sas, kam siųsti “Sietynas.”

Už 1 dolerį “Sietynų” gauti 
galėtų metams 1 ėmėjas; pu
sei metų du ėmėjai; ketvirčiui 
— keturi ėmėjai.

Be to “Sietynas” apsiima už 
1 dolerį suteikti Lietuvos išei
viams įvairių žinių apie jų gi
mines ir pažįstamus iš Šiaulių* 
apskrities, nesuradus gi jų — 
paskelbti pa j ieškojimų savo 
laikrašty; pajieškojimų skelbi
mai priimami ir iš kitų apskri 
čių.

Adresas: Lithuania, Šiauliai, 
Dvaro g-vė N. 24, “Siety
nui.“

Kiti laikraščiai prašomi atsi- 
spauzdinti šį atsišaukimų.

“Sietyno” redaktorius,
P. Bugailiškis.

Lietuvos SociaMemoHratiĮ Par
tijos Atsišaukimas

Į Amerikos lietuvius darbininkus

VERTINGAS TONIKAS
Užduotis, kokias dažnai sluguojama ant skilvio ir 

virškinimo vidurių dažnai būna labai sunki, tokiu budu 
kad net visas kūnas labai susilpninama. Kentėtojui rei
kia duoti toniko—gyduolės, kuri ne tik sustiprina jį patį, 
bet ir virškinimo vidurius palaiko tvankoje. Tai galima 
atsiekti vartojant

Severa’s 
Esorka

(pirmiau būdavo žinoma, “Severos Skilvio Bitteris“ 
kuris esti labai geras pilvo stimulantas ir valantysis to
nikas, rekomenduojamas silpniems, seniems ir palėgu- 
siems žmonėms. Jos gydančioji vertė ir tikrai verta pa
sitikėjimo ir vartojama gydyme užkietėjimo, nevirškini
mo, dispepsijos, stokos noro valgyti ir abelno susinešioji- 
mo ir nusilpnimo delei nevirškinimo vidurių. Pamėgink 
šių vaistų šiandien- Stokis ant kelio prie sveikatos. Kai
nos: 75c ir $1.50; taksų 3 ir 6 centai. Pardavojama visų 
vaistininkų..

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Per ilgą kuką aš sirgau 
ir liek buvau .suvargęs, nus- 
labęs kad nei ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
prislygęs viltiem, kad bepas • 
veiksiu.

Mane kankino viduriu ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; ska'idėdavo gal
vą, po krutinę, kstrėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjilmus; abel- 
nai buvau visas nuvargęs.. * 

Matydamas, |kad niekur 
negaunu pagejbojs, ėmiau ty
rinėti pats. Ir rn^an tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES | STOMACH 
B1TTERIS ir į <> mėnesius 
palikau sveikas Į ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žinomių pasveikę 
nuo SALUTES iBITTERIO 
ir dėkavoja jo (hcradčjystei.

r. l - Taipgi veliju ir jums.~||H-
I)a‘>ar Pirma rįe fjl norite bu'.ti sveiki ir

tvirti tai naudokite SALUTES BlTTERl ir jum suteigs sveikatą, 
sudrutins vįdurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gpą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų )i$ų. Pertai jį gali visur lail.yti ir par
davinėti,kaip apiiekoso, karkiamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, Šlapiuose laikuose kaiiią: 1 bunka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 herikų $14.09.

Reikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei|nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iŠ Salutes Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Mone>f Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes ąplaikę.tiloj prisiusi
me dėl tamitų reikala.ujannj gyduolių. I t
Pasarga: Prisiuskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

suoki! taip: SALUTES MANUFEČTURING, t
By P. A. BALTRANAS CO. 

616 W. 31st St., Chicago,' III. -TeL Boulevard 7351

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 iš jų iki šiai dienai.
Kiek suspėdama 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
timų, ir viską apgalėję, esame šiandie vėl pavojaus grę- 
siami, gal dar didesnio už visus jau prabūtus: Lietuvos 
darbininkus atkakliai puola dabar SAVOJI REAKCIJA!

Kuomet darbininkų pastangomis liko išvyti iš musų 
krašto svetimi okupantai, ir Lietuva gauna progos liuo- 
sai tvarkytis, musų klerikalai, stambieji ūkininkai, iš- 
viena su reakcine inteligentija, laikinai išnaudodami ka
riuomenę, paskelbė karų demokratijos siekimams ir visų 
pirmų — 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 
sųjungas; kurios yra įsikūrusios, negali daryti susirin
kimų, šaukti suvažiavimų. Veiklesnieji jų darbuotojai 
už paprastų ekonominį streikų skelbiami šalies priešais 
ir tremiami Rusijon, arba dedami į kalėjimus. Revo
liucinių partijų žmonės šnipų sekami, gaudomi ir į ka
lėjimų dedami. Darbininkams užginami susirinkimai, 
mitingai ir net paprastos paskaitos.

Karo cenzūros batas baigia mindžioti darbininkų 
spaudų. Laikraštis “Socialdemokratas” jau sustojo 
ėjęs. v . ..

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

Ir visas viešasis Lietuvos gyvenimas liko taip suspau 
stas ir apmirdintas, kaip piktaisiais caro laikais. Vien 
klerikalai ir jų sėbrai liuosai daužosi po visų kraštų, 
ruošdami dirvų savam pasėliui.

Iš visų demokratijos obalsių smetoninė Tarybos val
džia pasidarė skaistų apsiaustų, kuriuo norima puoštis 
prieš pasaulį; bet Lietuvos valstybinį gyvenimų ta val
džia pavertė šlykščia reakcijos smukle, po kurių girtais 
balsais šaukdami “liuošai” stumdosi visokį caro gadynės 
išauklėti pašlemėkai ir “patriotai” ir “krikščionjs”.

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

Suprantama, draugai, kad ir šitie demokratines Lie
tuvos okupantai teks kovos keliu griauti. Suprantama, 
kad pirmutiniai Lietuvos darbininkai stojo į kovų, telk
dami savo vadovybėn 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 ir sudrutintos darbininkų eilės,suvienodintas ir 
sumanus darbininkų klasės vadovavimas.

Lietuvos darbininkai, jau daug kų apgalėję, uoliai 
rengiasi ir tų kovų greitai laimėti.

Bet mums, draugai, daug ko trūksta. Rusų revo
liucijos iškeltieji komunistų obalsiai, viliodami darbinin
kus savo skaistumu, laikinai 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 literatūrų, rengtis prie Steigia
mojo Seimo rinkimų ir juos tinkamai pravesti.

Visais svarbesniais atsitikimais Lietuvos Socialde
mokratų Partija susilaukdavo iš jūsų, 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 nauja besikuriančios Lietuvos tvarka, tuo 
bus dėtas gal ilgam laikui iš Lietuvos darbininkų gy
venimas. xTodėl 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.Rinkit ir aukokit pinigus, kad ir tuo budu padėtu
mei musų kovų laimėt. Pasižiūrėkit į musų priešus: kle
rikalai ir įvairus “patriotai” jau senai savo sėbrų iš A- 
merikos šelpiami. Neatsilikite, draugai, nuo jų ir pa
dėkite vykdyti didelį ir dešimtims metų grindžiamu 
darbų Lietuvos Socialdemokratų Partija.

Kaunas, 
Sausio 21, 1920.

ERA spauda 
erą naudą neša.

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

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

J) O mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti.

Naujienų Spaustuve 
' 1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Ar Norite Turėti Teisingų Žinių Laikraščiuose?
Ar Jus numanote, kad kapitalistinė spauda ir kapitalistinės spaudos žinių agentūros 

niekados neskelbia tiesos apie atsitikimus Europoje, apie tikrųjų padėtį Europoj, apie besi- 
dedančius dalykus Meksikoj ir apie kasyklų ir plieno industrijos darbninkų streikų?

Ar Jus žinote, kųd kapitalistinę spaudų, kapitalslinių laikraščių žinių agentūras kon
troliuoja palįs didžia turčiai, patįs kapitalų viešpačiai, ir kad, suprantamas dalykas, jio nelei
džia skelbti liesos žiniose neiškraipę jų taip, kaip lo jų, kapitalistų, interesai reikalauja?

