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Visa Turkija sukilo prieš 
talkininkus

True translation flle<t wilh the post- 
master at Chicago, III. April l, 1920 
as reųuired by the act of Uct, (>, 191 >

FINAI SULAIKĖ KRASINĄ.

Tuo nori priversti bolševikus 
evakuoti finų teritorija.

GENERALIS STREIKAS 
DANIJOJ PASKELBTAS.

Streikas prasidės sekamą 
utarninkų.

Baltgudija nori nepriklausomybes
RYGA, kovo 30. Komisaro 

Krusi no partija, kuri turėjo ke
liauti per Liepoj ų Į Angliją pra

Rusai susikirto su Japonais

Finlandija sulaikė Rusijos pasiuntinius
VISA TURKIJA SUKILUS 

PRIEŠ TALKININKUS.

PARYŽIUS, kovo 31 .-Iš Ra 
sėlio pranešama, kad ten gauta 
iš Budapešto žinia, jog visoj 
Turkijoj, išėmus Konstantino
polį, prasidėjo sukilimas prieš 
talkininkus.

Alhenų žinia sako, kad drai
ki ja daro žingsnių užimti Ad-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 1, 1920 
ai reųolred by the act of Oct. 0,191/

RUSAI UŽDAVĖ DIDELĮ
smūgį Japonams.

Daug japonų žuvo mūšyje.
Bolševikai paėmė Petrovsk.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. April 1, 1920 
as rctpiirvd by Ihc act of Oct. 6, 1917
BALTGUDŽIAI REIKALAUJA

NEPRIKLAUSOMYBĖS.

Giųsina lenkams kare, jei 
jiems nebus leista daly

vauti klikos konferencijoj.

BYGA, kovo 30 (Rašo Chi-

tas Michacl Farbman).
tik kalbėjaus su pnlkv- Jezovi- 
lov, atstovu Baltgndijos respiib 
likos (Balt rusi jos, į rytus nuo 
Lietuvos, susidedančios iš Vil
niaus, Grodno ir Minsku gub.) 
apie jos dalyvavimų taikos ta
rybose tarp Lenkijos ir sovietų 
Rusijos.
mažame Baltgndijos miestelyj 
Borisov.
išvengtinai užims svarbių vietų 
tarvbose.

HONOLULU, Hawaii, kovo 
3C—Vietos japonų laikraštis 
Nippų Jiji gavo kablegrahių iš 
Tokio, kurioj paduodama Ja
ponijos kvatieros Siberijoj pra 
nešimas, kad didelių nuostolių 
aplaike dalis esančių ties Niko- 
lajevsk, Siberijoj, japonų ka
reivių.

Kablcgrama sako, kad mušis 1 
prasidėjo kovo 1 
dvi dienas, bet nepaduoda skai
čiaus nė žuvusių, nė dalyvavu
sių mušyj kareivių.

Pasak žinios, rusai laike mū
šio sunaikino japonų konsula
tų Nikolajevske ir likimas kon 

nežinomas.Aš ką- su|o fshida v ra

Bolševikai

Konferencija

vo per Finlandijų, kadangi su
lig laivyno taisyklėmis, Angli
jos kariniai laivai negali priim 
Ii moterų slenogafių. Partija 
dabar yra sulaikyta Finlandi- 
jos parubežyje. Finai reika
lauja evakavimo jų reikalauja 
mos teritorijos. Sovietų vald-

kad yra gana keistas būdas ri
šti teritorini ius ginčus. Ji sako
si kviečianti finus į taikos kon 
ferenciją, kuri lik viena guli iš
rišti klausimą apie nustatymą 
rubežiu.

COPFjNHAGEN, kovo 31.
Generalis streikas prasidės se
kamų ularninkų, karaliui ir 
naujajai ministerijai atmetus 
darbininkų unijų pasiūlymų pa 
daryti kompromisų politinia
me krizyje, jei tuojaus bus su
šaukiąs riksdag.

Streikų paskelbė unijų kon
gresas. Vandens, guso ir elek
tros darbininkai nedalyvaus ge- 
neraliame streike.

Gyventojai dabar kraunasi 
■maistų, kerosinų, žvakes ir van-

demonstracijų

True crnnslHtlon filed with the post- 
masler at Chicago, 111. April I, 1920 
as reųuired by the act of Oct. (J, 1917

Mūšiai Ruhr 
tebesiaučia.

Valdžios kariuomenė atmušė 
komunistus ir paėmė mie

steliu.

BUDERICH, Reino Prūsijoj, 
kovo 30. Reich4wchro karei
viai paėjo pietų ir rytų link ir 
užėmė Huexe, Haltern ir Acli- 
em miestelius. Spartakai nete
ko mūšyje trijų kanuolių.

SVARSTO AIRIJOS SAVY- 
VALDOS BILIŲ.

Antras skaitymas biliaus 
priimtas.

