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eneralis streikas
Vokietijoje

Reakcionieriai dar tebesilaiko
Daug žmonių žuvo mūšiuose

Reakcionieriai nori atnaujinimo karės 
Kapp valdžia arti puolimo

VISUOTINAS STREIKAS 
VOKIETIJOJE.

Tik vieni maisto traukiniai 
vaigšto. Smarkus mūšiai 

niekuriuose miestuose.

ralis streikas siaučia visoje Vo
kietijoje* ii* tik maisto trauki
niai vaigšto. pasak gautų žinių. 
Smarkus mūšiai siaučia Dres- 
dene, Leipzig, Brandenburg ir 
(.hemnitz.

generalio streiko.
Badeno landtago posėdis va

kar pavirto įspūdinga demon
stracija už Eberto valdžių.

Žmonėms, kurie vadovauja 
ar pikietuoja generaliame strei 
ke Berline protestui prieš reak
cionierių valdžių, tos valdžios 
išleistoje proklamacijoje grų- 

sinama mirties bausme. Kappo 
paliepimas įvedantis mirties 
bausmę įeis galėn 4 vai. po piet 
šiandie ir jis paremtas uždrau
dimu streikuoti ar pasyviai 
priešinties valdžiai.

l>i<k*lis yra susirūpinimas 
apie besitęsimų streiko, kadan
gi tas gręsia badu ir epidemi-

Kappo vaidžia tebesilaiko.

BERLINAS, kovo 16. I>aug 
naujų kareivių naujoji valdžia ja, s(oj<gs sanitariškumo
atsigabeno į Berlinų-iš apielių- 
kon garnizonų.

Kancleris Kapp, kuris užginė 
vietą pagelba 8,(100 štikų trįs 
dienos atgal, ir ikišiol tėra re- ' 
miamas tik militaristų. Poli- . 
tinis jo autoritetas ir kas jį re
mia išėmus kariuomenę, yra 
visai neaišku. Nežiūrint to, jis 
yra optimistišku.

Vakar jis stojo kovon su or
ganizuotais Vokietijos darbi
ninkais už viršenybę. Jei gene
ralis streikas, kuris s u para Ūža
vo visa Berlina netikėtu išsi- 
plėtojimu ir kuris plėtojasi vi
suose svarbesniuose šalies in
dustrijos centruose, pasilaikys 
dar tik tris dienas, tai daugelio 
padėties dabotojų, nuomone, 
negalima bus skaityti, kad 
Kapp galės tvirtai įsteigti savo 
valdžių, nežiūrint savo ginkluo

ir sustabdymo vandens.
Jokia puaįRiilĄiič sostine n<— 

matė tokio viiiiko MupuriiUžH- 
( vinto viso gyvenimo ir pirkly- 
■bos, kokį šiandie pergyvena 
Bėdinas. Adlon viešbutis dėjo

sto Amerikos, Francijos ir An
glijos misijoms ir korespon
dentams, bet turėjo to atsiža
dėti vakar, kada paskutinis dar 
bininkas metė darbą, paliekant 
svetimšalius rupinties patiems 
kaip jie patįs sumano. Paskui 
buvo matyties frakuotus diplo
matus nešančius viešbutin kur- 
nors nupirktų maistų, kerosini- 
nius pečius ir kitokias reikme
nis.

NEWS
et of March 3, 1879.

Price 2c No. 65

valdžios rezignuotų be jokių’ 
si; lygų. Nacionalis susirinki-j 
mas susirinks ryto čia 4 vai. po 
piet.
Tnie translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 17, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 0,1917'

VOKIETIJOS REAKCIONIE
RIŲ VALDŽIA NEGAUNA 

PINIGŲ.

Kapp arti griuvimo. Net 
H indenburgąs smerkia jį.

PARYŽIUS, kov.
Municho pranešama.

Rišulių siuntimas 
Lietuvon.

Lietuvos Misijos Informuo 
jamasis biuras praneša:

Kovo 9 d. Lietuvos atsto
vas p. J. Vįleišis padare su
tartį su Suv. Valstijų valdžia

kad buk pasiektas susitarimas 
SU Kapp spėkomis, bet užreiš- 
kia, kad negali būti jokių tary
bų, kai]) pamatu besąlyginio 
pasidavimo Kapp.

Nacionalis susirinkimas susi
rinks šiandie Stutlgarle apsvar 
styti padėtį.

GASO DARBININKŲ 
STREIKO NEBUS.

Gaslo kompanija nori pakelti 
kainą už gasų.

16.—Iš, 
kad žy

miausios partijos, įskaitant de
mokratus ir socialistus, po su
sirinkimui nacionalio susirin
kimo padarys pastangų sutver
ti stiprių valdžių priešinties kan 
clerio Kapp valdžiai.

cel Post) Lietuvon. Sulyg 
tos sutarties kiekvienas paš
to skyrius Suv. Valstijose pri
iminės pakus persiuntimui 
Lietuvon. Tie pakai negali 
būti sunkesni kaip 22 svarų 
ir už persiuntimą reikės mo
kėti po 12 centų už svarų. 
Rišuliai bus Suv. Valstijų

BERLINAS, kovo 16.— Im- 
Iperijos finansų ministerija šian 
die atsisakė duoti 10,000,000 
markių išlaidoms ir užmokėji- į 
mui kareiviams, kaip to reika-1 
lavo kancleris Kapp.

Prezidentas Ebertas pranešė 
visiems finansų departamen- j 
tams, kad davimas pinigų Kap-1 
pui bus skaitoma išdavyste. Fi
nansų ministerio pagelbinin- 

kas Moesl išvažiavo iš Berlino.
Patikrintos žinios parodo, 

kad Kapj) valdžia pradeda ma
tyti, kad jos padėjimas yra la
bai netvirtas. Yra patvirtinta, į 
kad tarybos yra vedamos tarp I 
Kapp ir Eberto valdžių. Sako
ma, kad naujosios valdžios val
dininkai labiausiai rūpinasi iš- Į 
gauti sau amnestijų.

Pranešama, kad daug reich- < 
swebr oficierių šiandie susirin- (keliuose 
kime Berline išreiškė ištikimu-

af Klafipedą (Kaunan, o jau 
kiek lėšuos persiuntimas iš 
Kauno į Lietuvos įvairias vie 
tas, tai primokės priėmėjai, 
sulig nustatymo Lietuvos 
Pašto ir Telegrafų Valdybos, 
kuris turės būti Lietuvos Vai 
džios patvirtintas.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. March 17, 1920 
as reęuired l-y the act of Oct. 6.1917

Mūšiai Vokietijoje
DAUG ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
VOKIETIJOS MIESTUOSE.

Dideli mūšiai Berline 
kituose miestuose.

ir

v (Sutrauka).
Vokietijos civilė karė siaučia 

svarbiausiuose inies- 
' tuose ir joje daug žmonių žuvo. 

1£> žitvoiiiiji tilpo užmuštu it* 
daug sužeįsta užvakar mušiuo
si* Steglitaį Berlino priemiesty]. 
Kitame Berlino priemiestyje, 
Charlottenburg, 4 žmonės tapo 
užmušti ir 6 sužeisti. 30 žmo
nių užmušta, jų tarpe vaikų ir 

' moterų, Hamburge. Tarp už- 
1 muštųjų yra kapt. Berchtold, 
j komanduotojas Pabalti jos ka
reivių (kurie apiplėšė Lietuva 

deklaracijų, kad buvo didžiausiu ramsčiu re-

Hindenburgas smerkia kontr- 
revoliucijų.

LONDONAS, kovo 16.—Pa
dėjimas Kappo valdžios, pasak 
žinios iš Berlino, yra kritiškas.

su ministeris Helferich atsisa
kė jų remti.

Hindenburgąs, sakoma, pa
skelbė'viešų < 
jis neturi ryšių su kontr-revo-ukcionierių šioj kontr-revoliu- 
liucija ir jai nepritaria, sako rijoj).
Hanover žinia.

Ta pati žinia sako, kad im-

True translation filed with the post- 
mastor at Chicago, III. March 17, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. (i, 1917

VOKIETIJOS REAKCIONIE
RIAI NORI ATNAUJINIMO 

KARĖS.

Reikalauja, kad armija nebūtų 
nuginkluojama.

garto žinių, kad pasak premje
ro Bauer, viena iš sąlygų pa
siūlyta gen. Luettwitz Eberto 
kabinetui, buvo, khd demobi
lizavimas imperijos armijos,

tarties, neturi būti išpildytas, 
ir karės medega neturi Imti su
naikinta.

Premieras Bauer taipgi tvir
tina, kad gen. Luettvvitz pasa
kęs, kad vieton to imperija tu
ri rungties prie naujos karės. 
Premieras Bauer pridūrė:

‘‘Po tokių sąlygų galima 
spręsti kokių liksiu siekiasi 
Kapp ir jo sėbrai.”

True translation fll«*d „a t h the post- 
master at Chicago, 111. March 17, 1920 
as remti red tn ihe net <.f Orį. h. 1917

GEN. LUDENDORFF SU 
KARPU.

LONDONAS, kovo 16. - Pa
sak žinios iš Berlino, naujoji 
vulclžin lloi-lino pereiti} milctį 
laikė kabineto posėdį, kuriame 
dalyvavo' ir gen. Ludendorti, 
žinomas reakcionierius ir bu
vęs generalis kvatiemeistras 
Vokietijos armijos.

True translation filed wlth the post 
mastei* at Chicago, III. March 17, 1920 
as

ister at Chlcag* .
reųuired by the act of Oct. 6, 1917
KAPP TURĖSIĄS PASI
TRAUKTI Iš VALDŽIOS.

Politinė situacija yra labai 
paini. Niekurie tvirtina, kad 
Kapp bus patenkintas, jei jam 
pasiseks galutinai nuversti bu
vusia valdžia ir kad jis tik to 
ir siekiasi. Bet jam ikišiol 
trūksta ministerinių žmonių 
paramos ir jis paskelbė, kad 
pienai apie sudarymų kabineto 
nėra išdirbti.

Vaigšto gandai, kad formu
lės tarybos yra vedamos tarp 
kanclerio Kapp ir prezidento 
Eberto valdžios ir kad Kapp 
reikalavo, kad pirmiausia są
lyga tarymosi butų atšaukimas 
premjero Bauer paskelbimo

Kappo valdžia tiktai bandymas.
PARYŽIUS, kovo 16.—Pa

sak franeuzų žinių, pradedu 
aiškėti, kad Dr. Kapp ir jo ak
tyviai rėmėjai tapo pastatyti 
tik, kaipo šturinavimo karei
viai, išbandyti, padėti ir pažiū
rėti ka gali padaryti, “kuomet 
tikrieji reakcijos vadovai pa
silieka užpakalyj laukdami to
limesnių nuotikių,

Franeuzų rateliuose mano
ma, kad tie žmonės ir neišeis 
priekyn, jei bent padėtis greitai 
persimainytų kontr-rcvoliuci- 
jos naudon.

Leipcige kareiviai šovė į mi- 
| nių, užmušdami daugiau 20 

perijos biuras išdalinimui gru- ’ ^nionių ir sužeisdami apie 60. 
dų išleido ultimatumų, reika- j Kiek žuvo žmonių Dresdene, 
laujantį, kad kancleris Kapp brandenburg ir Chemnitz, 
rezignuotų bėgyje 24 valandų. lpatirtU) bet manoma, kad daug.

ne-

Dvi valdžios Vokietijoje—■ 
naujoji Berline ir senoji Stutt- 

Į garte—tebekovoja už viršeny
bę. Nors Paryžiaus žinios sa
ko, kad tarybos yra vedamos 
pasiekimui kompromiso, bet 
Eberto valdžia sako, kad jokis 
kompromisas nebus svarsto- 
mas. Delei paskelbimų abiejų 

, valdžių išrodo, kad prasideda

Ebertasi laikosi griežtos 
pozicijos.

STUTTGART, kovo 16.™ 
"‘Konstitucinė valdžia atsisako 
tarties su galvomis kontr-revo- 
liulinės valdžios Berline,” sako 
šiandie išleistas oficialis prane
šimas. Jis sako toliau:

“Berlino režimo galvos sten
giasi {tikrinti žmones, kad yra 1 sniarki kova už kontrolę, 
vedamos tarybos. Konstitucio- Į Kancleris Kapp, remiamas 
nalistai atsisako tarties su von štikų savo kareivių, kurie pa-» V —— — — —   , *

gelbčjo pašalinti Eberto vald-
“Tarybos gali sukelti tik ne- ’ aų, laikosi tvirtai Vokietijos 

pasitikėjimą ir sumišimų ‘ ’ 1 ’

kovo 16.—Gau- 
sakoma, kad re- 

kaipo 
Vokietijos valdžios
vra neišvengtinas. 

von Hinden-

COLOGNE 
tose žiniose 
zignavimas Dr. Kapp, 
naujosios 
kanclerio,
Field-maršalas 
burg parašė jam laiškų, patar
damas jam tai padaryti.

True translation fikd with thp post- 
muster at Chicago, III. March 17, 1920 
ai reąuired by Ihe art of Oct. 6, 1917

STEIGIU SOVIETŲ VALD
ŽIAS VOKIETIJOJE.

Jau dviejuose miestuose tokios 
valdžios esančios įsteigtos.

r AMSTEiRDAlM, kovo 16.— 
Berlino žinia sako, kad sovietų 
respublika tapo paskelbta Hof, 
Bavarijoje. (Hof yra šiaurry-

Apie Lietuvą.
Cbicagos Lietuvių Darbi, 

ninku Taryba išaiškinimui 
dabartinės padėties Lietu-

bas nedėlioj, kovo 21 d., 2 
vai. po piet, Hocrbers sve
tainėje, 2135 Blue įsi and 
Avė, arti 22 gatvės. Kalbės 
Naujienų Redaktorius P. 
Grigaitis, adv. Kl. Jurgelio-

Mon tvidas.
Visi ateikite užgirsti vė

liausių žinių iš Lietuvos.