Ar Jus norėtumėt, kad NAUJIENOS gautų ir žmonėms, taigi jums patiems, suteiktų 
teisingų žinių apie visa tai, kas ištikrųjų šiuo kritinguoju istorijos laikotarpiu dedasi pasau
lyj? <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 laisvų, kapitalistų nekontroliuojamų spaudų—laisvos spaudos žinių agentūrų.

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 dienų 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 budu 
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 Thc New Majority redaktorius. 
Kili tos tarybos nariai yra:. E. B. Ault, laikraščio The Scattle Union Record redaktorius; W. 
B. Hilton, einančio iš Wheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; R. B. Sniith, lai
kraščio The Buttc Daily Bulletin redaktorius; J. Deutclbaum, The Detroit Labor News re
daktorius; Joseph Scblossberg, olicialio Amalgamated Clothing Workers of America organo 
The Advancc redaktorius; Herbert E. Gaston, Nonpartisait League Minneapolio laikraščių 
vedėjas; ir F. .L Sclnvanz, Fort Wayne, Ind-, laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra J. Coslcllo, vienas socialistų dienraščio The Mihvaukee Leadcr 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 News 
Service redaktorius.

Kad šita laisvos spaudos organizacija turėtų pasisekimo ir galėtų savo uždavinius pri
deramai pildyti, reikia nemaža pinigų. Togidcl pildomoji asociacijos taryba nutarė gau
ti paskolos, ir tuo tikslu išleidžia už $190,000 bonų.

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

NAUJIENOS dedasi prie laisvos Fcderuolos Spaudos įsteigimo ir kviečia savo skaity
tojus pirkti bent po vienų paskolos bonų, kad sui-pikus reikiamųjų pradžiai sumų. Vieno 
bono vertė yra $25. Bonai išleisti penkių metų terminui; tam laikui pasibaigus, skolinto
jams pinigai bus atmokami su 6 procentu metinių palūkanų.

Išpiidykile paduotų čia blankutę ir kartu su Čekiu ar money orderiu atsiųskite Naujie
noms arba tiesiai į Fcderuolos Spaudos ofisų.

THE FEDERATED PRESS,
IIERBERT GASTOU 

Daily Star Bldg. 42/ (>th Avė. 
SOUTH MINNEAPOLIS, MINN.

The undersigned applies for .................... bonds of THE FEDERATED PRESS, of thc deno-
mination of $25.00 eaeh, and incloses herewitli (clicck) (money order) pavable to W. B. Hilton, 
treasurer, THE FEDERATED PRESS, VVheeling, W. Va., in payment Ihcrefor.

Namo .
Address

1 IC, UJU

,6?7IW*51 St-T1 ̂ P-ManiMield arValandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki
< Ir nuo 7 iki 8 vakare. 

Tel. Prospect 1117
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Ar Kenti Nuo 
Reumatizmo?

Jeigu kenti nuo Beinnatfzmo, 
skausmo ir gėlimo kūno, rau
menų. kaulų, rankų, pečių, ko
jų, nugaros ir strėnų, tai iisi- 
gydyk naudodamas vaistą 
“hU.MATIK”, sutaisytų pagal 
speciali receptą seno ir paty
rusio aptiekoriaus, kuris per 28 
metus savo aptiekoriavimo, tu
rėjo kasdienini ir labai artymą 
susi nešimą su ligoniais ir dak
tarais ir, išpildęs tūkstančius 
receptų, o tarpe jų žymių ir pa
garsėjusių specialistų, gavo pro 
gą patirti koki vaistų kombina
cija atnešė ligoniui didžiausią 
naudą. Kaina yra tik $2.00 su 
aprašymu, lietuviškai kąip tin
kamai 
mo 
čių

l 
ba

gydytis be atsitrauki- 
nuo darbo ir be jokių kliu- 
ir neparankumų.
žganėdinimas užtikrintas ar 
pinigai bus gražinami. Jei- 
neparanku atsilankytie, tai

įvyniok $2.00 į laišką ir užsi
sakyk tuojau vaistą “RUMA- 
TIX”. Kuo greičiau, tuo geriau.

C. F. W0RM & CO.
Dept. A.. 3359 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

TEISINGA DRABUŽIŲ KALVA
Kainos kurios tinka hile vieno kiše

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

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.0d ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serge siu
tai nuo Š3f> iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

S. GORDON,
1115 So. Halsted St., ' Chicago, III.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.

Jūsų galvos skaudė-
jimus ir negalėj!-( 
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaaer’a ofise ant 2 lubę 
3149 So. Morgan SL

h. .ui ....................................................... ....

8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graboriua

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite ul- 
Įganėdinti.
2314 W. 23 Place, Chicago, III 

Tel. Canal 2199. .

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

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.
■ ll.ll I I ... - I I I —

> 1 ■ Nl——t
Telephone Yards 5834

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

< ■ i ■ i ■ ■ ■ n

Lietuviu Rateliuose'
Aštunto Rajono 

reikalais.
Centralinis Komitetas nutarė 
surengti didelį maršrutą ir 

Pirmos Gegužės apvaikŠčio- 
jimą.

Praeitą nedėldienį, kovo 14, 
LSS. VIII Rajono centralinis 
komitetas laikė savo posėdį. Po 
sėdiu neatvyko tik vienas cen
tralinio komiteto narys, šiaip 
posėdis buvo gyvas ir tvarkus.

Svarbesnieji posėdžio nutari
mai vra šie:

Nutarta surengti platų mar
šrutų, kuris prasidės pradžioj 
balandžio mėnesio. Prakalbų 
bus rengiama So. Cbieagoj, 
Kast Cbieagoj, Chicago Height 
s'e, Gary’j, Indiana Harbor’e ir 
kitose vietose. Viso (ir Chica
go j) bus surengta apie dvide
šimts prakalbų. Visus marš
ruto reikalus tvarkys centrali
nio komiteto nuskirtas žmogus

maršruto manageris. Juo pa
skirta d. A. F. Kazlauskas.

Reto, nutarta surengti Pir
mos Gegužės apvtukščiojiiną 

— Chicagoj. Bus paimta dide
lė svetainė ir suruošta tinka
mas vakarui programas. Ta
sai apvaikščiojimas pripuola

Unciją, išdėstančią musų santy 
knis su Taryba ir raginančią, 
kad LSS. VIII Rajono kuopos 
ir pavieni nariai stengtųsi veik 
Ii joje. \

Taipjau nutarta kreiptis į Lie 
tuvos Soc.-Dem. Remti Fondo 
valdybą, kad ji pagamintų tam 
tikrų aukoms rinkti kvitų ir 
pasiųstų jas visoms LSS. kuo
poms.

Pagalios svarstyta apie -seka
mą LSS. VIII Rajono konferen 
ciją. Konferenciją šaukti nu
tarta gegužės mėnesy. Konfe
rencijai dienotvarkis bus parū
pinta sekamam centralinio ko
miteto posėdy ir paskelbtas vie 
šai visų rajono narių žiniai.

— Narys.
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KNYGOS PABRANGO
Bet Mes >Jas=^- ;

ROSELAND

šnipai.

Praeitą savaitę pas vieną vie 
ios komunistą atsilankė “sve
čiai tš Philadelpbijos.” Tai bu
vę du jauni vyrukai. Jų atsi
lankymo tikslas buvęs toks: 
•Atėję jie ėmę klausinėti kur 

[butų galima gaut vietos apsi- 
I gyventi. Girdi, jie atvažiavę iš 
Philadelpbijos, ir norėtų gaut 
vietos pas gerus žmones, kad 
paskui “veikti dėl komunistų.” 
Jie mat esą—komunistai.