True Irunslation filed with the post- 
master at Chicago, III. April 1, 1920 
i* renuired by me act of Oct. 0,1917

Bilius paskelbti 
taikųLONDONAS, kovo 31.—At

stovų butas šiandie 348 balsais 
prieš 49 priėmė ąntn| skaity
mų Airijos savyvaldos biliaus.

Prieš balsuojant kalbėjo pre
mjeras Lloyd George, atsaky
damas j visus užmetimus prieš 
bilių.

Jis pasisakė esąs užganėdin
tas debatų pasekmėmis, nes jie 
parodę, kad vcldžios pozicija 
esanti teisinga. O airių tai nii^ 
kad negalima bus užganėdinti. 
Kas priimtina Anglijos parti
joms, yra'nepriimtina airiams, 
nes airiai reikalauja vien pilnos 
nepriklausomybės, kurios An
gliju duoti negalinti. O ‘‘Ame
rikos draugams” jis priminė, 
kad kada pietinės valstijos rei
kalavo lygiai to paties, ko ir 
Airija, Juugt. Valstijos su jo
mis kariavo, bet nedavė nepri
klausomybės. Tad kaip ameri
kiečiai dabar gali reikalauti 
priklausomybės Airijai ?

Atstovų butan jau įnešta bilius 
užbaigti karę. Demokratai 

priešinasi jam.

WASHINGTON, kovo 31.— 
Taika su Vokietija, priimant 
bendrų rezoliucijų, paskubian- 
čių karę su užsibaigusia, lapo 
pastatyta šiandie prieš kongre
sų republikonų, kurie kontro
liuoja atstovų butų.

Parašytas užrubežinių reika
lų komiteto republikonų narių, 
ir remiamas partijos vadovų, 
bilius buvo įneštas be jokių di
delių ceremonijų, tarsi lai bu
tų tiltų bilius, bet tuojaus jis 
šukele veikimų.

Padaryta žingsnių pervaryti 
•jį per atstovų butų petnyčioj, 
bet demokratai, kurie jam prie 
šinasi, išgavo sutikimų atidėti

Beriinas vėl persergsti.
BEBLINAS, kovo 30.- Vald

žios šiandie išleistas praneši
mas sako, kad industrinio dis- 
trikto gyventojams duota dar 

■18 valandos įvykinti tvarkias 
sąlygas, pirm negu apygardų už 
ims kariuomenė, veikianti su 
civile administracija,

Mušis siautė utdrninke tarp

Jokių didesnib sumišimų ne
buvo ir policija ikišiol įstengė 
išvaikyti minias.

Vakar buvo
už ir prieš karalių. Minios dar
bininkų rengėsi eiti prie kara
liaus rūmų, bet policija pasto-

. April 1, 1920 j jo joms kelią. Visur buvo gir-
requirc<l by ine act of Oct. G. 1917 !jdėties šauksmai “šalin kara- komunistų ir valdžios kareivių 

lių! Tegyvuoja Danijos respub- ties Wesel.
lika.”

Užpereitą naktį, vidurnaktyj, 
keturi socialdemokratų vado-

True translation filed with the post- Į 
,master at Chicago, III. April 1, 1920 j 
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TALKININKAI PRIĖMĖ 
ROLANDUOS. POZICIJĄ.

LONDONAS, kovo 31.—Pa
sak Daily Mail žinios iš Am- vai buvo apsilankę pas karalių 
sterdamo, talkininkų valstybės ir įteikė jam ultimatumų. Ka- 
priėmė vėliausių Holandijos no ralius buvo nepaprastai suner- 

IX <i" ir tęsėsi ll> al,ie l,uvllsi Vokietijos kui- 
zerį.

I (Holandijos valdžia; kovo 5 
i d. antru sykiu atsisakė išduoti 
ex-kaizerį talkininkams, 'rė
čiaus kartu buvo užreikšta, kad 
Holandijos valdžia griebsis vi
sų reikalingų 
neleidus Wi)lielmui 
pavojum pasaulio laikai).

Komunistini pastatė tris ge
rai aprūpintas artilerijos bata- 

i rėjas Dortmunde, o transpor
tas su kulkasvaidžiais išvažia
vo į Iserlohn.

MIESTO DARBININKAI 
STREIKUOJA.

ne

Petrovske.

priemonių, kad 
pasilikti

vuotas ir prižadėjo duoti atsa
kymų, bet neprižadėjo išpildy
ti reikalavimų.

Apie runiųs pastatyta kara
liškoji gvardija su kulkasvaid-

Bandydami išdirbti rezoliu
cijų, priimtinų visoms jų par
tijos frakcijoms, republikonų 
komitetas manė jų pakelti pel
nyčio j, nes ji yra ‘‘didžioji pėt 
nyčia,” o “didžiojoj petnyčioj” 
trįs metai atgal buvo paskelbta 
karė.

Rezoliucijų įnešė .komiteto 
pirmininkas Porter ir ji parėdo, 
kada karė užsibaigia kaip tik 
rezoliucija įeina galėn.