Didelė demonstracija.
AIX LA CHAPELLĖ, Reino 

Prūsijoj, kovo 16.—General te 
streikas čia tapo paskelbtas 
šiandie. Sankrovos liko užda
rytos ir tūkstančiai žmonių pa
rodavo didžiomsiomis gatvė
mis. Minios susirinko prisižiu 
rėti ar dalyvauti demonstraci
joje.

E bertas atsisako tart i M su 
reakcionierių Kappu.

STUTTGART, kovo 16.— 
Vakar senojo kabineto posėdis, 

! kuriame pirmininkavo prezi- 
I dentas Ebcrtas, nutarė atsisa
kyti tarties su reakcine Dr.

I Wolfgang Kapp valdžia Berli
ne. Eberto kabinetas, kuris po 
piet atvyko specialiu traukiniu 
iš Dresdeno, reikalauja, kad 

neTtJbetos reakrin3s

“Vienatine išeitim dėl von 
Kapp, kuris pasiskelbė save 
kancleriu, yra rezignuoti be jo
kių sąlygų.“

Daug žmonių žuvo Berline.
LONDONAS, kovo 16.—Reu 

terio žinia iš Berlino sako, kad 
daug žmonių liko užmušta Ber
line, kada 1,500 žmonių užpuo
lė reich.wehr, jiems einant į 
Stettin geležinkelio stotį. Karei
viai šovė į minių, daugelį už
mušdami ir sužeisdami. 7

Reichsevehr yra dalis seno
sios Noskes armijos. Jis tečiaus 
svyruoja.

Kulkosvaidžiai buvo naudoja 
mi mūšiuose Berlino priemies
čiuose naktį.

Sakoma, kad ypač smarkus 
susirėmimas ištiko Schoenberg, 
kur daug žmonių likti tižmtiMtti.

ir sostinėje, bet jau pradeda jau- 
| sti pasekmes galingo ginklo, 
kurį panaudojo prieš jį socia
listai— generalio streiko. Kovai 
su tuo jis paskelbė, kad jis pa
vartos aštriausių priemonių.

Stuttgarte prežidentas Eber- 
tas netik užginčijo žinioms,t

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 16 d., užsienio pinigų 

kaina bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras ..................... $ 3.73
Austrijos 100 kronų ............. $ 0.62
Belgų 100 frankų .............. $13.00
Danų 100 kronų ................... $17.50
Finų 100 markių ............... $ 5.80
Francijos 100 franktj...........  $13.25
Italijos 100 lyrų................... $18.10
IJetuvos 100 auksinų........... $ 1.48

(IJetuvos aukM»ai tai Vokie
čių ont-marklaf, fr jų kursas 
tokn-pat kaip Vokietijos) mar
kių).

Lenkų 100 marlrtU ...............$ 0.80
Norvegų 160 markTų .......  $18.10
Olandų 100 guldenų Š8T.00

Vokfrfį 106 mWų........... $ 148

apie 33,(MM)).

LONDONAS, kovo 16.—Dar
bininkai esą paskelbę “tarybų” 
respubliką Essene ir Ruhr dis- 
trikte.

5 ŽMONĖS ŽUVO VIESU- 
LOJE.

GREENVILLE, Miss., kovo 
15.—5 žmonės liko užmušti, 
tarp 25 ir 35 sužeisti ir 20 na
mų sugriauta šiandie VVashing- 
ton paviete siautusoje viesulo-

21 m. o turi 22 vyrus.
DAYTON, O.—Du vyrai atsi

kreipė prie policijos, prašyda
mi, kad ji areštuotų “jų” pu
čių Margeret Foster, 21 metų 
amžiaus. Bet jie sako, kad ap
art jų ji turi dar 20 vyrų, su ku 
risis neturi perakirų.

CHICAGO.-—Gaso darbinin
kų streiko nebus, bent laikinai. 
Darbininkai, kurie buvo pasi
rengę streikuoti, streikų atidė
jo, kompanijai pažadėjus pasi
rūpinti išpildyti jų reikalavi
mus. Darbininkai reikalauja 
pakelti algų 20 nuoš., bet kom
panija sutiko pakelti tik 5 
nuoš. Kada darbininkai vakar 
padavė ultimatumą, kompani
ja pasakė, kad ji negali išpil
dyti jų reikalavimų, bet ji atsi
kreipsianti į public Utilities ko
misija ir jei toji leis pakelti ga
so kaina ant tiek, ant kiek pa
kelta darbininkų alga, tuosyk 
ji irgi pakeisianti algų darbi
ninkams. Ji atsikreips prie ko
misijos šiandie. Darbininkai 

! sutiko nestreikuoti ir palaukti 
pasekmių derybų su ta komisi
ja apie pakelinių gazo kainos.

■ - - - - - - - - ----
True translaiion filed with the post 
master at Chicago, 111. March 17, 1920 
as recjuired by tho act of Oct. 6.19<7

ESTONIJOS KIVIRČUI SU 
RUSIJA.

Reakcijos 
siautimas

Lietuvoje.
“Socialdemokratas” ir “X)arbi- 
ninkr, Gyvenimas” nu^niaužti. 
—Jų redaktoriai suimti.—Su
imta visa Profesinių Sąjungų 
valdyba.—Kaliniai kelia bado 
streiką^—Kariuomenės sukili

mai.

Eutonijos armijai paliepta 
prisirengti.

HELSINGFORS, kovo 12.
Situacija Estonijos rubežių 

į ginčiuose yra rusti. Vakar ji I 
buvo svarstoma Estonijos stei- 
giamąjame seime. Rubežius 

: yra uždarytas. Estonijos ar
onijai paliepta prisirengti viso- 
i kiems atsitikimams. Gali iš- 
i kilti Kii.-sift-ii 'I'r-iik i

1 ryšių su Estonija labai atsiliep 
j tų ant taikos tarybų tarp Rltfd- 
: jos ir Pabaltijos šalių.

Lenkų kariuomenė prieš 
streikierius.

VARsAVA, kovo 12.—Su
streikavus elektros darbinin
kams Varšuvos miestas šiąnakt 
buvo visai tamsus. Kariuome
nė užėmė visas elektros ir van
dens stotis ir jeigu streikieriai 
tuo j aus nesugrįš į darbų, ka
riuomenė bus pastatyta opera- 
vimui jų.

Kariuomenė dabar operuoja 
geležinkelius rytinėj Galicijoj.

čechijos prezidentas iki 
gyvos galvos.

WASHINGTON, kovo 16.*
1 kubą rt i uis Čecho-Slo voki jos 

prezidentas Tanias G. Masaryk, 
sulig naujos konstitucijos, ga
lės pasilikti toje vietoje iki sa
vo mirties. Bet sekami prezi
dentai galės būti renkami tik 
dviems terminams, po 11 metų 
kiekvienų terminą.

Iš Kauno gavome šitokių ži
nių (laiškas rašytas vienai Nau 
jienietei):

KAUNAS, vasario 21 - Ką 
tik praleidome “nepriklausomy 
bes sukaktuves” (vasario 16 
d.). Prieš sukaktuves buvo 
baisios represijos. Laikraščiai 
“Socialdemokratas” ir “Darbi
ninkų Gyvenimas” uždaryti, o 
jų redaktoriai—Juozas Puod
žiūnas (Socialdemokrato) ir 
Pranas Stiklius (Darb. Gyve
nimo) suimti ir sukimšti kalė
jimam Buvo baisios kratos ir 
šimtai žmonių suimta. Visa 
Profesinių Sąjungų valdyba su 
kimšta kalėjimai). Ligi šiol 
prie jų nieko ncprileidio, tik 
maisto leidžia paduoti (lik per 
valdininkų rankas). I)el blogo 
maisto ir didelio spaudimo ka
lėjime kaliniai paskelbė bada
vimą. Badavo savaitę laiko. 
Nežinia, nei už ka juos laiko ka 
Įėjime, nei kada paleis. 

. .Vakar ir užvakar pus mus 

buvo baisios dienos: karinome 
nė buvo .sukilus prieš valdžią.

l.š Panemunės bombardavo 
Kauną. Kareiviai įteikė vald
žiai reikalavimus. Valdžia pri
žadėjo išpildyti, ir dalis sukilė
lių palinko valdžios pusėn. Ki
ta dalis laikėsi, bet buvo nu
galėta. Daug nepaklusnios ka
riuomenės suimta. Sprendžia
ma, kad iš to išeis nemaža 
“žmogienos.” Kili sako, kad 
tai esanti lenkų intryga. Pa
skelbta stiprus karo stovis. Lik 
ligi 7 valandos vakaro galima 
gatvėse vaikščioti. Kas bus to
liau, nežinia.

Viskas tolyn—labyn brang
sta. Už 1000 auksinų vos-ne- 
vos galima mėnesį išsimaitinti. 
Apie rubus ir batus nėra ko nei 
svajoti. Valdžiai tarnaujantis 
darbininkai padavė prašymą, 
kad algas padidintų. Atsakė: 
pinigų nesą. Streiku nieko ne 
sitiki laimėti, tai taip ir varg
sta.

Tdkie dalykai šiandie deda
si pas mus.

Reikalauja korporacijų pelnų 
kareivių šelpimui.

WASHINGTON, kovo 15.™ 
Atstovas Little, rep., iš Kansas 
įnešė, atstovų butan rezoliuciją, 
kad butų paimti Standard Oil 
Oo., United States Steel corp. ir 
kįtų kompanijų karės pelnai ir 
atiduoti buvusiems kareiviams. 
Žinoma, toks įstatymas niekad 
nepereis.

True translation filed witb the po**- 
mastei* at Chicago, 111. March 17, 1920 
as reciuircd by tne net of Oct. 0,1917

Išmokėjo saldainių popie- 
rėlėmis.

LONDONAS, kovo 12.- Pi
giausias pinigais pasaulyje yra 
išleistieji gen. Judeničiaus. Jie 
susideda iŠ čokoladai vįgįotl 
popierinių. Tūkstančiams tar

navusiems geu, Judemfiuį 
sams alga i&nnkamR -htf* ifaj- 
gais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 17, 1920 
as required ny Ine act of Oct. 6,1917

500 PABĖGĖLIŲ ŽUVO ANT 
LAIVO.

PARYŽIUS, kovo 15. Jau 
nebėra bilties, kad Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pasamdy
tas Rusijos laivas, kuriuo buvo 
gabenama iš Rusijos Juodųjų 
jurų pakraščio 5(X) sužeistų ir 
sergančių pabėgėlių Į Konstan
tinopolį, butų išlikęs. Jis turėjo 
atplaukti'keletą dienų atgal. Ki
ti laivai matė laužus po siautu- 
sios audros ir manoma, kad tai 
buvo ano rusų laivo.

.................. .......................................... ■■ __________

Ryto—
kovo 18 d., 7:30 vai. vakare, j 
L. D. L. D. 19 kuopa rengia
prakalbas Mildos svetainėj, ’ 

32 ir Kateteri gt. Kalbės M. Į 
Jurgelioniene ir Dr A. Mout! 
vidas. Įžanga 10c. Visi kvie- i 
Čiami skaitlingai atsilankyti.
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Atitaisy
kite savo
sveikatų

Ūkininkų Balsas
VIŠČIUKŲ PERINIMAS A 

AUGINIMAS.

Nukated Irom
Ponas stiprumas - atitai

sytoj as kraujo 
Pagelbės padaryti

Stiprius, užsispyrusius vyrus ir 
sveikas, puikias moteris 3,000,000 

žmonių vartoja jį kas metas.
Reikalaukite savo gydytojaus 

arba aptiekoriaus.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJH St. kampJUrBhfleld
Valandos: Iki 9 ryto; nuo I iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1147

Artinasi viščiukų perinimo 
sezonas. Kiekvienas paukščių 
augintojas nori žinoti, kaip rei
kia perinimo ir auginimo dar
bas atlikti, kad išvengus nuos
tolių. Kiekvienoj lietuvių fer
moj randasi vištų būrelis. Ne
užilgo lietuvės Šeimininkės pra
dės perinti viščiukus. Joms la
bai svarbu žinoti, kaip išgelbėti 
jaunus viščiukus nuo dvėsimo 
ir sveikus užauginti. Žemiau aš 
paduosiu keletą patarimų, ku
rių pildymas atneš daug nau 
naudos.

Kai!) praeitais, taip ir Šiais 
šiais metais milijonai kiauši

nių bus sunaikinta perinant vi
ščiukus. Šimtai tūkstančių vi
ščiukų išdvės nesulaukę kelių|Kun. M. X. Mockus

8 KALBĖS

dienų arba kelių sąvaičių. Kiti 
šimtai tūkstančių užaugs labai 
silpni ir neatneš augintojams 
pageidaujamos naudos. Mili
jonai brangių kiaušinių nueis 
niekais dėl perintojų nežinoji
mo kelių paprastų dalykų. Kam 
reikia eikvoti laikas, darbas ir 
kiaušiniai perinant viščiukus, 

jei nežinote, kaip reikia pasta
ruosius auginti.

Išperėti viščiukai turi savo 
organizme reikiamo maisto, 
kurio pakanka jiems per 60 ar 
72 valandas. Tas maistas yra 
kiaušinio trynys.. Taigi butų 
didžiausia klaidu duoti viščiu
kams lesti, ligi jie nesuvirškino 
trynį savo viduriuose. Kad pa
greitinus viščiukų auginimą ir 
stiprėjimą, reikia turėti pakan
kamai gero maisto, šeimynin- 
kės, atminkite ir niekados ne 
užmirškite kad kiekviena mai
sto Tųšis veikia skirtingai pate
kus į žmogaus, gyvulio arba 
paukščio organizmą. Taigi ne
užtenka turėti pakankamai ge
ro maisto, bet reikia mokėti su-1

ERA spauda 
erą naudą neša.

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

c

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

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2244 W. 23rd Place
Programas prasidės lygiai 7 vai. vakare. Inžanga 60 centų

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, nea išgirs daug naujo.