Moteris patikėjo. * Pakvietus 
įveČius į butų moteris pasisa
kiusi, kad ir ji ir josios vyras 
taipjau esą - komunistai. O 

priedais geruosius svečius dagi 
pavaišinusi, i Pastarieji paval
gę, paklausinėję šio-to daugiau, 
išėję. Ret už valandos laiko 
įtvyko valdžios agentai ir mo
terį areštavo. Ant rytojaus 
areštuota ir josios vyrą. Pasia
nsai buk bandęs užsiginti. Ret 
valdžios agentai geriau patikė
ję jo moters. Jiedu paliuosuo- 
a tik tada, kai buvo užstatyta 

•tūkstantis dolerių—laisvės bon
lais. — Vietinis. •

NORTH SIDE

Ąi^ka "Lietuvos Darbininkams 
remti.

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

Vertes už $3.00
Pardavimo kaino $2.00

____________

Num. 2
Socializmo Minties Blaivu

mas ,................................... 75c
Darbas....................... 75c
Namai pragarai....................10c
Lokis...................................  15c

Vertė už $1.75
Pardavimo kaina $1.00 

< ................ >
/----------- .

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

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

/

Mes Pardavinėsi- 
me Knygas Ne= 
girdėtai Pigiomis 

Kainomis

Tiktai Per 40 Dienų
Pradedant Kovo 15 
baigiant Balandžio 24

Num. 8
Draugas ...........  10c
šiaurės Karžygiai.............. 35c
Kiek senovės Graikai ir Ro

mėnai prisidėjo pastu- 
mejimui gamtos mokslų 
priekyn...................      35c

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

' Vertės už $1.90
Padavimo kaina $1.30 

k___________________________ J
(---------------------------------------------------------------------------

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

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

Vertės už $1.50
Pardavimo kaina $1.05

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

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

žių ........................................ 5c
Po priedanga šventenybės. .35
Žydu likimas Gudijoje .... 10c 
Lizdas naminio Liūto .... 20c.
Consilium facultatis..........20c

Vertės už $1.55 ir $1.85
Pardavimo kaina $1.00 ir $1.30 
k■/

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

I Num. 11
J Moteris ir jos vieta žmoni-
... .joje ....................... 20c
Iš širdies............................... 15c
Kaip žmogus mąsto............ 15c
Tiesų vadovas ir patarėjas $1.00

PARDUODAMA ..pluoštais: 
atskirai knygų negalima pirkti; 
kiekvienas turi pasirinkti tą ar 
kitą pluoštą, iškirpti jį arba pa
rašyti aiškiai jo numerį siun
čiant užsakymą

Kiekvienas Naujienų skaity
tojas dabar turi progos įsigyti 
knygyną — arba padidinti sa
vą knygyną naujomis knygo
mis, nes knygos Naujienų 
Knygyne dabar parduodamos 
nupiginta kaina.

Nieko nelaukit.
Perskaitę šį pranešimą, tuoj 

iškirpkit iš Naujienų apskelbi
mą tų knygų, kurių jus norit, 
įdėkit į laišką, sykiu su Money 
Orderiu,, užrašykit savo vardą 
ir adresą, 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 knygyną.

I)elei LSS. VIII Rajono man
tos, kurią pasigrobė buvusieji 
musų draugai komunistai ir 
kurių praeitoji rajono konferen 
cija buvo nutarus atjieškoti, 
centralinis komitetas nutarė se
kamai rajono konferencijai pra 
nešti, jogei visa tai yra nebega
lima. Komunistai ją sunaiki
no. Gi bylinėtis. <lel kelių de
šimčių dolerių—neišpuola. Pa
galios, patįs tos mantos sunai
kintojai jau yra apleidę Chiea- 
gą- 

(•avus sekretoriaus-vertėjo 
pasiskundimą, kad tūlos Chica* 
goj esančios LSS. kuopos mo
kesčių ženklelius.. (due.s(atnps). 
perka ne per LSS. sekr.-vertė
jų, bet tiesiog iš Partijos, cen-
tralinis komitetas nutarė para-| ' Chicugos Lietuvių Draugija 
ginti tas kuopas, idant jos bu- K pašalpO8 jau |ll|() 8enai nl| 
tinai atsiteistų su LSS. centru. iitanl8i elti bendrai sll Liptll.

Belo svarstyta apie santykius I ,|arbininkai8. Bet kaip(, 
su Lietuvių Darbininkų lary-1 mSnJpine (traugija, ji turi rū
bą. I no klausiniu nutarta P»-į illtis i(. savo narių i,.ipillul, 
skelbti spaudoj tam tikrų rezo- nar^ 8llI11(>k5tl, (kl()k|ių 

I ji negali niekam kitam išleisti. 
I Bet prie kiekvienos progos drau 
Į gija suranda būdų, savo paža- 
I lams pildyti ir pildo. Kovo 7 
I d. draugija turėjo pramogų va
lka rą M. Meldažio svėt., kur jau 
I ’šanksto buvo nutarus rinkti 
I inkų Lietuvos darbininkų ko- 
I vai už savo teises remti. Aukų 
I surinkta $86.45. Negana to, 
I draugijos susirinkime kovo 14 
I d. nutarta dar visą to vakaro 
I pelną pridėti prie surinktųjų 
Į inkų. Pelno buvo likę $77.76. 
Į Stebėtina, kad balsuojant įne- 
I Šimą keli balsai iš šimto suvir- 

! Šunį dalyvavusių susirinkime 
I nariu buvo priešingi aukojimui. 
I Kas nuostabiau, tai kad tie trįs 
j ir keturi balsavusieji prieš pa- 
I sirodė esą asmenįs, kurie Šiaip 

laiko save ekstra-revoliucio- 
nieriais ir “tikraisiais” darbi
ninkų ęeikalų gynėjais....

Reto, draugija nutarė daly
vauti Darbininkų Tarybos šau- 
kiamoj konferencijoj kovd 28 

Į d., M. Meldažio svet., 2242 W. 
123 Place, ir išrinko šešias de- 
I legatus.

Žemiau seka sąrašas aukoju
siųjų “Gairių” vakare (jeigu 
kurių pavardės neteisingai už
rašytos, malonės atleisti):

Po 5 dolerius: R. Sbaikus, B. 
Namajuška, N. N. Po 3 dol.: 
D. Jucius. Po 2 dol.: G. Man- 
kmias, J. Tumėnas, V. Račkau
skas, J. Kondraiška, A. Gustai
tis, J. Kalainė, J. Dauginas, A. 
Būdvietis, K. Navickas, O. K. 
Lingė, A. Lingė, V. Chepaitis, 
J. Savukaitis, V. Stankevičius, 
F. Zaveckiis. Po 1 dolerį: P. 
Neverauskas,
Markus, J. Gudelis,

rOUNDatLAST! I SELF-ADJUSTING 

Hi^JUSPUL 
BRASSIERES

N°9 150 N°I5 9GD
SUNDfRl____ STOUT A.------

ASK YOUR DEALER FOR THEM 
TilLY FITAS YOU FASTEN 

i^^PERFECTLY AND WITHOUT

dealer doean’t carry them, 
send money and bust meaa- 
ure and we will send you one 
for trial. Poetage prepaid. 
MENO BTGIZMIC-FA1H1ON IMWrtTOTĮ

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

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

A BARTKUS Pres
1619 W. 47th St. Tek Boulevard 1892. Chicago, UI.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų, 
n M I 2221 So. Kedzle AvenuoDr. u. van Paing vai. 1—3; 7—9 po pietų

Capudine
• • • ttbv' it ■ ■ 

DEPENDABLE ABJOLUTELY 
FOR HEADACHES

’ ^-V^^aMtlforbi/Oan

J. Urbonas, J.
M. Joku-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Num. 5
Ko mums reikia pirmiau

siai ........?........................  35c
Kultūra ir Spauda............. 60c
Labdarybė........................... 15c
Džiova ir Alkoholis.......... 10c
Koks privalo būti vaikų au

ginimas ir auklėjimas.' 35c

Vertės už $1.55
z Pardavimo kaina $1.00

Num. 6
Tikras ženybinis gyvenimas 25c 
Iš gyvenimo samojėdų .... 25c 
Patkulis........................  20c
Istorija Chicagos Lietuvių $1.00 
Istorija Chicagos L.(apd.) $1.75 
Pačiavimasi pas įvairias 

tautas ......................... 20c

• Vertės už $1.90, $2.65 
Pardavimo kaina $1.30, $2.05 

____________________________________________ )

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

. Vertės už $1.45 
Pardavimo kaina $1.00 

_________________________ _j

Vertės už $1.50
Parlavimo kaina $1.05 

k_________ ,__________________ f

Num. 12
Rankvedys Angliškos Kal

bos ........................... $1.50
Pasikalbėjimas Amerikono 

ir (irinoriaus.............. 10c
Akyvi apsireiškimai sviete 35c
Vagis................................... 10c

Vertės už $2.05
Pardavimo kaina $1.45 

------------------------------------------ /
(---------------------------------------------------------------------------

Num. 13
Žvėris ir žmogus..............$1.25

Trumpa Geografija .........40c
Biologija.................■.............60c

NAUJIENŲ
KNYGYNAS

1739 So. Halsted St 
Chicago, Illinois

MILWAUKEE MALT EKTRACT
Nėra nieko geresnio vartojimui namuose, prie to turi daugybę gerų 
ypatybių randamų. . .

MILWAŪKEE malt extract
Jis padarytas vien iš geriausios rųšies miežių salyklos. Mes prisiun- 
čiame per Parcel Post vieną dėžutę (can) 4% svaro ir 2 uncijas 
apynių už $2.80, arba 6 dėžutės ir 12 uncijų apynių už $15.00. Siųs
kite Money Orderi su užsakymu.

SVARBU: Aptiękos, Grocernės k Generališki Storai: Rašykite 
musų ypatingo pasiūlymo kaslink Mihvaukee Malt Extract.

WM. KLAES INSTITUTE
Dept. 85 Milwaukee, Wis.

1 ■ . ........ ■ ■■■!.■" ■! 'L1JJ Į'.JJJĮ-JUL!!—I —ĮggL" ."J !"■ ■Jl'J-L.J Į—,' K. 1X1-1—U1U. Iliail^

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Vertės už $2.25
Pardavimo kaina $1.55

- . . ....... _)

/-------------------------------------------- S-
Num. 14
Gamtos Pajiegos............ $1.00
Rašto Istorija.................... 1.50

Hygiena ............................. 50c

Vertes už $3.00
Pardavimo kaina $1.95

VAIKIUKAI! MERGAITES, 
KLAUSYKIT!

DOVANAI DOVANAI
Vyriški gvarantuoti laikrodžiai, 

kameros ir t. p.
Parduok 16 gražių tykybinių pa

veikslų po 25 kiekviena. .Kiekvie
nas noriai pirks. Kada parduosi, pri 
siųsk mums $4>00 ir pasirink laikro
di, kamerą ar bikokį daikteli 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.

LIBĘRTY ART COMPANY, 
905 Cambrįdge Bldg.

k Chicago, III.
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Liotuvit Rateliuose.
(Tąsa nuo 6-to puslp.)

baitienė, M. Makutenienė, A.. 
Rakauskiene, J. Zakarauskas, 
A. Viliutė, J. Vilis, M. Šatas, J. 
Goleris (?), J. Markus, J. Bra
das, K. čepukas, K. Kipšas, §. 
Danilevičius, K. Baltas, F. Ber- 
žinskas, F. Leonas, M. Tonai- 
tis, J. Jašmontas, J. Bartuška,
A. Karalius, J. Radzišauskas, 

M. Rudzevičia (?), D. Siniako, 
M. Navickas, P. Žalnieraitis, M. 
Mickūnus, J. Vakštor (?), A. 
Vilis, K. Matiokonis. Smulkes
nių aukų $10.45; viso 86.45. Va 
karo pelnas $77.76; viso daik
te $164.21.

Visiems aukojusiems draugi
jos vardu tariu nuoširdų ačiū. 
Pinigai perduoti per Naujienas 
Lietuvos Laisvės Fondui.

— Draugijos Iždininkas.

32,000 painčių degrtinės.

Tiek chicagiečiai gali pirk
tiem į dieną, bet ne daugiau. 
Taip nusprendė prohibicijos 

viršininkai—ir taip jie prane
šė aptiekoriams. Kiekvienas ap- 
tiekorius gaus, neskaitant1 al
koholio, nedaugiau kaip 10 
galionų degtinės ir vyno į mė-

a + a
Valerija Pilackas

Mirė subatoj, 13 d. kovo, 10:5 
vai. iš ryto 8% metų amžiaus. 
Laidotuvės bus utarninke, kovo 
16 d., 9:30 vai. iš ryto j Šv. Ka
zimiero Kapines iš namų po • 
num. 1720 Union Avė. Meldžia
me gimines ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse.

Liekame nubudę: Antanas Pi- 
l*ickas, tėvas; Juzefą Pilackienė, 
motina; E^yardas, brolis; Alvy- 
ra ir Gene vaite, sesers.

T-FT
Antanina Apanavičiene

po tėvais KaČiuliukė.

Mirė panedėlyj, kovo 15 d. 9:80 
vai. ryto, 30 metų amžiaus, Pa
liko vyrą ir du vaikus; vieną su- ? 
nų 4 metų, o vieną dukterį 3 
dienų; du broliu Amerikoje; mo
tiną ir dvi seseris Lietuvoje. Pa
eina iš Suvalkų rėdybos, Nau- 
mieščio parapijos iš Paražnių. !j 

laidotuvės bus ketverge, 18 
d. kovo, 9:30 vai. ryto iš namų 

,1616 Ruble St., į šv. Kazimiero 
kapines.

Meldžiame gimines ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę vyras Justinas 
ir broliai Pranas ir Vincas Ka
čiukai.

PUSTKIDS—AMRmONŠ? - Ad

> INTERNATIONAL CARTOON CO.

MOT A 
FRIEND IN THE* 

W0RLD. _ A

»V W0NT BE 5O0AD AFTER 
ACHILE SARAU— HE’lL SOOt 
BE BI6EN0U&H TTO GET SOME* 
SORT OF A dO0 THAT WILL ' 
AT LEA5T KEEP HIUOUT čr 
HISCHIEF? (

I IMAT ONE KEEPS HE DARNI KG 
FROH MORmilG ’niL NIGHT AND 
HE'S ALV/A.YS INTO S0»NETHIN&!*

nesį. Bet chicagiečiai esą jau 
senai išgėrę paskirtąją jiems 
dalį, o niekurie daktarai išduo
du net po 500 degtinės receptų 

į dieną. ,i Vienas aptiekorius 
nupirkęs 200 “keisiu” degtinės 
(kcisas turi 24' paintes), o už 
kelių dienų beturėjęs vos 18 
keisų. Tad kad daktarai ne
begalėtų tiek daug receptų ra
šyti, nuo kovo 22 gaus, knyge
les poi 100 lapelių, ant kurių 
turės rašyti degtinės receptus 
ir tik tokius receptus aptieko- 
riai galės pildyti.

Bet Chicagoje esą apie 5,000 
degtinei dirbti prietaisų. Galio
nas degtinės padirbti ir nuda
žyti atseinA 18c, o pardavinėja 
po $4 kvortą. Prohibicionistai 
ketina naminės degtinės dary- 
iną neužilgo visai išnaikinti.

Uždarinės bučerne^.

Miesto maisto biuro direkto
rius Poole rado naują būdą 
persekioti pelnagaudas bufe
rius ir groserninkus. Jum nu
sibodo valdžios neveiklumas ir 
jis pradėjo veikti savotiškai— 
uždarinėti bučernes. Daro jis 
taip. Patyręs kur yra pelną- 
gauda pasiunčia sveikatos de
partamento inspektorius,, o tie 
radę ką-nors nešvaraus, uždaro 
bučernę. Taip jau tapo užda
ryta Anthony Sustich bučernė, 
3159 Wentworth Avė. Jis nu
pirkęs kopūstų po 5c, o parda
vinėjęs po 12c. Inspektoriai ra
do nešvariai užlaikant duoną, 
taipgi pardavinėjant netikusią 
mėsą—ir uždarė. Keletas kitų 
bučernių irgi bus uždaryta. 
Sveikatos departamentas sako, 
kad . reta bučernė pildo visus 
sveikatos patvarkimus ir kad 
visuomet galima rasti priožaš- 
čių uždarymui. ’

Nuteisė kunigą.