1-0 PROGRAMŲ I BUS ŠOKIAI
Vakarą rengia 1-ma kp. L.L.F.. Kviečia KOMITETAS.

'‘HHIIIIIIIIINIINIIIIIIIilIlIlIiailffl

Pinigai Siunčiami Lietuvon
per EUROPEAN AMERICAN BIURĄ

ir yra išmokami grynais pinigais.

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

. ....... 3249 So.- Halsted St., Chicago,- I1L - — -.... —
Phone: Boulevard 611.

Išrūpins pasportą. Parduos laivakortę. Aprūpins taksų 
rdikalus.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINLIETUVIAMS
ant 

TOVVN OF LAKEVienatinis Bankas
Ant Town of Lake, kuris randasi po priežiūra ir 

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

Turtas apie $6,000,000.00

Depositors State Bank
4633-1637 South Ashland Avenue

Atdara kasdien 9 v. ryto iki 4:30 po pietų.
Ketverge vakarais 7 iki 9
Subatomis 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PASIDARYK PATS SAVO
Jus galite pasidaryti savo name augštos rūšie* amberį Kulmbačkerį 
vartodami

MILVVAUKEE MALT EXTRACT
Jus atrasite, jog tai yra priimnus, putojąs, palinksminąs, maitin- 

gas ir atgaivinąs gėrimas, kuriuomi visur ir visad galima pasilinks
minti. Tiems, kurie geidauja išsigerti, nėra nieko geresnio, kaip ši
tas gėrimas. Nereikia čia nė valyklos nė miežių, tik reikia keno (dė
žės) Milwaukee Malt Extracto ir apynių. Kiekviena šeimyna priva
lo to turėti.

Mes prisiusime per Parcel Post; vieną dėžę 4% sv. ir 2 uncijos 
apynių už $2.80 arba 6 dėžes ir 12 unc. apynių už $15.00

Prisiųsk money orderį su užsakymu.
SVARBU — Vaistininkams, Groseminkams ir Sankrovoms — rašyki
te, klausdami musų pasiūlymų dėl Milvvaukee Malt Extract,

Wm. Klaes Institute
Dept. 85 MilWaukee, Wi«.

mis viščiukams lesyti.
Ką tik išperėtas viščiukas yra 

labai lepus ir silpnas sutvėri
mėlis, bet jis padvigubina savo 
sunkumą j 60 dienų. Kūdikis 
padvigubin savo sunkumą į 180 

dienų; taipgi viščiukas auga 
daug greičiau už žmogų. Del 
tos priežasties viščiukas reika
lauja daugiau maisto elementų 
augimui ir kūno stiprėjimui už 
visus kilus gyvūnus. Viščiukų 

kūnas turi aukščiausia kimo 
temperatūrą ir greičiausiai su
virškina maista už visus narni- v 
nius gyvūnus. Taigi nemokėji
mas viščiukų lesinti atneša did- 
sius nuostolius.

Išperėti viščiukai padidina u- 
kininko išlaidas, bei kaip užau
ga jie už tai užmoka keleriopai. 
Menkas prižiūrėjimas, netikęs 
perinimas, auginimas ir maiti
nimas, ne tik padidina išlaidas, 
bet ir atneša daug nuostolių, 
kurių niekas neatlygins. Prie 
dabartinių gyvenimo brangu

mo aplinkybių ,kiekvienas 'viš
čiukas, padvėsęs laike pirmųjų 
trijų savaičių, atsieina mažiau
sia 50 centų. Padvesusio višč- 
čiuko joks specialistas neišgy
dys; bet tinkamas prižiūrėji
mas, auginimas ir lesinimas ap
saugos viščiukus nuo dvėsimo. J

Nėra nieko tokia nepaprasto 
ir sunkaus viščiukų auginime.' 
Visa, ko būtinai reikia, tai no
ro ir pasiryžimo atlikti tinka
mai darbą. Didžiausia klaida 
daroma šeriant perjaunus viš

čiukus, Nereikia viščiukams 
duoti maisto mažiausiai per72 
valandas po išperėjiniui. Lesi
nant ankščiau, jie gaus vidurių 
suįrimą ir pradės menkėti; I 
ant galo stipti. Reikia atminti 
kad nevisi viščiukai išsirita 
kartu iš kevalų; vieni pirmiau, 
kiti vėliau. Sulyg išritėjimp 
laiku juos reikia suskiui i ir pra
dėti maitinti prisilaikant a ilgė
čiau paduotos taisyklės.

Pirm pradėsią n t lesinti, rei
kia visų pirma duoti viščiu
kams • atsigerti vandens. Reika 
žiūrėti, kad vanduo nebūtų šal
tas. Geriau vandenį biskį sušil
dyti ir j kiekvieną vandens pus- < 

kvortę įlašinti su lašinamąją 
bonkute penkis lašus karboli- 
nės rūgšties (carbolic acid) 
Galima jos gauti kiekvienoj ap- 
liekoj. Tas apsaugos viščiukus 
nuo vidurių suirimo.

Perinamos vištos turi būti 
sausos ir dažnai ičvčdrnamos 
Reikia žiūrėti, kad saules spin
duliai nešviestų į perinamąją 
vištą, taipgi saugoti nuo oro 

traukimo. Reikia žinot, kad 
augantjs viščiukai turi būti už
laikomi šiltai tol, kol jie pa* 
kankamai sustiprėja.

Ų ........  .i ■

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 RiRTima

1619 W. 47th SL Tel. Boulevard 1892. Chicago, W.

M n Jeigu geidi invesdinti
" savo pinigus, kad at- //Į ” 
A neštų 24% ar daugiau Z "r A 

į metus — tai parašyk > "
mums deloi platesnių žinių.

BOND & SHARES SYND1CATF1
Room 501,

309 Broadway, New York, N. Y.

Kodėl Tūkstančiai žmonių Įf 
Vaiku Miršta kas metą nuo

■ Plaučiu Uždegimo.

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

O mes spausdiname

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 tikrąją padėtį Europoj, apie bcsL 
dedančius dalykus Meksikoj ir apie kasyklų ir plieno industrijos darbninkų streiką?

Ar Jus žinote, kad kapitalistinę spaudą, kapitalstinių laikraščių žinių agentūras kon
troliuoja patįs didžia turčiai, patįs kapitalų viešpačiai, ir kad, suprantamas dalykas, jie nelei
džia skelbti tiesos žiniose neiškraipę jų taip, kaip to jų, kapitalistų, interesai reikalauja?

Ar Jus norėtumėt, kad NAUJIENOS gautų ir žmonėms, taigi jums patiems, suteiktų 
teisingų žinių apie visa tai, kas ištiktųjų 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 mitins gauti tikrų ir teisingų žinių. Tatai galima padaryti 
tik įsteigiant laisvą, kapitalistų nekontroliuojamą spaudą—laisvos spaudos žinių agentūrą.

Praeitų 1919 metų lapkričio 25 dieną laikytoje Chicago j Amerikos Darbo Partijos 
konvencijoje tapo suorganizuota FEDERUOTOS 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 bjauriausiu būdu 
iškraipo taip, kad jose vieni melai telieka. Naujai įsteigtoji Federuotos Spaudos asociaci
ja yra grynai kooperatyvinė įstaiga. Jos pildomosios tarybos pirmininku išrinkta Rober
tas M. Buck, Amerikos Darbo Partijos leidžiamojo organo The New Majority redaktorius. 
Kiti tos tarybos nariai yra: E. B. Ault, laikraščio The Seattlc Union Record redaktorius; W. 
B. Hilton, einančio iš Wheeling, W. Va., laikraščio Majority redaktorius; R. B. Smith, lai
kraščio The Buttc Daily Bulletin redaktorius; J. Dcutelbaum, The Detroit Laibor News re
daktorius; Joseph Schlossherg. oficialiu Amalganiated Clothing Workers of America organo 
The Advance redaktorius; Herbert E. Gaston, Nonpartisan League Minneapolio laikraščių 
vedėjas; ir F. J. Schwanz, Fort Wayne, Ind-, laikraščio The Worker redaktorius. Orga
nizacijos galva yra E. J. Costcllo, vienas socialistų dienraščio The Milvvaukee Leader redak
torių, per septynerius metus buvęs The Associated Press agentūros rėflaktorius ir kores
pondentas, o paskiau The Chicago Herald’o redaktorius. Administratorium paskirta Louis 
P. Lochner, žymus New Yorko publicistas ir iki šiol buvęs The International Labor Ncws 
Service redaktorius.

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

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

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

Išpildyki te‘paduotą čia blankutę ir kartu su čekiu ar money orderiu atsiųskite Naujie
noms arba tiesiai į Federuotos Spaudos ofisą.

THE FEDERATED PRESS,
HERBERT GASTOU 

Dailv Star Bldg. 427 61h Avė. 
SOUTH MINNEAPOtIS, MINN.

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

Name ........................................................................ ..........................................................
Address ...............................................................................................................................

1920

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- f** A IH 
Ja verte, Ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. 11J

‘ J- G. SACKHEIM & CG.
Utarnlnkais, Ketvergi 1335 MILWAUKEE AVĖ.
fr Subatomis 9—9 x tarp Paulina ir Wood Sts.
------ ---------------imi

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/

Todėl kad jie sutinka šias ligas 
kaip: šalti, influenzą, kosulius, ka
tarą, Broncbites, Tonsulites, skaud- 

> žia gerkle, skausmus krutinėjo, ir 
nebūna atsargus gydydami tokių li
gų, iš kurių Plaučių uždegimas at
siranda. Jeigu jus kokius skaus
mus arba viršui minėtus kentėjimus 

; jaučiate, tuojaus eikite i vaistinę ir 
. nusipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
1 bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
I baltu-raudonu kryžium ant kiekvie
no pakelio. Tas vaistas tuojaus su
stabdys kosulį.

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
snmiškų alėjų, šaltmėčių, kumpam, 
ir kitokių naudingų dalių: kurios 
ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimą, nugaros, nariuose 
ir reumatiškus skausmus.

Daugybė gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk pa- 
rankumoj; kaina: 50 ir 85 centai.

THE KAMPHROL CO„ 
2633 West 47th St., Chicago, 111.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

Ashland Avė. Tel. Drover 9660.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

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

Pamatykit musų specialius siutus 
ir overkotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $45 ir $65. Mėlino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelines $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

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

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

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

Galvos ir Gerklės 
Ligos

Dažniausia ligos for
ma, kuri paeina nuo 
užleisto persišaldyme. 
D-ro Cąrter savo bil
du išgydo greitai ir 
pasiliekamai.

kvapas atsiduoda?
balsas užkimęs?
skrepliuoji?
visą skauda?
nosis prišašus?

Ar

Ar
Ar
Ar šniokšti miegodamas?
Ar bėga kraujas iš nosies?
Ar nosį skauda ir yra opi?
Ar labai čiausti?
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

i influenzą. Reikia pradėti gydytis, 
kol dar nesusirgęs visai. Eik pas 
gydytoją prie pirmo apsireiškimo ligos.

D R. F. O. CARTER
120 S. Stąte St., Chicago.

Besisukamų Šviesų iškaba per
23 metus prie State gatvės.

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

akjs silpnos ir ašaroja?
skauda pakauši?
negali užuosti?
gerklė uždžiuvus ryhnetyj?
miegi išsižiojęs?
nosis užsikemša naktin?

užsirašyk
Lietuvos Laikraščius
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

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

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

> Prenumeratas siųskite:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway,
Ęfiston 27, Mass.
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Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.,

True translntion filcd vvtth the post- 
master at Chicago, 111. March 17, 1920 
tis reųuired bv the act of Oct. 6,1917

| Fedrruotos spaudus Minia]

Londonas. —Laikraščio “The 
Labo r Leadcr” korespondentas 
rašo iš Berlino. kad talkininkų 
reikalavimas. išduoti karės nu- 
sidejėlius gimdo reakciją Vokie 
tiįoj. Jis sako:

‘‘Viso pasatdio naudojaniajai 
klasei dar niekuomet nebuvo 
tokio didžio reikalo palaikyti 
inilitarizmą (tą militarizmą. 
kur per ištisus šimtmečius sau
gojo jų privilegiruotas teises), 
kaip dabar. Ir niekuomet dar 
naudojamoji klasė nesitverė to 
kiu priemonių slopinimui bun
dančios liaudies, kokias ji nau 
doja šioj valandoj.

“Juodasis sąrašas yra lik pa
skutinis manevras, kurio pa
galba, sužiniai ar nesužiniai. 
militarinū reakcija talkininkių 
šalyse tiesiu pagalbos ranką sa
vo Vokietijos broliams, kurie 
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tapioca pudingu.
šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

Parsiduoda L erose Aptiek o 
se ir Groseriu Krautuvėse.
The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YORK

Iškirpk kuponą. Pažymėk no
rimą knygutę ir prisiųsk jį 
mums ŠIANDIEN.
M ...............................................»
Street ......................................

State .......................... (8)
Nurodymai apie Valgius 
Kūdikių Gerove

Kiti Borden Produktai:
Borden’s Evaporated M ilk Borden’s Malted Milk 

41 Borden’s Condensed Coffee Borden’s Milk Chocolate

Norim Pirkti Namų
*

Kas turite namus apie Brighton Park, Gar- 
field Boulevard, Rockwell Street, Western Av., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

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

KAIP JŪSŲ KŪDIKIS MIEGA?
Kiekvienas kūdikis privalo miegoti gerai, 

nes ramus tykus miegas yra ženklu sveika
tos. Jeigu jūsų kūdikis laike nakties ver
kia—jeigu neramus ir nervuotis, j tai gali 
būti, kad maistas, kurį jis naudoja, visas 
tas negeroves sukelia. Jeigu jus negalit 
kūdikio žindyt arba jeigu jūsų pienas ne
tinka jam, vartokit

Borden’s EAGLE BRAND

Tai yra maistas, kuris išauklėjo daugiau kūdi
kių į tvirtus ir sveikus vyrus ir moteris, negu kr- 
Ii visi dirbtinieji maišiai sudėjus į vieną, Už
girius ir rekomenduojamas tūkstančių gydytojų, 

mums kuponą šiandien ir gausit ju- 
maitinimo instrukcijas, taipgi ir pen-

tinkamiausias pasi
rinkimas dėl valgių gaminimo ir ant stalo. Var- 

' todamos šį pieną gaspadinės neturės bėdos su cu
kraus stoka, prie to jis daug pigesnis. Pirkit

1 Idešinę šiandien ir vartokit jį visokiems tikslams 
ir cukraus. Bandykit jį su

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILK

Risiikot ir Turkiškos Vinoi

bukinai buvo prispirti išsižadė
ti savo privilegijų.