North Chicago teisėjas Nel- 
son rado kaltu vajauną presbi
terionų kunigą C. S. Marseli už 
kėlimą betvarkės ir paliepė už- 
sistaiyti $500 kauciją, kad jis 
bus taikus per 6 mėnesius. Ku
nigas nesutiko su tuo ir keti
na bylą perkelti į augštesnį tei
smą. Kunigas buvo kaltina
mas tuo, kad per prievaita 
bandė įsiveržti bažnyčioj ir 
grąsino sumušti nedeldienio 
mokyklos viršininką. Kunigas 
to užsiginė, bet pasakė, kad jis 
patrauks kaltininkus teisman 
ir pareikalaus iš jų $100,000 
atlyginimo.

“Pagerins” gatvekarių 
vaigščiojimą.

Naujasis gatvekarių manaže 
ris Fhh žada “pagerinti” gat- 
vekarių vaigščiojimą. Jis pats 
esą važinėjasi gatvekariais ir 
viską tyrinėja, o kai ištirsiąs 
viską, tai niekurioms linijoms 
('misiąs daugiau karų, o kilo-' 
se leis po du karu iouvojc.

Daug jau buvo panašių pri
žadų, bet niekas tik jų neišpil
dė.

Nori surinkt milloną dolerių.

Ohicagos žydai pradėjo nau
ją kampaniją, kad surinkus 
milioną dolerių “senai tėvynei 
Palestinai.” Surinkti pinigai bu 
šią panaudojami “gabenimui 
savo vientaučių į Palestiną?’ 
Žydai socialistai toj kampani
joj nedalyvaują.

Bandė nusižudyti.

Mrs. Bessie Vitto, 22 m., 
2129 S.'La Šalie St. užrakino 
savo 3 vaikus viename kamba
ryje, o kitame atsukė gasą ir 
bandė nusižudyti. Vienok ją iš
gelbėta laiku. Jai nusibodo 
gyventi.

• 1
Serga miegamąja liga.

Mamie Stevens, 12 m., 2054 
Southport Avė., serga m lega
liąja liga. Ji jau kelintą die
ną miega. liet kas keisčiausia, 
kad ji miegodama atsakinėja į 
klausinius ir šiaip kalbasi.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

Naujienų ofise yra atėjusių 
š Lietuvos laiškų šiems asme- 
lims:

Annanavičiui Antanui
Sungailai Kazimerui 
Pužauskui B.
Šimkui Antanui
Kiernagiui Walerijonui (2) 
Piatrenui Jonui
Valiūnui Antanui (prieš ka

rę gyvenęs turbūt mieste
lyj Sugar Notch, Pa. Jei 
kas jį žinotų, praneškite 
jam; jis paeina iš Margi- 
ninkų kaimo, Suv. red.).

Rudaičiui Levonui (715 W.
14th PI.) (2)

Getčiui Kazimerui (3301 
Morgan St.)

Wm. Adomaičiui (2242 W.
23rd PI.)

Taraudai Antanui arba My-
* kolui
Budriui Jonui
Žilei Juozapui (3) 
Brūžini ‘J’ėjozui * 
Latveliui Petrui
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Pranešimai
Birutiečių doinai. "■— Repeticijos 

Bendro Choro ir artistų įvyks Mark 
White Square svet. sekančiais vaka
rais: Utarninke — lošėjų “čigonų”; 
Ketverge— bendro choro ir lošėjų 
‘Čigonų” ir “‘Mal. ir Kaminakrėčio” 
irauge su Simfonijos orkestrą; Pėt- 
lyčioje — “Mal. ir Kam.” lošėjų. Ket
verge bus taipgi įteiktos gaidos vi
siems solistams, dalyvaujantiems p. 
St. Šimkaus išleistuvių koncerte, Geg. 
J d.. Visų repeticijų pradžia 8-se vak. 
Atkreipkite domą, neš tik viena savai
tė liko prisirengimui prie “Birutės” 
vakaro, vykinamo kovo 21 d. C.S.P.S. 
svet. “Birutės Valdyba.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
Pildomosios Tarybos posėdis įvyks se- 
redoje, kovo 17 d. 8 vai. vakare “Kar
do” ofise. — Sekretorius.

Roseland. — LMPS. 25-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks utamin- 
ke, 16 kovo, 7:30 vai. vak. Aušros 
kambariuose, 10900 Michigan Avė. 
Draugės malonėkite atsilankyti laiku, 
nes turime daug reikalų apsvarstyti. 
____________— Sekr. V. Misevičiene

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams: 

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė.

Pirm, pagelb. Jonas Lauraitis, 
2026 So. Union Avė.

Nutarimų rašt. Pranas Ažusienis, 
2005 So. String St.

Finansų rašt., Benediktas Rusgis, 
3612 So. Emerald Avė.

Iždininkas, Jonas šaulys,
2152 W. 24th St.

Kasos globėjai: 1) Domininkas čepela 
2) Jonas Arlauckas, 

Kontroles rašt.
Aleksandras Garbašauskas

Susirinkimai laikomi trečią pėtny- 
čią, kiekvieno mėnesio, 8 vai. vakare, 
D. ŠSmaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
llnion gatvių.

LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 
DO. MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

Pinnhi. Simonas Bružas,
Box 344, Mclro.se Paik, III. 

Padėjėjas Boniašius Maziliauskas,
Box 1079, Mclrosc Park, III. 

Nut. nišlin. Antanas Jalinskas, 
1300 St. Charles Avė., Mnywood, III. 
Fin. rnštin. Pranciškus Kazakauskas, 

. Box 681, Mėli osc Park, III;
Kasierius Franciškus Lapinskas, 

Box 1109, Mokose Park, III.
1. Kasos globėjas Myk. ZankcviČia,

Box 842, Melrose Park, III.
2. Kasos globėjas Petras Aperavičia,

. Box 514, Mclrosc Park, III.
Maršalka Stanislovas Poška , 

Box 403, Mclrosc Park, III.
Teisėjas Julijonas Rindžius, 

Box 1116, Mclrosc Park, 111.
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

Draugyste laiko kas antrą nedėldic- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Janjc svel.. 171 — 23 
gatve, kampas Lake gatves.

DR-STft LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1.

Valdyba 1920 nv

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina St. 

Vice-pirmininkas, J. Rngauskis,
4435 So- .Wood St.

Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,
3259 So. Union Avc.

Finansų Rašt., S. Stankus,
6418 So. Justin St.

Kasierius, A. česna,
4509 So. Paulina St.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
3122 So. Union f Avė. 

Vice-pirmininkas, A. Tarvidas,
3259 So. Union Avc.

Nutarimų Rnštin., G. Sarkaitis,
3259 Sp. Union Avc.

Finansų Rąštin., A. Pužas,?
3537 So. lijlion Ąye.

Kasierius, J. Maąęląų^^-
___\

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTES 

Valdyba 1920 m„

Juozapas TakaŽaujskas, Prezidentas
1404 So. 18th Ct., Cicero, įll. 

Ant. Klainis, Vicc-prczidentas-
1526 So 49th Ct., Cicero, 111. 

A. B. Liutkus, Protokolų Rnštin.
763 So. Kohnar Avė., Chicago, UI. 

Telefonas Vau Burcn 3005 
Stop. J., Tverijonas, Finansų Raštin.

835 N. Taylor Avc., Oak Park, III. 
Marijona Bartkiehč, Iždininke z

2001 So. Cicero Avę., Cicero, 111.
Susirinkimai laikomi paskutini 

nedčldienį kiekvienų menesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49th Avenuc.

TAUTIŠKA DR-STfi MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, I. Gaudutis, 
10855 So. State St., Roseland, III.

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. VVabash Avė., Roseland, III. 
Iždininkas, J. Ivanauskis, 
122 E.Kensington Av, Kensington,Ill. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10449 S. Wcntworth Av., Roscląnd. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis, 

10520 So. State St., Roseland, III.

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
J. B. Zitra, pirmininkas,

1919 So. Union Avė.
K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,

1719 N. Harmitage Avė.
L. Ashmanta, nut. raštininkas,

810 W. 19 St.
Frau. Girdwainis, fin. rašt.

2000 S. Halsted St.
M. Yamilaitis, kontr. rašt. ,

1744 N. Hoyne Avė.
D. Shcmaitis, Kasierius, 

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesį an

trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
I). Shemaičio svęt., 1750 So. Union 
Avė.

x . . t \

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių Skyrius. 

Valdyba 1920 metams: -
\V. Prusis. Pirm., 1619 Glrard St.
F. Mason, Vice-p.,1 2632 Francis PI. 
F. Juozapavičia, Rašt.,

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1685 Milvvaukee Av. 

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pCtnyčią kiekvieno mčnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip 
7:30 vai. vak.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metama.
Pirm. Ant. Margevičia, 

1923 S. Union Avė.
pad6j. Juoz. Valantleiua,

619 West 14th Place.
Prot. rašt. Iz. Jusčius.

1967 Canalport Avė.
Fin. rašt. Iz. Vcdcckis,

712 Rnrber St.
Kas. Jon. Tputkus, 712 Barber St.
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globojai:
Petras Venckus Ir Petras Vertelis. 

Maršalkos: . .
L J. Guiauškls; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globčlas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Stanfsl. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas JuOz. Švedas.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJ1MAI

APLANKYK DRAUGE A. LIEKIS!
Aš iš lovos menkai.... Duodu 4

dienas, o paskui paduosiu jūsų pa
veikslą į visus laikraščius; busi pri
verstas pasimatyt!....

A. DOSKIN
■l—.     II»“»« .11. Ji: -n I.I1.I

PAJIEŠKAU brolio Jono Vainaus
ko iš Raseinių pavieto, Skaudvilės 
valsčiaus, kaimo Ruibiškės; 15 metų 
kaip Amerikoje, Kas jį žinote malonė
kite man pranešti,

Stanislova Vainauskaitė-Daukšiene 
1410 So. Union Avė. Chicago, III.

PAJIEŠKAU F. Kuchinsko, pirma 
gyveno Chicagoj ir turčjo restauran- 
tą prie 59 gatves. Paėjo iš Žvingių pa 
rapijos, Stokaičių sodos, Meldžiu at
sišaukti ar kas žinote meldžiu praneš
ti, busiu labai dėkingas.

P. MASIDONSKAS, 
12247 So. Peoria St., W. Pullman, III.

PAJIEŠKAU Frano Girdžijauskio; 
jis gyvena Burlington, N. J. ir Juo
zapo Survilo, kur jis gyvena, nežinau 
ir Juozapo Krikščionaicio, jis gyvena 
Carney, Iowa. Jie visi paeina, iš Kau
no rėdybos, Raseinių pavieto, Šimkai
čių valsčiaus, Vašgirio parąpijos, 
Burzganiškių kaimo. Malonėkite at
sišaukti laišku. Mano tėvą, motiną, 3 
brolius ir 2 seseris užmušė karės laike 
Aš taipgi esu sužeistas karėje, ku- 
riuoj buvau 18 mėn.

A. KRIKščIONAITIS, 
180 W. Huron St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Marijonos šlekienės iš 
Skriaudų parapijos, Senapilės apskr., 
Meldžiu atsišaukti ar žinančių ją man 
pranešti. Turiu labai didelį reikalą.

EDNA WALLACE, x 
Bruce, Wis.

PAJIEŠKAU savo svainio Kazimie
ro Šimkūno, iš Ukmergės pavieto, Pa- 
baiskio valsčiaus, Alionių kaimo. A- 
fue 8-ni metai atgal gyveno Brook- 
yn, N. Y. Jis pats lai atsišaukia nes 

turiu labai svarbų reikalą, arba jei 
kas apie jį žinote, malonėkite man 
pranešti, sekančiu antrašu:

" K. KALINAUSKAS, 
2404 Grand St., Sioux City Iowa.

Aš JONAS ŽUKAUSKAS pajieš- 
kau savo dėdžių Benedikto Daunio ir 
Kazimiero Daunio. Kaun'd'fed.' šrfdd- 
lių pavieto, Kuršėnų parapijos, Rėč
kų kaimo.

JONAS ŽUKAUSKIS, 
3509 Sardis Alley, Pittsburgh, Pa.

PAJIEŠKAU brolio Pranciško Ag
linsko, du metai atgal lankėsi Chi
cagoje, tuomet dirbo ant tavorinio lai
vo (boto) už fajermoną, dabar neži
nau kur. Motina rauda, kad prapuo
lė sūnelis, negaunanti jokios žinios. 
Atsišaukite, ar kas žino praneškite 
greitai.

J. B. AGLINSKAS, 
3238 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo draugių Kons
tancijos ir Nastazijos Jaškaičių; Aza- 
gų kaimo, Pane vėžio apskr., Smilgią 
valsč. Girdėjau jos gyvena Chicagoje. 
Kas jas žinote malonėkite man pra
nešti arba jos pačios atsišaukti. Tu
riu svarbų reikalą.

Jieva Krivickaitė-Stankevičienė 
144 North 3-rd St. Brooklyn, N.Y.

JIEŠKOKAMBARIŲ
REIKIA kambario dviem vaikinam 

prie laisvų žmonių; apielinkėje West- 
ern Avė. tarpe 40tos ir 53čios gatvių 
arba ant Bridgeporto. Turintįs kam
barį praneškite per “Naujienas” No. 
63.

REIKIA kambario dviem vaikinam 
ar vienam su valgiu ar be. Meldžia
ma greitai pranešti.

R S. J.,
3238 So. Halsted St., 

Phone Boulevard 8329.

REIKIA DARBININKŲ 
M-TER-

REIKIA Mergaitės namų 
ruošos darbui nuo 8 iki 4 kasdien.

Kreipties:
P. GOLDMAN, 

3641 Douglas Blvd.
Phone Lawndale 321

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA MERGAIČIŲ

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

SPRINGFIELD PRODUCTS
2241 So. Halsted St.

MES TURIME 
GERŲ DARBŲ

Mergaitėms, kalbančioms 
anglų kalba. 18 iki 30 metų 
senumo. 48 vai. 5H dienos; 
švarus darbas šviesioj 
dirbykloj. Patyrimo 
nereikia. Puiki darbo vieta.
Ateikite pasimatyti 
su mumis.

,11 Ii—«■ 11.1

Sefton Mfg. 
Corporation

1341 W. 35th St.

REIKIA — Pardavikių, apsipažinu- 
£ių darbu departamentinėje sankrovo
je. Gera mokestis.

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

“mergaitcsTr moters.
Mums reikia 50 lengviam dirbyklos 

darbui.
Ar jus patenkintos dabartiniu savo 

vietai- Kam nedirbti švarioj,- gerai 'va
dinamoj dirbykloj, kame augsčiausios 
algos mokama, pastovus darbas ir ge
ra proga iškilti.

Ateikite ir Patirkite.
36 So. Throop St.

MOTERIŠKŲ

RANKOM SIŪTI
GUZIKAMS SKYLES.
NUOLAT DARBAS.
AUGŠTA MOKESTIS
MOKAMA.
Kreipties: 

7th floor 844 W. ‘Adams St.
SCHOENBRUN & CO.

’ ” ^7 >3į/’. :7 /
..........
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REIKIA
KAMBARINIŲ

Trumpos valandos;
Gera mokestis.
Klausti Housekeeper. •

MORRISON HOTEL, 
Madison ir Clark Sts.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių 

GRANERT & ROTHSCHILD 
2422 So. Crawford Avė.

REIKIA DARBININKŲ
motebųT

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

Mums reikia musų naujai 
Apsiaustų siuvyklai.

i Finišerių
Edge Trimerių

First b eis t erių
Second beisterių
Off presserių

Hart Schaffner
Marx

4512 - 4540 W. 22nd St.

RUBSIUVYKLA1
DARBININKIŲ

Finišerių
Arm hole beisterių (ranka)
Pocket meikerių (pants)
Clan>p sewing ir

Back meikerių

Alfred Decker
. Cohn—

Employment DepL,

SyW. Cor. Franklin 
ir Van Buren Sts.