“Kad geriau supratus gyve
namąją padėtį, bus ne pro šalį 
pažymėti tą taktą, kad Vokie
tijos socialistinė valdžia (so
cialdemokratai) atvirai prisipa 
žįsta, jog žmonėse jaučiama pa 
linkimas link reakcinio reži
mo. Nemažas skaičius buvusių 
so<.V»listŲ rėmėju, desperacijos 
apimti, pareiškė, kad sekamais 
rinkimais (kurie įvyksta šį pa
vasarį) jie balsuosią už buržua
zinių partijų kandidatus.

“Dabartinė valdžia yri/ silp
na. Jos padėtis svyruoja, (ii 
tuo pačiu melu atžagareiviai-jr 
nacionalistai liberalai (mums 

nėra mažiausio reikalo vadinti 
juos skambiais vardais ‘žmo
nių partija,* elc.) atvirai reiškia 
savo simpatijas monarchinin- 

kams. šiuo momentu jie turi 
reichstage 100 savo nariu, o 
ateinančiais rinkimais, reikia 
manyt i,tas skaičius žymiai pa
didės.

“Tų partijų vadai siūlo įsteig 
ti militarinę diktatūra. Jie jau 
nominavo net kandidatą į mo- 

narelius. Juo yra buvusi# sosto 
įpėdinis princas Friedrich Wil- 
helmas. Jis viešpatausiąs, kai
po Wilhclmas III.

“Tiedvi parliji yra susidėju
si (laikiau, o tuo tarpu dabarti
nės socialistų-kapilalislų koali
cinės valdžios tarpe nėra vieny 
bes. Ji negali sutartinai veik
ti, kadangi ją sudarančių asme
nų interesai griežtai skiriasi.

“Iš kitos pusės, nepriklauso
mieji socialistai ir komunistai, 
kurio vadovaujasi Trečiojo In
ternacionalo principais, t. y. sto 
ja už įkūrimą sovietų respub
likos ir įgyvendinimą proleta
riato diktatūros,—nūdien ran
da daugiau sekėjų, nežiūrint 
žiauriausių persekiojimų. Sa
koma, kad jie jau turį nema
žiau sekėjų, kaip valdžios par
tija.

“Ir kuomet visoj Vokietijoj 
jaučiama desperacija ir nerini- 
lis, talkininkai patiekia notą, 
kuri reikalauja, kad visi šiek- 
tiek įžymesni žmonės, stovėju
sieji paskutiniais penkiais me
lais prie valdžios vairo, butų 
tardomi ir teisiami. Tardomi 
tokio teismo, į kurio bešalumą 
niekas netiki.

Socialistai revoliucionieriai 
ypač bijosi los politikos situa
cijos, kurią gali pagimdyti tal
kininkų reikalavimas išduoti 
juodąjan sąrašai! įtrauktus as
menis.

“Buvo ne kartą nurodyta, 
nors tai ir pats savaime su
prantama, kad diduma žmonių 
simpatizuos karės nusidėjė
liams. O ta simpatija gali su
stiprinti buržuazines partijas 
labiau negu kas nors kitas.

“Niekam nėra paslaptis, kad 
dabarties valdžia pasilaiko tik 
dėka senosios valdžios karinin
kams ir paramai tų asmenų, 

kurių išdavimo dabar reikalai! 
ja talkininkai.

“Jei valdžia neteks tos pas
pirties. tai ji neišvengiamai su
gniuš ir valdžios vadelės teks 
vienai iš dviejų grupių: kraštu- 
tin lesiems dešiniesiems arba 
kraštutiniesiems kairiesiems.

“Vokietija dabai’ yra perpil
dyta talkininkų pavaldiniais. 

Tie pavaldiniai priklauso ne 
vien tik verteivių kategorijai, 

kurie naudojasi savo draugų 
priepuoliu ir daro pelningą biz
nį, o ir įvairios rųšies ir koli- 
bro valdininkais. Turint tatai 
onienej yra pamato tikėti, kad 
talkininkų valdžios gerai žino, 
prie kokių padarinių prives jų 
notą.

“Jei kovoj, kuri neišvengia
mai turės įvykti, laimes komu
nistai ir įkurs savo valdžią, tai 
mes galime tikėties, jog talki
ninkai, nesustojant prieš nieką, 
reikalaus išdavimo karės nusi
dėjėlių. Tame atvėjyj, kaip 
pareiškė Millerand, jie panau
dos visas savo jėgas kaip mili- 
tarines, taip lygiai ir ekonomi
nes.

“Bet jei, iš kitos pusės, įsi
vyruos reakcininkai, tai aš drį
stu pranašauti, kad juodasis 
sąrašas išdils arba bus visai pa
naikintas.”

[Federuotes spaudos žinia]

Londonas. —Paskilbęs visa
me pasaulyj mokslininkas, Ox- 
fordo profesorius Soddy, pasi
kalbėjime su laikraštininku pa
reiškė, kad “tikrasai mokslas 

yra socializmas naudojamas 
praktikoj.” Tarp kita ko, jis 
pasakė:

“Idealai, dėl kurių darbinin
kai veda kovą, yra vieninteliai 
idealai, gvaranlu.ojantįs moks
lui saugų plėtojimąsi. Dabarti
niai tvarkai ekzistUojant, seka
ma karė, naudodamasi mokslo 
išradimais, gręsia sunaikinti 
visą žmoniją. Mokslo naciona
lizacija yra vienintelis kelias, 
kuris gali atvesti žmoniją prie 
laimingesnės ateities. Gi dar
bininkai kaip tik to ir reikalau
ja: jie stoja už turto ir apšvie- 
tos nacionalizavimą.”

[Federuoto* spaudos žinia] 
I

Londonas. —T. E. Maylor, 
Londono Darbo Partijos sekre
torius ir Londono kompozito
rių draugija pimfofatalB, at
sisakė priimti titulą, kurį jam

VERTINGAS TONIKAS
Užduotis, kokias dažnai slugųojama ant skilvio ir 

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

■ Oevera s i

Esorka |
g {pirmiau būdavo žinoma, “Severos Skilvio Bitteris” 
g kuris esti labai geras pilvo slimulantas ir valantysis to- g 
= nikas, rekomenduojamas silpniems, seniems ir palegu- g 
H= siems žmonėms. Jos gydančioji vertė ir tikrai verta pa- g 

sitikėjimo ir vartojama gydyme užkietėjimo, nevirškini- g 
g mo, dispepsijos, stokos noro valgyti ir aibclno susineštoji- g 
g mo ir nusilpninto delei nevirškinimo vidurių. Pamėgink g
■ šių vaistų šiandien- Stokis ant kelio prie sveikatos. Kai-
g uos: 75c ir $1.50; taksų 3 ir 6 centai. Pardavojama visų |||
■ vaistininkų..
1 W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA J 
BmmiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiM

suteikė valdžia už pasižymėji
mą. Jis pareiškė: “Aš jaučiu, 
kad skirimas titulų jau atgyve
no savo dienas demokratinia
me amžiuj.”

fFederuotos spaudos žinia]

Rockford, III. —šio mėnesio 
viduryj laukiama galutino nuo 
sprendžiu kas dėl panaikinimo 
apkaltinimų prieš 10 Komuni
stų Darbo Partijos narių.

Clarence Darrow, kuris gina 
kaltinamuosius, prirodinėja, 

jog Illinois valstijos “špiegy- 
stės” įstatymas nėra konstitu
cinis. Tai pirmutinė byla, ku
rioj teisėjas R. K. Welsh turės 
nuspręsti, ar tasai įstatymas su 
tinka su konstitucija, ar ne.

Sakoma, kad teisėjas Welsh 
jau davęs suprasti, jog, jo ma
nymu, tasai įstatymas kaip sa
vo forma, taip !r turiniu nesu
tinkąs su konstitucija.

Aft ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. Į

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 
sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustosimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- ; 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto- Į 
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 butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą Ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Suhitamsr ••••

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, III.

' 111 ; 111 1 * 

Laikykite apsaugoje savo 
akis Smetanos priskirtais 

stiklais.

Kas nori turėti gerai apsaugo
tas akis, ir prašalinti akių bei 
galvos skaudėjimus ir nedamati- 
mą — tam tegul Smetana priski-t 
ria akinius.

Ateikite pas mane pasitarti 
pirm negu kitur eisite. Egzami
nuojama akis dykai.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė, Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nekėliomis nuo 9 ryto iki 12 d.
IH.I......................III,...... . ............  Į ■llll/

TER-CAM-FO
Geriausia Gyduole

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

Tol. Huinboldt 1589

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

Gydo visokias ligas, kaip vyrų 
taip ir moterų gamtiškais budais. 
Nežiūrėkit kaip jūsų ligos yra se
nos, bet atsilankykit pas mane.

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

S. D. LACHAW1CZ
Lietuvys Graboriua

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

Tel. Canal 2199.

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrojos ir kitų 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalinga mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy 
venima.

Delei didesnės naudos sau ir pa 
rankumo mokyklai pradėkite tuo 
neatidėllodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

Į|Dr. A. R. Blumenthal

aEiU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimai 

Mes 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 S. Ashland av. kamp.47 at.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437 
.... .... ■■„■X

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naujų 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 ii 
moterų ligų.

Tel. Drexel 2880.

'DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSI JOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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—3 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Telefonas Pullman 81t.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Aven Roaeland.

Valandos: 9 iki V vakare.

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

1301 8. Morgan St. Chicago, III.

Telephone Yards 5032

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

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgą* 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Cblcagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel„ Yards 721.

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 261

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarkct 25*4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693
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jai” (nors jau netekusieji sa 
vo turto), jie tapo palikti be 
teisių.

Visai šitai “buržujų” ma- 
sai tapo dabar uždėta darbo 
pareiga. Jiems teko š|uoti 
gatves, valyt butus ir atlikti 
kitokius atstumiančius savo 
šlykštumu arba sunkumu 
darbus. Vienok ir tada, ką-1 

I da jie ėmė šituos darbus 
dirbti, jie tebesiskaitė “bur
žujais” ir, kaipo tokie, ne
turėjo balso ir gavo kelis ka 
rtus mažesnę maisto porciją 
už fabrikų darbininkus ar
ba raudonosios armijos ka
reivius. Jeigu fabriko dar
bininkui arba kareiviui buvoNaujienos eina kasdien, išskiriant 

nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams ...............................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ............
Dviem menesiams ............
Vienam menesiui ............

Chieigoje — per nešiotojus 
Viena kopija ..................
Savaitei ...............................
Menesiui .............................

Suvienytose Valstijose* ne Chicagoj, 
paltu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams .................................
Pusei metų .............................
Trims mčnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
—bb—srafe=3—atea—B.! mj. um-1

Lietuvos reakcio
nieriai siunta.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

02
12
50

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25
.65

87.00
4.00

Naujos žinios, pasiekusios 
mus iš Lietuvos, sako, kad 
jau yra uždaryta ne tiktai 
laikraštis “Socialdemokra
tas”, o ir “Darbininkų Gy
veninis”, Kauno darbininkų 
profesinių sąjungų organas.

Tų* iaikpašeių redaktoriai 
suimti ir sėdi kalėjime.

Kalėjime sėdi taip-pat vi
sa profesinių sąjungų valdy 
ba.

Del blogo maisto ir dide
lio spaudimo kalėjime kali
niai paskelbė badavimą. Ba
davimas tęsėsi savaitę lai
ko.

Kariuomenė buvo sukilus 
prieš valdžią, bet dalis jos 
pasidavė, kuomet valdžia pri 
žadėjo išpildyti kaikuriuos 
reikalavimus; kita dalis ta
po nugalėta. Daug nepak
lusnios kariuomenės suimta 
ir veikiausia bus žiauriai 
nubausta.

Taip dedasi/‘laisvoje, de
mokratinėje” Lietuvoje. Mu 
sų klerikalai ir “patriotai” 
tečiaus skelbia, kad Lietu
voje esą viskas gerai, tiktai 
lenkai ir bolševikai girdi, 
mėginą suardyti tvarką.

Protaujantis darbininkai 
tečiaus nesiduos suklaidinti] 
tokiomis 
sakomis.
bartinė 
smaugia
jie stos į pagelbą jiems.

melagingomis pa- 
Jie mato, kad da- 

Lietuvos valdžia 
darbo žmones, ir

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 17, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vertimas dirbti 
Rusijoje. x

li.
Bolševikams paėmus val

džią į savo rankas, darbiniu 
kai pasidarė bosais dirbtu
vėse. Noro dirbti jie turėjo 
mažais nežiūrint to, kad al
gos buvo nuolatos keliamos, 
o darbo valandos trumpina
mos. Bet Jeigu jau dirbtu- 

vžse jie mažai dirbo, tai au>

nosi nuo nemalonių, purvi
nų ir sunkių darbų.

Šitos rųšies darbai yra vie 
na kebliausiųjų socialistinės 
tvarkos problemų. Ją išriš
ti socialistai tikisi ištobuli
nimu technikos, kurios pa- 
gelba galima prašalinti šlyk 
ščias arba kenksmingas tų 
darbų puses. O kol to dar 
nebus atsiekta, tai nėra ki
tokio išmintingo budo pri- 
traukt žmones prie tų nema
lonių darbų, kaip duodant 
jiems nepaprastai didelį at
lyginimą arba nepaprastai 
sutrumpinant darbo laiką.