----------------------------------------------- 1____

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA

Mergaičių dirbyklos darbams 
$15 į savaitę pradžiai;
$18 — $24 išmokusioms.
Geros darbo sąlygos.
Geros valandos.

K. C. BAKING P0WDER CO., 
16th ir Canal Sts.

REIKIA

Mergaičių vęrpimui

Elektrikių vylų

Gera mokestis

Malonios sąlygos

Kreipties:

WESTINGHOUSE ELECTRIC
& MFG. COMPANY,

32 So. Peoria St.

REIKIA Mergaites prie namų 
ruošos darbo. Nuolat darbas, valgis 
ir kambaris. Kreipjties:

- P. GOLDMAN, 
3641 Douglas Blvd.

Phone Lawndale 321

-c '.J

Mclro.se


, Chicago,

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ EIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ
MOTERŲ MOTERŲ

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

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

yra atlie 
ždirbant gerus

VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA operatorių prie vaikų ir 
moterų drapanų. Gera mokestis. 
Mokinama nemokančius.

MADWELL GARMENT CO., 
4817 W. Roosevelt Road, 
__________ Inėjimas iš 48-to Courto.

REIKIA DARBININKŲ
________ VYRŲ

REIKALINGAS Janito-“ 
rius. Gera vieta senelesniam 
vyrui. Gera alga, Kambary#. 
Pastovus darbas. Kreipties 
tuojaus į Naujienų ofisą, 
1739 S. Halsted St.

REIKIA vyrų plovimui indų; geros 
Valandos; $75 į mėnesį ii* valgis. 
Klausti Housekeeper » 

MORRISON HOTEL, 
Madison ir Clark Sts.

VYRŲ VYRŲ VYRŲ FARMŲ PIRKĖJAI:

Kreipties:

REIKIA vyrų pakavimui tavorų 
Warehousėje. Nuolat darbas. 
50c į valandą pradžiai.

CHICAGO STORAGE 
& TRANSFER CO.,

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

Stewart-Warner-Speedometer Corp
1828 Diversey Parkway

REIKIA nevedusio senyvo žmogaus 
dirbti pirtyje.

DOUGLAS BATH HOUSE, 
3516 W. 12th Street, 

Netoli St. Ix)uis Avė.

RUBSIUVYKLAI
DARBININKIŲ

Fiiuserių

MERGAIČIŲ
14 iki 16 metų amžiaus 
sortavimui ir 
piaustymui agurkų.
A t si neški amžinus 
paliudijimų.

GLASER CRANDELL CO., 
2(X)6 So. Westem Avė.

REIKIA
KALVIŲ IR FINI^ERIŲ 
PRIE AUTOMOBILIŲ. 
GERIAUSIA MOKESTIS 

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

Bu t ton Iki k* meikerių 
Pocket meikerių (peni) 
Sleeve sewerių ir 
Back meikerių

Kreipties:

Altfred Decker 
' & Cohmi

MERGAIČIŲ IR JAUNŲ 
MOTERIŠKŲ

Virš 16 metų amžiaus lengvam 
dirbyklos darbui. Patyrimo 
nereikia. Gera mokestis 
pradžiai. Nuolat darbas visą 
metą. Bonus mokama pastovioms 
darbininkėms.
OLSON RUG CO., • 
1508 West Monroe St.

REIKIA
MALIORIŲ
AUTOMOBILIAMS 
MALTA VOTĮ:

Geriausia mokestis mokama.

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

Employinent Dept.

S. W. Got. Franklin 
ir Va n Biiren Sts.

REIKIA mergaičių ar moterų lei- 
beliavimui ir pripllstymui butelių 'ar 
kenų. Geros darbo sąlygos.

VAN CLEEF BROS.
77th ir Woodlawn Avė.

Važiuoti bi karu iki 79-tai gatvei, 
nuo čia iki Woodlawn Avė.
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REIKIA DARBININKŲ
i - f'L"11.,, 1 ■. -L??'”-.

REIKIA
Sand Paperiu
Prie rėmų 
Paveikslams.

FRED M. LAURENCE CO.,
2301 Wabansia Avė.

MOTERIŠKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Sortavimui ir piaustymui 
agurkų.' Trumpos 
valandos, jeigu norima.

GLASER CRANDELL CO., 
2006 So. Western Avė ,

BERNIUKŲ IR MERGAIČIŲ

Virš 16 metų amžiaus mokinties 
operuoti lengvą piiinch pressą.

Šviesi, švari dirbykla.
RAY TIRE & RUBBER CO., 

827 Rees St.
1 "L11* "■ i-——m*" Tl'JL

REIKIA DARBININKU1

REIKIA
Tvirtų vyrų abelnam 
dirbyklos darbui.

GLASER CRANDELL CO.,
2006 So. Western Avė.,

VYRŲ ir MOTERŲ

EDERHEIMER STEIN COMPANY
1911 W. 12th Street.

REIKIA

Mums reikia Rubsiuvyklai

DARBININKŲ IR DARBININKIŲ

Panagaus vyro, 
kuris nusimano apie 
Steam fitting.

S. KARPEN & BROS.
22nd ir Union.

Tuojau reikia sekantiems darbams:

Of presserių
Collar meikerių
First beisterių
Ali around tailorių
Examinerių ant apsiaustų
Examinerių knee pants
Finišerių
Button hole meikerių
Button sewerių

Jeigu turi patyrimą, mes duotumėme jums 
darbą, geriausiai mokamą. 44 valandos savaitėje. 
Dienos šviesos siuvykla.

Ateik pasiruošęs dirbti.

PU/NCH PRESS
' Operatorių 

WARKMAN MFG. CO.,
1200 W. Monroe St.

REIKIA
Stock klerko
Jauno vyro.
Gero Rokundose
Gera proga pakilti 
Nuolat darbas.

MAJONNIER BROS. CO., 
739 W, Jackson Boul.

Ederhetaer Ateini Compsmy
1911 W. 12th Street.

DAILYDŽIŲ dirbti ofiso deskas. 
Nuolat darbas. Gera mokestis pirmos 
rųšies darbininkui.

CLEMENTSEN CO. z 
2607 Flournoy St.
1 blakas į šiaurę nuo Harrison St.

....Visi galite padvigubinti algas.
Visi vyrai, kurie norite padvigu

binti savo algas, siuntinėjant laiškus, 
ir imdami užsakymus, tai nelaukite 
ilgai, bet tuojaus stokite į darbą. 
Jus neturėsite ant savęs boso, bet bu
site pastovus ir dvigubai uždirbsite; 
rašykite sekančiu adresu, o gausite 
pilnas informacijas dykai.

P. O. Box 640, New Haven Conn.

REIKIA vyro, nereikalingas paty
rimas; paprastas nuolat darbas. Ge» 
ra mokestis.

EAGLE BELTING CO., 
564 W. Randolph St.

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

lygos. Kreipties tuojaus į 
Naujienų ofisą.

PAPRASTIEMS 
DARBININKAMS

PORTERIŲ

DEPARTAMENTINEI 
SANKROVAI.
GERA MOKESTIS.

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

Mes suteikiame pastovius 
darbus su gera mokesti m 
vyrams, kurie nori dirbti, 
kaipo:

J. OPPENHE1MER & CO.,
4700 So. Asliland Avė.

REIKIA
VYRO

prie kavos. Geros valandos; 
$75 į mėnesį ir valgis. 
Klausti Housckeeper.

MORRISON HOTEL,
Madison ir Clark Sts.

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

Kreipties į samdos ofisą:

311 W. Austin

REIKIA
DARBININKŲ

Prie daubų molio 
išdirbystes. 
Gera mokestis; 
•Nuolat darbas.

Kreipties:
MIDLAND TERRA COTTA CO.

W. 16th ir Sb. 52nd Avė.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatini 

darbų už $1.50 ir $5.00 į dienų, 
tai kreipkitės ’ ,

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA GALVAbĮAIZERIO 
Nuolat darbas.

Kreipties:
JOSLYN MFG. & SUPPLY CO.,

3700 So. Morgan St. •

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

1925 So. 54th Avė.
Važiuok Douglas “L” ar 22nd St. 

karu iki 54th Avė. Eik 1 bloką į 
šiaurius.

TRUCKER1Ų WAREHOUS’EI

tUBSIUVYKLAt
MRBININKŲ

Off presserių

Top collar meikerių 
Šilk Facing beisterių 
Ola m presserių 
Jbinerių ., 
Pocket meikerių (pante)

Aflfred Decker

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

NAKTINIO PORTERIO

Reikia — patyrusio 
Departainentinčj 
Sankrovoj.
Darbas nuolat ir 
naktimis.

(tėra mokestis.

Halsted, 14th ir 
Liberty Sts.

VYRŲ REIKIA
Patyrimo nereikia 

Nuolat darbas.
Gera mokestis.

AM-PLUS STORAGE BATTERY CO.
741 W. Van Buren St.

REIKALINGAS darbininkas prie 
balndjimo arklių. ’k

4129 Emerald Avė. 
Chicago, III.

Darbininkų .

Glazierių

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

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

DARBININKŲ
ŽALVARIO LIEJYKLOS
DARBAMS.

Aukščiausia mokestis.
Nuolat darbas.

Kreipties

STROMBEBG MOTOR CO
64 E. 25th Street.

REIKIA RUBSIUVŲ 
siuvimui moteriškų apsiaustų; . 
Nuolat darbas; gera mokestis.
8 valandos darbo dienos. Subatomis 
iki pietų Galima dirbti viršlaikį kiek 
tinkama; viršlaikis skaitoma laikas ir 
pusė.
URBANEK BROS. Ladies Tailor, 

3250 Ogden Avė., 
Telephone Lawdale 740.

VAIKIUKŲ
14 iki 16 metų amžiaus 
piaustymui agurkų.

GLASER CRANDELL CO.,
2006 So. Western Avė.,

REIKIA patyrusių dailydžių prie 
taisymo rakandų. Gera mokestis. 
Nuolat darbas.

GLABMAN BROS. 
832 Maxwpll St.

1 REIKIA pirma rankio duonkepio. 
Mokestis gera; darbas ant visados.

P. BUGDINAS, 
10754 Perry Avė.

Packeriai 
Truckcriai
Machine Helperiai 
Assembleriai 
Window Wasberiai 
Prie. Elevatorių
Sweeperiai
Kraustymui karų

Šitie ir kitokie darbai duoda
ma vyrams, kurie turi ar 
neturi patyrimo.

Dirbyklos arli Clybourn, 
Ashland ir Belmont karų 
linijų.

Kreipties Samdos ofisan 
Laike darbo valandij 
tarpe 8 ir 4:30.

STEWART WARNER
SPEDOMETER CORP. - 

1828 Diversey Parkway

REIKIA
Senyvas vyras viengungis arba 
pačiuotas priežiūrai 13 akerių 
ūkės Elmhurst’e. Kreipties 1256 
W. Harrison St., Phone Monroe 
4587.

VIKRIŲ VAIKIUKŲ 
Gera mokestis. 
Nuolat darbas.

MAJONNIER BROS. CO., 
739 W. Jackson Boul.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

z PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

mahogany medžio, antrarankis drau
ge su (»0 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARE ANDERSON
30 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202 •

PARDAVIMUI grudų; šieno krau
tuvė, su visąis įrengimais, arkliais ir 
vežimais. Lietuvių apgyventoj vie
toj. Biznis išdirbtas per 12 metų. 
Neša daug pelno. Kas gretai nu
pirks, daug laimės.

P. MALAKAUSKAS, 
2150 So. Hoyne Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI bučemė ir groseri 
nė. Lietuvių apgyventa vieta. Par- 
dusime pigiai , atsišaukite tuojau į 
Naujienų ofisą, pažymint num. 62.

PARDUODAMA
pigiai Player Pijanas su Rolėmis 
podraug ir Cabinet Phonografas.

5130 S. Ashland Avė. Ist floor.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI du automobiliai For 

das ir Cheverett, abudu 1917 m. At
rodo kaip nauji. Po 5 pasažierius. 
Parduosiu greitai ir pigiai, nes noriu 
Išvažiuoti į lytines valstijas.

M. MASILIŪNAS, 
4945 West 14th Street,

PARDAVIMUI automobilius Mary 
Algin 1919 metų, vartotas tik 6 mė
nesius. Užmokėjau $2,800; parduosiu 
už $2000, Taipgi parduosiu troką “Cor 
lan’ uždengiamas; gali vežti 1 toną. 
1919 metų. Kaina buvo $900; parduo
siu už $500.
2611 W. 44th St., Chicago.

Phone McKinley 276

PARDAVIMUI automobilius, Chan- 
dler, 1917 metų, 7 pasažierių. Vyš
nių spalvos. Priežastis pardavimo 
savininkas važiuoja J Lietuvą. Gali
ma matyti nuo ryto iki 12 dieną ir 
vakare nuo 6 iki 9 vai.

J. G., 
3746 So. Union Avė.

RAKANDAI.
EXTRA BĄRGENAS

Jauna pora yra priversta parduo- 
i 5 kambarių rakandus krūvoje ar

ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertas dvi-sprendžinis Pho
nografas su rekordais parsiduos už 
360.00 su rekordais ir deimanto ada- 
a. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

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

NAMAI-žEMfi
PARDAVIMUI — muro budinkas 

prie 18-tos gatvės, gerame stovyje, 
septynių apartmentų po 4 ir 5 kam
barius; pečiais šildomi: sykiu ar ant 
lengvaus išmokėjimų. Parduodama la- 

' bai pigiai. Platesnių žinių klausti te-
Chicago. lefonu: Irwing 1788. , \

Pirmiau negu pirkaite 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 iftvaži 
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 keletas dirbtuvių. Dar da 
bar žemę labai pigi suliginant su ki 
tų kųmapnijų prekėms tai musų 
denrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios leikos, ežerai, dabina visą 
apielinkę, visur geri keliai, kad ir 
blogiausiame ore visur galima išva
žiuoti. žodžiu sakant visi paranku-, 
mai dėl farmerių yra ant vietos, vi
sur Lietuviškai kalbama, šokama ir 
dainuojama, taip tenai gyvenantieji© 
jaučiasi kaip kad jausdavosi Lietu
voje.

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

LIBERTY LAND & INVESTMENT 
COMPANY

3301 So. Halsted St., Chicago, III.
PARDAVIMUI pre 3800 Union 

Avė. muro namelis (cottage) 9 kam
barių fronte ir 4 kambarių užpakalyj. 
Labai pigiai $2850.00.

J. McDONNELL System, 
3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI pigiai dviejų augš- 
tų cottage. Dvi rendos po 4 kam
barius. Kiekviena renda mėnesiui 
$20.00.

2809 So. Troy St., 
netoli 28 St.

Už $2,700 gyvais pinigais 
nupirksi 2 augščių gerą namą 
apiebnkėje Halsted St. ir 
Canalport Avė.
Telephone Harrison 7508. 

M r. LEMBERG.

PARSIDUODA du mediniai na
mai ir užpakalyj yra gafadžius dėl 
6 automobilių; vienas namas yia 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyventoj 
vietoj. Ramios neša $83.00 i mėne
si. Parduoda už $4000 ir daugiau.

V. I).
4312-14 So. Wood St Chicago.

PARDAVIMUI 6 kambarių, naajo- 
vinis muro namelis (cottage) ir 2 
augščių medinis užpakalyje; labai pi
giai už $3,800 prie 2623 Emerald Avė.

Kreipties:
B.<GARIG, 

2133 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA medinis namas 4 
pagyvenimų, arba galiu mainyti ant 
kelių akeriu žemės su namu.

J. SCHULTZ,
149 W. 46th St., Chicago, III.

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

PASKOLOS BENDROVĖ.
James J. Pesicka, Raštininkas 

ir Notarijušas.
4633 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

f (S ylA5TER( 1 ^J5Y5TEM^W
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.
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