Bet kas reikėjo daryt bol
ševikiškoje Rusijoje, kur di
delės algos ir trumpos dar-1 duodama 1 svaras duonos, 
bo valandos negalėjo paska
tinti dabininkų atlikti savo 
paeigas net fabrikuose?

Bojševikai sugalvojo nau- 
| ją pieną. Jie įvedė verčia
mą darbo pareigą. Bet ne 
visiems žmonėms,' o tiktai 
tam tikrai jų daliai. Fab- 
rikų'darbininkams uždėti ją 
nebuvo prasmės, kadangi 
delei žaliųjų medžiagų arba 
kuro stokos, fabrikai pradė
jo užsidaryt vienas po kito, 
ir kasdien augo bedarbių ir nešvariausią darbą, gau- 
skaičius. Darbo pareiga ta-1 dama menką atlyginimą, pu 
po įvesta tiems žmonėms, 
kurie iki tol nedirbo rankų

I darbo — “buržujams”.
Šitie elementai jau prieš 

tai buvo padaryti beteisiais. 
Naudodamiesi tąja prieka
be, kad jie nedirba, o tiktai 
suvartoja darbininkų triūso 
vaisius, bolševikai atėmė 
jiems balsavimo teisę. Tei- 
sė balsuot tapo palikta tik-1 kleSų skirtumus,' ji 
tai fabrikų darbininkams, 
suorganizuotiems į sovietus, 
ir biedniemsiems sodžiaus 
“darbo žmonėms”; tuo budu 
bolševikai sakėsi įsteigę 
“proletarinę demokratiją” 
vietoje “buržuazinės demo-

Chicagos ir Apielinkes Lietu-'s£~ 
viams Darbininkams 

Pranešimas
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. 23 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. •

ti tiems “ buržujams” tiktai | . Momentas yra svarbus. Artinasi Lietuvos Steigia-
!/qvarnirtt mojo Seimo rinkimų diena. Baisi reakcija, kuri siaučia
/4 »vaiu, n uu . Lietuvoje, grūmoja užkirsti kelią į Seimą darbininkų

Šitos neva socialistiskos Riesos apginėjams. Todėl musų pareiga yra padėti jiems, 
reformos rezultatas, vadina- Sukruskite tad, draugai, ir uoliai, rengkitės prie 
si, buvo toks: vienai daliai konferencijos!
žmonių, kuri dirbo fabri- CHICAGOS LIET. DARBININKŲ TARYBOS 
kuose, tapo suteikta ir tei-1 PILDOMASIS KOMITETAS,
sė balsuot, ir augštos algos 
ir trumpos darbo valandos 
ir didelės maisto porcijos; o 
kita dalis žmonių, kuri pir
ma nedirbo fabrikuose, da
bar turėjo dirbt sunkiausią

C
gąaaiuaa a”

Apžvalga
AR NE SARMATA?

siau marinama badu ir netu 
rėdama jokių pilietinių tei
sių. Šita dalis žmonių tapo 
ir ekonomiškai ir teisiškai 
pastatyta žemiaus fabrikų 
proletariato, paversta sta
čiai vergais.

Aišku, kad tokia tvarka 
nėra nei ištolo panaši į so
cializmą. Ažuot panaikinus

Paviršutiniškai žiūrint, ši 
ta jų reforma galėjo kai- 
kam išrėdyti labai revoliu- 
cioniška ir sutinkanti su so
cializmo principais. Socia
lizmo tikslas juk yra praša
linti dykaduonius, ir paves
ti visuomenės valdymą į dar 
bo žmonių rankas. Bet klau 
simas: kas yra darbo žmo
gus, o kas ne?

“Naujienos”, kritikuoda- 
hios sovietų valdžios siste
mą, jau senai nurodė, kad 
jos šalininkai daro pamatinę 
klaidą, įsivaizdindami, buk 
yra aiški riba tarpe darbi
ninkų ir buržujų. Tokios ri 
bos nėra; todėl, suteikdami 
teises tiktai pirmajai klesai, 
ir atimdami jasias antrajai, 
jie plačiai atidaro duris viso 
kiems savavaliavimams.

Kebliausis, žinoma, daly
kas, mėginant atskirti dar
bininkus nuo buržujų, yra 
su inteligentais, t. y. su tais 
žmonėmis, kurie veikia dva
sinės (proto) produkcijos 
srityje. Ir todėl bolševikai, 
įsteigdami savo “proletari
nę demokratiją” čia parodė 
daugiausia savavalivimų. 
Tie inteligentai, kurie prita
rė jiems, tapo priskirti prie 
“proletariato”, o kiti, nežiū
rint to, kad pagal savo už
siėmimą ir padėtį visuome
nėje jie niekuo nesiskyrė 
nuo pirmųjų, tapo paskaity
ti “buržujais”.

Į “buržujų” klesą, supran 
tama, buvo įtraukti ir dirb
tuvių savininkai ir šiaip tur 
tingi žmones. Jų turtai- ta- 
po be jokio atlyginimo kon
fiskuoti. Ir, kaipo “buržu-

naują padalinimą žmonių į 
klesas; ažuot paliuosavus vi 
suomenę iš vergijos, ji sut
vėrė naują vergų rųšį — ar
šesnių- vergų, negu samdo
mųjų dabininkų klesa kapi
talizmo sistemoje.

Ne socializmo idealą tad 
įvykino bolševikai, įsteigda
mi tokią tvaką, o tiktai pa
tenkino beturčių minių kers 
to jausmą prieš buvusiuo
sius jų prispaudėjus.

Bet keršto jausmas yra 
blogas patarėjas visuome
nės klausimuose. Ir ta gi
musieji iš minių keršto bol
ševikų sistema ėmė smukti 
pirma negu Rusijos minios 
suspėjo atsiždžiaugti “bur
žujų” pažeminimu. Mažiaus 
kaip už metų laiko po bolše
vikų įsigalėjimo, jie tapo 
priversti daugelį tų pačių 
“buržujų”, kuriuos jie pir
ma buvo pristatę šluoti gat
ves, pasamdyt kaipo užveiz- 
das ir ekspertus prie fabri
kų ir mokėt jiems milžiniš
kas algas. Toliaus jie buvo 
priversti suteikti tien^ iš 
“buržujų” paimtiems dirbtu 
vių užveizdoms diktatorišką 
galią ant dirbtuvių darbi
ninkų. Pagalios, jie, kaip 
jau minėjome pereitą kar
tą, pastatė darbininkus net 
po kariškųjų viršininkų kon 
trole.

Bekeršindamos “buržu
jams”, pačios darbininkų 
minios atsidūrė po aštresne 
priespauda, negu prieš įve
dimą “proletariato diktatū
ros”.

Dirbtuvių užveizdos ir ki
tokie dirbtuvių viršininkai 
šiapdie pasidarė nąują pri
vilegijuota klesa. Rusijoje, 
stovinti augščiaus ir už tuos 
beteisius elementus, kurie 
dirba sunkiausiuosius dar- 
bus, ir už fabrikų darbinin
kus.

Liettivis dentistas Clevclande, 
Dr. J. Šenioliunas, per vietinį 
laikraštį smarkiai bara socialis 
sius, kam jie neremia dabarti
nės Lietuvos valdžios. O kad ta 
valdžia nežmoniškai persekioja 
darbininkų spaudų ir organiza
cijas, kad ji smaugia kiekvieną 
laisvės judėjimų šalyje, tai ji
sai tame nemato nieko bloga. 
Girdi:

Žinoma, kovojant su išlau
kiniais priešais, pačioje Lie
tuvoje turi būti šioks-toks su- 
varžymas-disciplina. Negali 
ma į vienų vežimų iš keturių 
šonų arklius kinkyti. Reikia 
arklį ar arklius į vienų galų 
vežimo kinkyti, norint važiuo 
ti. Taip ir čia: Lietuvai ka
riaujant su išlaukiniais prie
šais, reikia prižiūrėti, kad vi
duriniai priešai nedarytų bet
varkes. Na, žinoma, Ameri
kos Lietuvių socialistiškiems 
lindikams tokia Lietuvoje tak 
tika nepatinka, ir jie stengia
si diskredituoti prie Lietuvos 
valdžios stovinčius žmones 
pravardžiavimais ir šmeiži
mais...
Nuo p. Šemoliuno mes skiria

mės tuo, kad į Lietuvos žmones 
nežiūrime, kaipo į kinkomus ar
klius. Mes reikalaujame jiems 
pilietinių teisių, ir todėl kovoja
me prieš tuos, kurie mėgina su 
jais apsieit, kaip su arkliais.

Dvejetas metų atgal, kada p. 
Šenioliunas dar tik buvo pradė
jęs savo profesijų, jisai irgi taip 
žiurėjo, kaip mes, ir ėjo kartu 
su socialistais. Ar ne sarmata 
jam, kad jisai taip žemai

tai, kurio su buržuazija nedir
bo ir kartu nepritarė Rusijos 
balševikų taktikai? Austrijos 
socialdemokratus ji irgi vadina 
“menševikais” ir stato ant vie
nos papėdės su Vokietijos schei- 
demanniečiais; tuo tarpu kiek
vienas žmogus, kuris bent kiek 
nusimano apie tas partijas, ži
no, kad tarp jų yra labai didelis 
skirtumas. Tolinus ji verčia į 
vienų krūvų Rusijos menševi- 
kus-inlernacionalistus ir lenkų 
socialistus (“pe-pe-es”) ir Lie
tuvos socialdemokratus: visi jie 
esu “menševikai”, ir visi “dirba 
su buržuazija”.

šitaip maišydama įvairiausias 
partijas, “Laisve”, žinoma, leng 
vai “prirodo” visa, kas jai pa
tinka. Bet toks būdas “disku- 
suoti” socializmo klausimus ro 
do, kad ji arba nieko neišmano 
apie juos, arba sužiniai sten
giasi apgauti savo skaitytojus.

Žodžiai “bolševikas” ir “men
ševikai” turi ir istoriškai ir prak 
tiška i dvi labai skirtingas pras
mes.

Viena, tuodu žodžiai reiškia 
“didžiumietis” ir “mažumietis”. 
“Bolševikai” yra ta partija, kuri 
kitusyk tarp Rusijos socialde
mokratų turėjo didžiuma pase
kėjų. Dabartinėje revoliucijoje 
jie irgi įgijo didžiumų.

Kaipo didžiumos partija, “bbl 
ševikai” stovi vienoje eilėje ne 
su Vokietijos spartakais ir ne su 
nepriklausomaisiais socialdemo
kratais, o su scheidemannie- 
čiais.

t tarnauja 
Kuropatkinas ir ki- 

generolai, o No 
akės kariuomenėje tarnauja di
džiuma buvusiųjų kaizerio ber
nų.

Tiesa, tarpe Rusijos didžiu- 
miečių ir tarpe Vokietijos di- 
džiumiečių yra ir labai didelio 
skirtumo; bet jisai išsiaiškina 

į skirtumu tarpe Rusijos ir Vo
kietijos ekonominio išsiplėtoji- 
mo laipsnio. Vokietija yra s tam 
baus kapitalo šalis, turinti galiu 
gų buržuazijų, o Rusija yra ūki
ninkų šalis, kurios buržuazija 
dar yra be galo menka. Todėl 
Voroti jos didžiumiečiai, suside
dam! su nedarbininkiškais ele
mentais, nukrypo į buržuazijos 
pusę, o Rusijos didžiumiečiai, 
susidedanti su svetimomis dar
bininkams klcsoms, nukrypo į 
ūkininkų ir lumpenproletariato 
pusę.

Bet jie vieni ir antri nukry
po nuo grynai darbininkiško ke 
Ho.

Vokietijos scbeidemanniečiai 
pasidaro artimi buržuaziškiems 
liberalams, o Rusijos leninie
čiai išmainė mokslinį socializ
mų ant idėjų, kurios viešpata
vo neturtinguose visuomenės 
sluogsniuose pirm kapitalistiško 
išsiplčtojimo (utopinis socializ
mas, bakunizmas ir 11.).

Šitas idėjas bolševikai skdlbia 
po vardu “komunizmo”. Tuo 
būdu rusiškas “bolševizmas” į- 
grja naujos prasmės. Bolševi
kai yra tie žmonės, kuris išsi
žadėjo socialdemokratiško pro- 
gramo ir priėmė “komunizmų”.

O Rusijos “menševikai” yra 
tie social-demokratai, kurie ne- 
nukrypo į “komunizmų”. Vie
nok revoliucija ir į jų tarpų at 
nešė daug permainų. Jau 1917 
m. jie dalinosi į kelčių srovių: 
dešiniuosius (Potresovo pasekė
jus), vidurinius (Čcheidzės ir 
Ceretclli’o pasekėjus) ir kairiui) 
sius arba “internacionalistus” 
(Martovo-Axelrodo pasekėjus). 
Pagalios, nuo jų buvo atskilu
si Plechanovo srovė (prie ku
rios prisidėjo buvusis bolševi
kas Alcksinskis). šiandie tie 
skirtumai yra' gal dar didesni.

Kitose šalyse “niažumiečiai” 
vėl kitaip pasiskirtė. Vokieti
joje dalis mažuniiečių yra ne
priklausomieji socialdemokra
tai, kurie iki šiol buvo ištikime
sni už kitas socialistines sroves 
mokslinio socializmo pri nei 
pams; o kita dalis yra sparta- 
kiečiai, kurie, sekdami Rusijos

L, S.-D. P. Rėmimo 
Fondas.

Klaidos pataisymas.

Naujienų 57 nuni. paskelb
to! apyskaitoj aukų surinktų 
LSS. 116 kp. Detroite, Mich., 
laike d. Grigaičio prakalbų, su
ma paduota $39.90, o turi būt 
$32.90.

LSS. 116 kp. Fin. Rast.,
J. J. Strazdas.

Vertėją Domai.
A šrybūda mas Judėti < Šaipo ak- 

AJrcimiwvO

4 veiksmų dramų “Karė,” kuri 
greitu laiku pasirodys spaudo
je. Baigiu versti to paties au
toriaus 5-ių veiksmų dramų 
“Zakon dikaria.” Ir pradėjau 
versti A. H. Ostrovskio “Gro- 
za,” 5-ių veiksmų dramą.

Meldžiu vertėjų nesiimti ver
sti tų pačių veikalų, kuriais aš 
esu užsiėmęs. — A. K. Menas.

W¥*****"*Rm»w<W., u

Redakcijos Atsakymai
_ __ __ ____________

J. Rumchakui. — Del tų ko
munistiškų pusgalvių sutaisy

tų ir platinamų šmeižto lapelių 
Naujienose buvo jau rašyta.

Kliubo Nariui, Chgo. Heigbts
Smulkus atsitikimai pakan

ka laikraštyj pažymėti keletu 
žodžių, ne ilgais aprašymais. 
Laikraštyj vieta brangi.

Kazimieras Gugis
advokatas

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 $. Halsted SL
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisu:
127 9. Bearborn tt.

Haity *Mt>
Tel. Central 4411

(A. PETRATIS S FABIJONAS

A. PETRATIS &įC0.
MORTGAGE BaNKj 

į REAL ESTATE -INSURANCE 

European American Bureau 
č A ' ' I
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortes

NOTARIJL8AS 

‘3249 So Halsted Street, Chicago Illinois 
fELEPHONE BOULEVARO 611

DR. A. MONTVIU
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Waahington 8L 
Marshall Field Annex 

j 18th fl. Ruimas 1827
Phone Central 8362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

n.u-

KLAIDINA ŽMONES.

or-Brooklyno “komunistų’’ 
galias mėgsta nuolatos kartot 
vieną melaginga pasakaitę, bū
tent, kad visi tie socialistai, ku
rie nėra bolševikų taktikos pa
sekėjai, csq “menševikai”, štai 
ir dabar 61-mc savo numeryje 
jisai rašo:

Vokietijoje menševikai dir
bo ir dirba bendrai su llniržu- 
azija. Austrijoj menševikai 
dirba bendrai siu buržuazija1. 
Rusijoj pirmiau menševikai 
bendrai dirbo su kolčakiniais 
juodašimčiais ir tik pastaruo 
ju laiku dalis menševikų išsį-

bų. Lenkijoje menševikai 
dirba išvien su buržuazija; 
Lietuvoje menševikai dirbo iš 
vien su buržuazija ir lik da
bar, klerikalizmui įsigalėjus, 
jie lupo iš bendro darbo iš
stumti.
Taigi “Laisve” vadina “men- 

Se-vilcais” Vokietijoje Sclieicle— 
munnicčius; o'kasgi tuomet yra

taip ir Scheidemann’o partija 
Vokietijoje, turėdama didžiumą 
darbininkų savo pusėje, patapo 
valdančiomis partijomis; ir kaip 
viena, taip ir antra jiedvi palai
kymui savo valdžios variojo 
prieš kitas darbininkų sroves 
panašias priemenes: Irockis 
šaudė social-revoliucionierius ir 
socialdemokratus - menševikus, 
o Noske šaudės spartakus ir ne
priklausomuosius socialdemo
kratus.

Toliaus, kadangi viena darbi
ninkų frakcija neįstengtų išlai
kyti valdžią savų rankose, tai 
ir Rusijos didžiumiečiai ir Vo
kietijos didžiumiečiai buvo pri
versti susidėti su neproletariš- 
komis klesomis. Vokietijoje 
Scheidemannas susidėjo su kae 
talikų centru (kurio pasekėjai 
daugiausia yra katalikiški ūki
ninkai ir darbininkai) ir su de
mokratais (pažangios buržuazi
jos partija); o Rusijoje Leninas 
susidėjo su įvairiomis sodžiaus 
ir miesto “biednuomenės” gru
pėmis (šiandie tečiaus jisai pri
sitaikė jau ir prie vidutinių ūki
ninkų ir prie tam tikros dalies 
buržuazijos).

Panašumas tarpe Lenino ir 
Scheidemanho partijų yra paga 
Įjos ir jų nusistatyme linkui m|i- 
litarizmo. Jiedvi abi remiasi ka 
riuonienėinis; ka-d ta« kariuo
menes padarius stipresnėmis, 
tui ir I^eiiinus ir Sdwidemalinas 
pasamdė savo tarnybon senuo

prie “komunizmo”. Bet tie ko
munistai suskilo j dvi sroves: 
viena visai atmeta politinį veiki 
ma, o antroji pripažįsta jį.

Taigi “mažinuiečiai” nėra tas 
pats dalykas Rusijoje ir kitose 
šalyse. Ir net pačioje Rusijo
je, kaip matėme, menševikai da 
H naši į koletų skirtingų srovių. 
Ir todėl yra nesąmone visus no 
bolševikiškos rųšics socialistus 
vadinti “menševikais” arba vie
nos srovės “menševikų” darbus 
prikaišioti kitoms srovėms.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

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

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka

steriu! šiuo adresu: K. Gugis, 
3323 S. Halsted St., Chicago, 111

Auką kvitavimas.
West Pullmano Tėvynės 

Mylėtoją Draugija, 
No. 2, per A. Statkų $10.50

Vakar paskelbta .... 579.56

Viso labo .............. 590.06.
Draugai, veikite. Aukokite, 

.rinkite aukas, agituokite savo 
draugijose, kad greitu laiku su
rinkus Lietuvos Laisvės Fon
dai! tūkstančius dolerių. Visi 
tie pinigai eina Lietuvon musų 
kovojantiems draugams darbi-

nepriklausomieji socialckinokra sjus generolus ir dficierius: Tro- vesti!

šia n čia i s neužilgio rinkiniais į 
Steigiamąjį Seimų jie galėtų 
'k uodu ilgia u savo atstovų pra-

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

X*Spinduliai. Phone Armitage 2011
Rezidencijos telefonas West 6126 
.......................   ■ I—.■■■III...-................... .UI Į ...... Į. I Z

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St„ Chicago* HL
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9

vakare Phoaa Canal 397

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

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieni* 

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

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

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

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

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viržurn Metropolitan State Ban
ką;-, 2201 W. 22nd Street.
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2062.

» ..........f.... . ........... | m M
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Lietuviu Rateliuose
TOWN OF LAKE.

Skerdyklų darbininkams 
žinotina.

Amalgamated Meat Cutters 
and Butcher Workmen unijos 
257to lokalu nepaprastas susi
rinkimas įvyks ketverge, kovo 
18, kaip 8 v. v. p. Ežerskio sve 
tainej 4600 So. Paulina g-vė. 
Kiekvienas narys būtinai priva 
lo atsilankyti, nes reikės nubal
suoti klausimą* šaukti specia
lu konvenciją ar ne. Tatai da
bar yra laikas spręsti patiems. 
Spręsti, kad paskui nereikėtu 
išmetinėti, jogei tas ar kitas 
cientro viršininkas yra nekam 
tikęs, nes savo pareigų neatlie
ka ir tt. Todėl visi nariai ir na
rės — dalyvaukite šiame 
svarbiame susirinkime! Susi
rinkimai! privalo atsilankyti ir 
tie nariai, kur gyvena Bridge- 
porto apielinkėj.

Nariai savo mėnesines duok
les gali užsimokėti kasdieną 
nuo 2 vai. po pietų iki 8 vai. 
vakaro unijos ofise-—-1539 So. 
Marshfield Avė.

Rast., Jonas P. Parkauskas.

Uis, kitą—buvusius- savų drau
gus komunistus, o trečią—kas 
papuola.

Ai netikiu, kad visi pramo
niečiai butų tokie barškalai, 
kąip kad tas jų “kalbėtojas” 

Geležėlė. Jie guli nesutikti su 
kitomis partijomis, bet šmeižti 
jas, kolioti jų darbuotojus—tai 
gatvės vaikų darbas. Taigi jie 
turptų pasirūpinti, kad tokie 
Geležėlės neturėtų progos dis
kredituoti juos visus. Juk tik 
dėlto jiems ir nesiseka, kad jų 
tarpe randasi ^okių elementų, 
kaip Geležėle. Žmogus, kartą- 
kitą girdėjęs šitokią “prakal
bą,” daugiau nebeeis. Kad tai 
tiesa, rodo ir pastarasai jų pa
rengimas p. Mcldažio svetainėj.

Laikas todėl duoti tiems “kai 
bėtojams”—“atstauką.”

— Bepartyvis.

surengia vakarų, svetainė yra 
pilna. Taip buVo ir pereitą ne
dėldienį. Erdvioji C. S. P. S. 
svetainė buvo kupina. Ir tai 
to neveizint, kad tą pačią die
ną buvo bent keturi kitų orga
nizacijų vakarai.

F. Petre ičiut&-Miller ir p-lė 
V. Navikaitė dar nesenai ėmė 
pasirodyti ant pagrindų. Reikia 
tečiaus pasakyti, kad tuo paly
ginamai trumpu laiku jodvi pa
darė ytin didelį progresą. Jodvi 
skubiai pralenkia senąsias chi- 
caglečių lošėjas.

Aplamai, pastarasai (šiuo se
zonu) Dramatiško Ratelio va
karas darė ytin malonų įspūdį, 
Nors sekamasai sezonas dar to 
ii, bet ką padarysi,—kito vaka
ro rateliečiai nebeduosią, todėl 
tenka laukti sekamojo sezono.

— X.

tėj uną vaidinant “Alkanuose 
žmonėse“ Taučio rolėj: ten jis 
atliko visai gerai ir artistiškai. 
Reikėtų visuomet imti tik to
kias roles, kuriose vaidintojas 
liuosiausiai jaučiasi.

Madeinoisellčs rolė neįdomi 
ir nedėkinga; joje artiste negal 
savo sparnų išskleisti. Vis dėl
to reikėjo p-lei Ivanauskaitei 
daugiau intonuoti, o nekalbėti 
visą laiką monotoniškai. Vei
kale, paimtame iš naturalio gy
venimo, vaidintojai privalo na
tūraliai ir kalbėti, natūraliai 
vaikščioti, judėti,, kaip papra
stai gyvenime kad darome.

Ačiū L. M. P. S. 9tai kuopai 
už idėją surengti tokį vakarą, 
o p. Šaukimui ir ponei Kukutie 
nei už sąžiningą, uolų pasidar
bavimą “Joninių” suvaidinime.

— Bu.

MARIJA MAGDALIETfi. Teatras— Muzika

WEST SIDE

“Milžiniškas koncertas.”

Chicagos lietuviai pramonie
čiai praeitą ketvergą p. Melda- 
žio svetainėj buvo surengę to
kį “milžinišką koncertą” ir pra 
kalbas, kuriame tedalyvavo 

apie penkiasdešimts žmonių, 
daugiausia palįs pramoniečiai. 
Koncertą išpildė rusė daininin
kė, o prakalbas pramoniečių 
kalbėtojas Geležėlė ir koks ten 
Andersonas.

Kaipir visada Geležėlė kiek 
bepajiegdatnas koliojoi sociali
stus. Po "prakalbos" girdėjau, 
kad tūli išmintingesnieji priima 
n iečiai labai piktinosi tuo barš
kalu. Girdi, galų gale prisieis 
duot jam “atstauką”. .. Ir ne 
be reikalo. Tasai žmogus visai 
puldo pramoniečių vardą. Vie
ną vakarą jisai keikia socialis-

Antan'na Apanavičienė
po tėvais Kačiuliuke.

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

Laidotuvės bus ketverge, 18 
d. kovo, 9:30 vai. ryto iš namų 
1616 Ruble St., j šv. Kazimiero 
kapines.

Meldžiame gimines ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nubudę vyras Justinas 
ir broliai Pranas ir Vincas Ka- 
čiuliai.

Praeitą nedėldienį, kovo 14, 
erdviojoj C. S. P. S. svetainėj 
Dramatiško Ratelio nariai-my- 
letojai vaidino Heye’so penkių 
veiksmų tragediją Mariją Mag- 
dalietę.

Marijos Magdalietės chica- 
g iečiai jau senai laukė. Ir ra- 
teliečiai šitą jų laukimą nesu* 
vylė: veikalas “išvežta” gan ge 
rai. Taip gerai, kaip tatai yra 
galima savanoriams lošėjams^ 
mylėtojams. O Marija Magda- 
lietė lošti nelengva. Ji ir pro
fesionalams lošėjams butų ytin 
kietu riešutu. Taigi šį kartą 
rateliečiai buvo pasiėmę begalo 
sunkią užduotį. Bet to nevei
zint šitą užduotį jie paveikė ge 
rai,—jei neminėt vienos-kitos 
paklaidelės, kuri tečiaus buvo 
neišvengiama ir musų publikai 
netaip jau įmatytina.

Vadovaujamąsias roles vai
dinio: J. Šaukimas (Juda Iska- 
riotas), J. Buragas (Kaitas), V. 
Pačkauskas (Simonas), J. Sta
siūnas (Aulus Flavijus), P. Pet 
raičiutė-Miller (Marija Magda- 
lietė) ir V. Navikaitė (Recha). 
Apie vyrus-lošėjus nėra kas pa
sakyti: musų vakarų lankyto
jai juos labui gerai pažįsta jau 
nuo 1907 metų, kada buvo įkur 
ta pats Dramatiškas Ratelis, 
lik ačiū tam, kad jie buvo ir 
veiklus rateliečiai ir geri lošė- 
jai-mylėtojai, Dramatiškas Ra
telis įgijo tokios dideles įtek
mės chicagiečiuose. Jisai šian
die yra skaitomas geriausia lo- 
šėji|-m vietoj ų trupa. Taip ir 
yra. Rateliečiai mat niekuomet 
nesiryžo rengti vakarus tik pel 
n ui. Pelną-pragyvenimą jie da 
rosi kapitalisto dirbtuvėj—kaip 
ir kiekvienas į šią šalį atvykęs 
ietuvis darbininkas. Vakarus 

jie rengė ir rengia kitu tikslu: 
norėdami pateMeinti savo dva
sinius palinkimus. Jie—musų 
scenos mylėtojai. Pradžioj bu 
vo atsitikimų, kad rateliečiai 
dagi iš savo kišenių turėdavo 
surengimo lėšas padehgti. Bet 
tai juos nė kiek neatgrasino.

Savanorio scenos mylėtojo 
instinktas bu4) stipresnis nei 
bizniškieji jo išrokavjmai. Šian 
die—kiti laikai. Šiandie rate- 

‘liečių prietelių būrys yra dide
lis. Kiekvieną kartą, kada jie

of Red Oulch. By Ad Csrtsr i
i .

“Joninės.” 
____ \

Apie patį veikalų nepriseina 
kalbėti, kadangi G. Suderman- 
io visi veikalai pasižymėję gi
lmių, turtingumu minties ir 
įceniškumu.

Neatsižvelgiant į pastatymo 
Takumus (tobulumo negalima 
lai reikalauti iš mėgėjų), tai 
yra, sutvarkymo scenos, pa
dūkimo atsakomų dekoracijų, 
rekvizjto butaforijos; taipgi 
jaskirstymo rolių nesiskaitant 
,u paviršutine artisto išvaizda, 
iaip apie patį vaidinimą tega
lina atsišaukti tik labai gerai, 

’.iuo vakaru Chicagos lietuviai 
>arodė, kad tarp jų yra ne
maža talentingų vaidintojų, 
kurie net be pagalbos scenos 
žinovo sugelbėjo atlikti, nusi
pelnydami pagyrimo ir pagar
bos. IV jeigu jie turėtų progos 
avintis, pasimokintų valdyt sa 
;o balsą, jausmus, kaip to sce- 
ia reikalauja, tai tikrai galė- 
tinie gėrėtis kiekvienu va idi
liniu ir nebesiskųstume, kad 
pektaklių rengėjai be gailesčio 
larko dailę.

“Joninėse” visi vaidintojai, 
ir abejo, gabus, kai-kurre net’ 
‘alentingi, pvzd. poni Kukutie- 
lė, p. Šaukimas ir p-lė Navi
kaitė: kiekvienas jų davė typą 
r gražiai išlaikė jį lig galo. O 
ai retas atsitikimas mėgėjų 
•cenoj.

ponioms Mei lietieji, Kiškie- 
ici, p-lei Jakimiutei ir p. K ve
lenu nieko negalima užmesti: 
mtraeiles savo roles atliko pir
maeiliai.

P-ną Zolpą labai varžė rolės 
žodžių nemokėjimas. Kartais 
natėsi, kad aktorius vistik su
minta, atjaučia, koks turi būt 
Georgas; kelis kartus bandė 
parodyt jausmų, energijos, bet 
loja, nežinodamas žodžių, ne
įstengė. Gaila, o butų buvęs 
puikus ensemble tarp aukščiau 
minėtų artistų ir jo. Gal būt p. 
Z. turėjo svarbių priežasčių ne 
leidusių jam išmokt, nes nega
lėjo gi nežinot, kad nemokant 
>avo rolės kaip reikiant, nega
lima Ant scenos eiti.

P-as Motėj imas šiuo žygiu 
turėjo neatsakomą sau rolę; 
visai jos nesuprato ir, žinoma, 
negalėjo patenkinti nei mini
mumo reikalavimų. Be to dar 
reiktų p. M. atkreipti domės į 
lietuvių kalbą ir nevartoti savo 
apskričio tarinės. Scenoje tu
ri būt gryna, graži literaiine 
lietuvių kalba. Mačiau p. Mo

GAL KILS DIDELIS 
STREIKAS.

Gaso kompanijos darbininkai 
rengiasi mest darbą.

Kad kaip, daugiau kaip 600 
tuksiančių butų, kuriuose var
tojama gasas—žihinimui ir vi
rimui valgių—gali netekt gaso. 
O tai dėlto, kad gaso kompani
jos darbininkai rengiasi mest 
darbą. Darbininkai reikalauja 
didesnių algų,

Šito darbininkai senai reika
lavo, bet gaso kompanija rei
kalavimų nepaisė. Pagalios— 
kaip ant juoko—ji paskelbė, 
kad ji darbininkų reikalavimus 
išpildanti.' darbininkai gausią 

po penkis centus nuo dolerio. 
Vidutinė gaso kompanijos dar
bininkų alga dabar yra $4.75. 
Taigi jie gautų 24 centus arba 
vjso $4.99 dienai.

Darbininkai tuo hepatenkin- 
ti ir rengiasi mest darbą. Visas 
klausimas turėsiąs išsirist šią 
naktį. Jeigu kompanija nesu
tiks atmainyti savo nusitarimą, 
taigi jeigu nenorės duoti dau
giau, darbininkai mosią darbą. 
Ir rasi jau šiandie.

IR POLICISTAI NEBEPA- 
TENKINTI.

Meta savo “amatą” ir eina 
jieškot kito.

Policijos viršininkas Garrity 
turi .vargo: ir policistai nebe- 
pa tenkint i. Nepatenkinti da

bar gaunamomis algomis. Vi
dutinė policisto alga yra 1800 
dolerių metams. Policistai sa
ko, kad tai perinaža, ir jie re
zignuoja. Einą pelningesnio 
darbo jieškotųs. Nuo 1 dienos 
sausio iki šiol policijos depar
tamentas netekęs 125 policistų. 
Iš jų 25 rezignavę “ant visa
dos,” o 100 pasitraukę 90 die
nų. Bet nesą vilties, kad jie 
grįžtų.

Policijos viršininkas reika
lauja, kad policistų algos butų 
padidinta— po 300 dolerių me
tams. Bet miesto taryba sako
si neturinti pinigų.

HEARSTO REDAKTORIUS 
PATEKO BĖDON. 
Paniekinęs teismą.

Hector E. Ehvell, Hearsto 
Evening American vietos žinių 
redaktorius, pateko bėdon. Tei 
sėjas Carpenter įsakė, kad jis 
užsimokėtų 500 dolerių pabau
dos ir pasėdėtų paviečių kalė
jime tol, kol jisai “susipras” ir 
atsakys į teisėjo klausimą, bū
tent: kur jisai gavo žinių apie 
vieną “grand džiurčs” posėdį 
pirma, negu tatai paskelbęs 
pats “grand džiures” pirminiu 
kas.

Vis dėlto, redaktorius gavo 
dešimt dienų laiko “apsimisly- 
ti.“ j Jeigu jisai “neapsimisly- 
siąs”**-kaipo paniekintojas teis 
nio turėsiąs atsiimti prideramą 
pabaudą.

NUGRIUVO SIENA.
Penkiasdešimts George Wa- 

shington mokyklos [prie Grand 
ir Carpenter g-viųj mokinių* 
vaikų užvakar vos-vos ištruko 
nuo mirties. Visi jie žaidė kin 
dergarten’e, kurio siena, neat
laikiusi stipraus vėjo pasiau- 
bos, urnai ėmė siūbuoti ir nu
griuvo. Vaikai spėjo ištrukti, 
bet du vis dėlto sužeista—nors 
ir nepavojingai.

Kindergartenas randasi šalia 
George Washington mokyklos.

Miestas kovos už penkių centų 
transferj.

To neveizint, kad teismas 
kartų jau atmetė miesto vald
žios reikalavimą panaikinti Pu 
blic Utilities komisijos pa t va r- 
Ikymą, leidžiantį gatvekarių 
kompanijai imti po šešis cen
tus nuo pasažierio, miesto ad
vokatai nepasiduosią. Jie da
bar kreipsis į augščiausią Illi
nois valstijos teismą. Ar lai
mės—pamatysime.

Padėjo bombą.
Nežinomi piktadariai, mano

ma “juodosios rankos” bandi
tų nariai, va-kity* naktį padėjo 
bombą prie namo 1265 Orcgon 
gatvėj. Namas gerokai apgriau 
tas ir 12'metų vaikas, George 
Ladone, pavojingai sužeistas. 
Policija įieško piktadarių.

Panyte Adeleidc Reidy nie
kuomet gyva” nebučia
vusi poną James (Juani. Jiedu 
tik “taip sau” sėdėję tame au
tomobiliui, kurį ponios Pearl 

Quam detektyvai užklupę ir nu 
bugdę j policijos, stotį. Pany
tei grūmoja pataisos mimai, o 
ponui Quam—pačiutė.

Chicagos paštas užverstas.
Chicagos pašto viršininkas 

Carlilc vakar paskelbė, kad jo 
darbininkai—laiškų pričmėjai- 
paskirstytojai ir išnešiotojai — 
nebeapsidirba. Paštas esąs už
verstas laiškais ir pakirtais. Tai 
dėl kilusio ekspresininkų strei
ko.
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Pranešimai__
Brighton Purk. — Keistučio Kliubo 

dramos skyriaus repeticija įvyks sere- 
doj, kovo 17 kaip 7 vai. vakare, A. 
Pociaus svet. 3824 So. Kedzie Avė. Vi
si lošėjai prašomi susirinkti laiku.

' — Organizatorius.

Rubsiuvių unijos 269-to skyriaus 
pusmėnesinis susirinkimas bus pėtny- 
čioj, kovo 19, unijos svetainėje, 1564 
N. Robey St. Pradžia kaip 7:30 vai. 
vak. Visi nariai prašomu atvykti lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų, 
be kita rinkimas delegatų j Joint 
Boardą ir pasitarimas ar reikia siųsti 
delegaų į visuotiną suvažiavimą, kuris 
bus Baltimorėj. Beto, susirinkime bus 
lekcija apie unijizmą. Tatai visi atsi
lankykite. F. Juozapavičia, sekr.

Town of Lako. — Amalgamated 
Meat Cutters and Butchers Workmen 
unijos 257-to lokalo nepaprastas susi
rinkimas bus ketverge, kovo 18 kaip 
8 v. v. Ežerskio svetainėj, 4600 So. 
Paulina St. Visi nariai prašomi atsi
lankyti ,nes reikės balsuoti ktausrmą: 
šaukti specialę konferenciją ai' ne.

—J. P. Parkauskas, rašt.

LMPS. III rajono valdybos susirin
kimas bus pėtnyčioj, kovo 19, kaip 7 
vai. vak. d. J. žemaitės liūte, 2322 So. 
State St. — Valdyba.

LDLI). 19 kp. rengia prakalbas 
ketverge, 18 d. kovo, Mildos svetafne- 
je, 3142 So. Halsted St., kaip 7:30 v. 
vak. Draugai ir draugės, malonėkite 
atsilankyti. — Komitetas.

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

_____P1ĮANEŠIMAI
Chicago Liet. Vyrų Choro rengia- 

giamo veikalo “Velnias” repeticija 
bus seredoj, kovo 17, kaip 8 vai. vak 
Mark White svet. (Engine Room). Vi
si lošėjai prašomi susirinkti laiku.

— J. Gedraitis.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

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

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-Daukšlene 
1410 So. Union Avė. Chicago, III.

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

F. MASIDONSKAS, 
12247 So. Peoria St., W. l’ullman, III.

PAJIEŠKAU Frano Girdžijauskio; 
jis gyvena Burlington, N. J. ir Juo
zapo Survilo, kur jis gyvena, nežinau 
ir Juozapo Krikščionaičio, jis gyvena 
Carney, Iowa. Jie visi paeina ift Kau
no rėdybos, Raseinių pavieto, Šimkai
čių valsčiaus, Vašgirio parapijos, 
Burzganifikių kaimo. Malonėkite at
sišaukti laišku. Mano tėvą, motiną, 3 
brolius ir 2 seseris užmušė karės laike 
Aš taipgi esu sužeistas karėje, ku
riuo j buvau 18 mčn.

A. KRIKščIONAITIS, 
130 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, 
Bruce, Wis.

PAJIEŠKAU savo svainio Kazimie
ro Šimkūno, iš Ukmergės pavieto, Pa- 
baiskio valsčiaus, Alionių kaimo. A- 
pie 8-ni metai atgal gyveno Brook- 
lyn, 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. Kauno rėd. Šiau
lių pavieto, Kuršėnų parapijos, Rėč
kų kaimo.

JONAS ŽUKAUSKIS, 
3509 Sardis Alley, Pittsburgh, Pa.

PAJIEŠKAU brolio Kaz. Zarolio ir 
pusbrolio Antano Gaurio. Pirmiau gy
veno Sioux City Iowa, atsišaukite grei 
tai, turiu svarbų reikalą iš Lietuvos.

J. ZĄROLLS, 
10611 Edbrook Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU merginos apsivesti 
nuo 18 iki 21 metų amžiaus, geltonų 
plaukų, mėlynų akių ir kad butų ši
toj šalyj gimus. Aš esu 20 metų am
žiaus. Prašau atsišaukti adresu: 

JOHN GREEN
360 Olivet Street, Detroit, Mich.

J IEŠKOKAMBARIŲ
REIKIA kambario dviem vaikinam 

prie laisvų žmonių; apielinkėje WesV- 
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.

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

Phone Boulevard 8329.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA Mergaitės namų 
ruošos darbui nuo 8 iki 4 kasdien.

Kreipties:
P. GOLDMAN, 

3641 Douglas Blvd.
Phone Lawndale 321

BEIKIA
KAMBARINIŲ

Trumpos valandos;
Gera mokestis.
Klausti Housekceper.MORRISON HOTEL,

Madison ir Clark Sis.

REIKIA DARBININKU 
t1 ■ 11 j. r1 ■r"1.""1- « j up w. g i n !■ i

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

*--------- ■■■_ --------y- - , - - - - ----------------------

MFkS TURIME
GEBU DABBŲ

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

Sefton Mfg. 
CorĮporation

1341 W. 35th St.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių

GRANERT & ROTHSCHILD
2422 So. Crawford Avė.

BEIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
M05 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.

BEIKIA

Mergaičių verpimui

Elektrikių vylų

Gera mokestis

Malonios sąlygos

Kreipties:

WESTINGHOUSE ELECTRIC
& MFG. COMPANY,

32 So. Peoria S t.

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

P. GOLDMAN, 
3641 Douglas Blvd.

Phone Lavvndale 321
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

D OMAI

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.
Jeigu jus numanote, jog jūsų duktė mėgsta 
įvairų darbą — siųskite ją pas mus;
ji pamėgs vietą, podraug ir darbą.

Kreipties:

Sttewart=Wamer=Speedometer Corp
1828 Diversey Parkway

MOTERIŠKŲ

Sortavimui ir piaustymui 
agurkų. Trumpos 
valandos, jeigu norima.

GLASER GRANDELE CO., 
21MM) So. Weslern Avė,

MERGAIČIŲ
t I iki 16 metų amžiaus 
sortavimui ir 
piaustymui agurkų. 
Atsineški amžiaus 
paliudijimų.

GLASER GRANDELE CO..
2006 So. AVestern Avė.

NAUJIENOS, Chicago., IIL Sereda, Kovo 17 d., 1920 m
RE IKIA JDARBININKŲ

VYRŲ
REIKALINGAS JanHo- 

rius. Gera vieta senelesniam 
vyrui. Gera alga, Kambarys. 
Pastovus darbas. Kreipties 
tuojaus į Naujienų ofisą, 
1739 S. Halsted St.

REIKIA vyrų plovimui indų; geros 
valandos: $75 į mėnesį ir valgis. 
Klausti Housekeeper

MORRISON HOTEL, 
Madison ir Clark Sts. ,

REIKIA vyri) pakavimui tavorų 
Warehousėje. Nuolat darbas. 
50c į valanda pradžiai.

CHICAGO STORAGE 
& TRANSFER CO.,

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

REIKIA nevedusio senyvo žmogaus 
dirbti pirtyje.

DOUGLAS BATU HOUSE, 
3516 W. 12th Street, 

Netoli St. Louis Avė.

REIKIA
KALVIŲ IR F1N1ŠER1Ų 

PRIE AUTOMOBILIŲ. 
GERIAUSIA MOKESTIS

WM. J. I1UG1IEY A SONS CO.,

REIKIA
MALIORIŲ
AUTOMOBILIAMS

Geriausia mokestis mokama.

\VM. J. I1UGHEY & SONS CO.,

REIKIA DARBININKŲVYRŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-žEMĖ

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

lygos. Kreipties tuoj aus į
Naujienų ofisą.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

PARDAVIMUI grudų, šieno krau
tuvė, su visais 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.

HENGKIS l’AVASAliU'l

mažą ūkę

PORTERIŲ

DEPARTAMENTINEI 
SANKROVAI.
GERA MOKESTIS.

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

REIKIA
VYRO

prie kavos. Geros valamlos;
$75 į mėnesį ir valgis.
Klausti Housekeeper.

MORRISON HOTEL,
Madison ir Clark Sts.

REIKIA 
DARBININKŲ

Prie danlni molio 
isdirbystės.
Gera mokestis;
Nuolat darbas.

900 W. 18tb St. 
NATIONAL LEAD CO.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Lietuvių apgyventa vieta. Par- 
dusime pigiai , atsišaukite tuojau j 
Naujienų ofisą, pažymint num. 62.

REIKIA darbininkų nuolatiniam 
darbui plieno yarde. 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.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
lietuvių apgyventoj vietoj; biznis iš
dirbtas nuo seniai. Puiki bučernė — 
pigiai. Atsišaukit į Naujienų ofisą pa
žymėdami num. 64.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių apgyventoj vietoj. Parda
vimo priežastis — eina j kitą biznj. 
Kam reikalinga atsišaukite, po num.

3435 Wallace Street.

TRUCKER1Ų WAREHOVS’El
AUTOMOBILIAI

Darbininkų

Glazierių

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

Kreipties:
JOHN A. GAUGER CO.
1144 W. 22nd St.,

DARBININKŲ
ŽALVARIO LIEJYKLOS
DARBAMS.

A11 gšč i a u s ia m ok es t Ls.
Nuolat darbas.

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 rytines valstijas.

M. MASILIŪNAS, 
4945 West 14th Street,

PARDAVIMUI automobilius 
Marion H. 1919 metų, vartotas 
tik 6 mėnesius. Užmokėjau 
$2,800; parduosiu už $2.000. 
2611 \V. 44lh St. Chicago.

Phone McKinley 276.

G RAŽIA U SIA M E D ES P L AIN ES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
C.ook Counly Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minulės nuo jiat vidurmies- 
ėio, 54 traukiniai kas-dien.

akro .................................... .$275
’/j akro ..................................... $425
1 akras ..................................... $550

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

A. T. McINTOSH & CO.
W. IKtli St. Chicago, III.

Phone C.anal 6296
1101

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

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.

3740 So. Union Avė.

PARDAVIMUI pigiai dviejų augš- 
tų cottage. 
barius. 
$20.00.

Dvi rendos po 4 kam- 
Kiekviena renda menesiui

2809 So. Troy St., 
netoli 28 St.

RAKANDAI.

MERGAIČIŲ IR JAUNŲ 
MOTERIŠKŲ

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

REIKIA mergaičių ar moterų lei- 
beliavimui ir pripilstymui 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.

MIDLAND TERRA COTTA CO.
W. 16th ir So. 52nd Avė.

MOIT.H1,

Valymui ir plos innii asl< 
nakties darbas;
Valandos 5.30 iki 10:30;
$10 į savaitę;

22nd ir lOtli Avė. Cicero

Hart Schaffner
& Mara

MERGAIČIŲ REIKIA

Graži, oru turtinga dirbykla.

ir patogumo Didelis 
j>a trauk imas darbščioms 
mergaitėms.

MOTERIŠKŲ

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

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

REIKIA — Pardavikių, apsipažinu- 
fiių darbu departamentinėje sankrovo
je. G^ra mokestis.

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

Kreipties:

STROMBERG MOTOR CO., 
61 E. 25th Street.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTORŲ

REIKIA
Sand Paperiu
Prie reni u k
Paveikslams.

2301 \Vabansia Avė.
PAPRASTIEMS
DARBININKAMS

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

Už $2,700 gyvais pinigais 
nupirksi 2 augščių gerą namą 

. apielinkėje Halsted St. ir 
Canalport Avė.
Telephone Harrison 7508.

M r. LEMBERG.

BERNIUKU IR MERGAIČIŲ

Virš 16 metų amžiaus mokinties 
operuoti lengvą punch pressą. 

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

827 Rees St. REIKIA
Į virtų vyrų abelnam 
dirbyklos darbui.

GLASER GRANDEI J, CO.
REIKIA operatorių prie vaikų ir Į 

moterų drapanų. Gera mokestis. 
Mokinama nemokančius.

MADVVELL GARMENT CO., 
14817 W. Roosevelt Road,

Inejimas iš 48-to Courto. I

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA

REIKIA
I VIKRIŲ 
PARDAVIKŲ

Panagaus vyro, 
kuris nusimano apie 
Steam fitting.

S. KARPEN A BROS. 
22nd ir Union.

Mes suteikiame pastovius 
darbus su gera mokestini 
vyrams, kurie nori dirbti, 
kaipo: -c

Pack erini
Truckeriai
Machine Helperiai
Assembleriai
Window Washeriaj

Sweeperiai
Kraustymui karų

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

Dirbyklos arti Clybourn, 
Ashland fr Belmont karų 
linijų.

REIKIA RUBSIUVŲ 
siuvimui moteriški} 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.

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

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

NAMAI-ŽEMft

4312-14 So. Wood St.,

- PASKOLOS

Chicago.

VAIKIUKŲ
14 iki 16 metų amžiaus
pimustvmui agurkų.

GLASER GRANDELE CO.,
2006 So. VVcstern Avė.,

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- j 
bai pigiai. Platesnių žinių klausti te
lefonu: Irsving 1788.

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

FARMAS

Lietuviu Bendrovės Apiclinke, 
kur randasi jau daugelis metų-

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

VITEK & COMPANY, 
105 W. Monroe St.

Operatorių
WARKMAN MEG. CO., 

1200 W. Monroe St.

REIKIA DARBININKŲ

'lik prmos klesos vyrų. 
Mes mokėsime nustatytas 
mokestis už šios rūšies 
darbų.
Kas gali dirbti?

GUSTAVE L1DSEEN,,

REIKIA Vyrų lengvam dirbyklos 
darbui. Patyrimas nereikalingas. La
bai gera mokestis mokama.
AMERICAN W()0DW0RKING CO., 

Kostner ir VVabansia Avė.

REIKIA gero finisheriaus prie si
jonų; gera mokestis, nuolat darbas.

PARIS SKIRT CO., 
1132 W. Roosevelt Road

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į rormano ofisą.

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

REIKIA barberių dirbti vakarais 
arba Subatomis sulig jūsų noro.

J. PUPELIS,
1405 So. 49th Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 2053.

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

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

GLABMAN BROS.
832 Maxwell St.

mierių, ir dar tukstantiemis pa
sitikėjimui dasideda, ir perka 
žemės iki kainos prieinamos, nes 
čia yra tikra ir tiktai vienatinė

STEWART WARNER
SPEDOMETER CORP.

1828 Diversey Parkvvay

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

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

REIKIA GALVANAIZERIO 
Nuolat darbas.

Kreipties:
JOSLYN MFG. & SUPPLY CO.,

3700 So. Morgan St.

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

CLEMENTSEN CO.
2607 Flournoy St.
I blokas į šiaurę nuo Harrison St.

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

EAGLE BELTING CO., 
564 W. Randolph St.

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

P. BUGDINAS, 
10754 Perry Avė. Chicago.

REIKIA — Agentų — kurie nori
te uždirbti $100 j savaitę arba dau
giau švariu darbu, patikrinama gilia 
investigacija.
Klauskite arba rašykite:

BOND & SHARES SYNDICATE 
Room 501 — 309 Broadway

New York, N. Y.

REIKIA tuojaus vyro, kuris atsakan
čiai ir gražiai moka rašyti lietuviš
kai; taipgi vyro kuris moka versti iŠ 
anglų kalbos į lietuvių kalbų.

H. LEIBOVICZ, 
1652 W. Van Buren St.

Kampas Marshfield.

VYRŲ REIKIA
Patyrimo nereikia 

Nuolat darbas.
Gera mokestis.

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

REIKALINGAS darbininkas prie 
b ai n ėjimo arklių.

4129 Emerald Avė.
Chicago, III.

REIKIA 500 DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ.

Šeimynos ir pavieniai dabar 
yra laikas užsirašyti.

Ar norite gyventi ant ūkės vasarą 
Michigane ir uždirbti gerus pinigus? 
Mes mokėsime po $30 už akerį. Mes 
taipgi duosime jums gerai apmoka
mus darbus žiemos metu musų dirby- 
klose. Mes duosime dykai gyventi na
mą, daržą ir pravažiavimą. Taipgi 
mes apmokėsime visas lėšas, pasida
riusias prie perkraustymo jūsų baldų 
ir rakandų. Mes išvažiuojame specia
liu traukiniu.

Kreipties, kiekvieną dieną nuo 8 
ryto iki 8 vai. vakaro. Ir nedėldie- 
niais. Chicagoje ofisas 757 W. North 
Avė. S. E. Corn Halsted St. 2 floor.

FRANK PALLA, Atstovas,
COLUMBIA SUGAR CO.

Bay City, Michigan.
Tel. Diversey 9191.

tinkama Lietuvių biznieriams 
norentiems biznj pradėti.

Del platesnių informacijų ad
resuokite prisiųsdami savo var
dų ir adresų ir mes pasiųsime 
Lietuvių kalba knygutes su pil
nu išaiškinimu systematiškų pla 
nų dirbimų farmų.

SANBORN & COMPANY, 
Owners,

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

Vyry ir Motery Ruby 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 varomo-j 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 knvgos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininku.

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

VIKRIŲ VAIKIUKŲ 
Gera mokestis. 
Nuolat darbas.

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

REIKIA
Vyro naktimis
HETZEL & CO.,

1801 Larralbee St.

REIKIA gero barberio, kuris moka 
savo darbą; mokestis $25.00 ir com- 
mision.

MALTIJL
3336 So. Halrted St., 

Phone Boulevard 1969

REIKIA Vyrų darbui scrap iron 
yarde; gera mokestis; nuolat darbas. 
Bus mokama gera mokestis teamste- 
riams patyrusioms scrap iron yarde.
IROQUOIS STEEL & IRON.CO., 

4620 W. 12th St.

TURIU PARDUOTI 2% augšto di
delis mūrinis namas ir bamė. Labai 
prieinama kaina. Atsišaukite

1720 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CAHL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

JEIGU JUS MANOT
PIRKTI Ūkę teisingai be apgavys

tės, mes duosime geriausj patarnavi
mą, negu kur kitur. Mes turime daug 
“Ūkių” visokio didumo ir prekės. Su 
gyvuliais, mašinomis, sodnais, užse- 
liais. Mes parduodame labai lengvais 
išmokėjimais. Mes patįs esam farme- 
riai ir ant ūkės gyvename; užtai mes 
gvarantuojame žemę ir raštus. Norin
tis gauti geresnį patarnavimą, visados 
rašykit mums lietuviškai adresu:

AMERICAN FARM LAND CO., 
Scottville, Mich.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikiuama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

PARDUODAMĄ
pigiai Player Pijanas su Rolėmis 
podraug ir Cabinet Phonografaji.

5130 S. Ashland Avė. lst floor.

PARDAVIMUI medinis namas aut 
dviejų pagyvenimų; 5 metai kaip sta
tytas; randasi Brighton Parke, lietu
vių apgyventoj kolonijoj. Savininkas 
gyvepa ten pat ant 2-ro augštp. Par
duosiu pigiai, nes vąŽlu'oju ] fairsą.

4046 So. Artesian Avė.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knyffvedys- 
lės, stenografijos, typevvrlting, plr- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys

Mokinimo valandos: nuo 9 ryti 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nito 0 
iki 10 valandai.
3106 80. HALSTED 8T„ CHICAGO