Ji taipgi parėdo apie atsinau
jintų su tūlais suvaržymais pir- 
klybųs su Vokietija ir atšaukia 
visas prezidentui suteiktas ka
rės laikui galės.

Vokietija turėtų lygyje 15 
dienų pranešti prezidentui, kad 
ji paskelbė užsibaigimų karės. 
Jeigu Vokietija to nepadarys, ji 
negalės pirkliauti ir gauti įmis- 
kolos ar kreditų, jei bent (ik 
leidus prezidentui.

Visi darbininkai nepatenkinti 
suteiktu pakėlimu algos.Socialistai grųsina valdžiai.

BEBLINAS, kovo 31.-Vald
žios kareiviai Ruhr apygardoj 
pasistūmė prieky n, kadangi nu 
žymėtas valdžios ultimatume 
darbininkams laikas išsibaigė, 
sako Abendblatt.

Trijų socialistų partijų vado
vai pasiuntė ultimatumų vald
žiai, reikalaujantį, kad ji gerb
tų Bielefeld sutartį ir tuojaus 
sustabdytų visa karinį veikimų 
Ruhr klonyj. Valdžiai duota 
iki ryto 3 vai. po piet priimti 
ar atmesti tų reikalavimų. So
cialistų delegacija pranešė pre
mjerui Mueller, kad jeigu jis 
bus atmestas, tuojaus seks pa
skelbimas generalio streiko.

Ruhr dist rikto darbininkų 
pildomoji taryba paskutinėj 
minutėj priėmė niekitrius pa
keitimus valdžios ultimatumo, 
pasak Gazette, ir valdžios ka
reiviai gavo paliepimų lankti 
naujų instrukcijų.

Ar Ruhr dlst riktas pamatys 
raudonas vėlykas, tas priklau
sys Prūsijos vidaus reikalų, mi- 
nisterio, kaip jis įstengs nura
minti darbininkus ir sustabdy
ti gen. Watter, komanduotojo 
valdžios kareivių, priimtus žiau 
rius metodus.

Kabinetas svarstąs atšauki
mų gen. Watter, kaipo vienų 
koncesijų darbininkams.

CHICAGO.- Vakarykštis mie 
sto tarybos priėmimas metinės 
sųmųstos ir sutikimas pakelti 
algų vidutiniškai 10 nuoš., ne
nuramino nerimaujančių dar

bininkų. Tas pakėlimas esąs 
neganėtinas ir nepriimtinas dar 
bininkams. Algos liko pakeltoš 
apie $180 į metus, kuomet dar
bininkai reikalauja $300.

'Kodėl streikuojantjs klerkai 
ir sąšlavų rinkėjai paskelbė, 
kad jie ir toliau streikuos. In
spektoriai, langu plovėjai, inži
nieriai ir k. paskelbė, kad jie 
irgi prisidės prie streiko ir dau
giau į darbų nebeateis.

Ugniagesiai laiko susirinki
mus ir rašosi po rezignacijo
mis. Vakar po jomis pasirašė 
500 ugniagesių. Manoma, kad 
viso mes darbų 80 nuoš. ugnia
gesių.

Miesto viršininkai yni susi
rūpinę padėtimi. Tūli aldernia- 
nai kursto niayorų paskelbti 
streikierių vietas esant tuščio-* 
mis ir pasamdyti naujus darbi
ninkus, kurių esą visai netrūk
sta. Bet tie aldermanai bijosi 
parodyti savo veidų ir pasakyti 
savo pavardes, kad darbininkai 
balsuotojai nuo jų nenusigrįž-

Pasikalbėjime su buvusiuo
ju ministeriu Stuųing, sociali
stų vadovu, karalius pasakęs:

‘‘Jei jus ateisite iš rinkimų 
su socialistų didžiuma, aš turė
siu socialistų ministerijų ir mes 
pamatysime, kad mes dirbsime 
puikiai kartu.”

LONDONAS, 
sak bevielinio 
Maskvos, bolševikų kareiviai 
įsiveržė į Petrovsk, Kaspijaus 
jurų pakraštyj, šiauriniame 

ir vakar raudonoji 
kavalerija užėmė miestų. Rak
tas į Vladikavkazų, ant geležio 
kelio j Petrovskų, pusiaukelyj 
tarp Juodųjų ir Kaspijaus jurų, 
tapo užimtas raudonųjų spėkų

kovo 31.—Pa- 
pranešimo iš REIKALAUJA DIPLOMATI

NĖS NEPALIEČIAMYBĖS.

Įvyks Kaukaze

nc-

Kaip lenkai, taip ir baltgu- 
džiai reikalauja, kad bolševi
kai evakuotų plačių juostų Balt 
gildijos teritorijos. Betgi Len
kija atsisako pripažinti Balt- 
gudijos radai (seimui) teisę pa
siųsti atstovus į Borisov.

Pasak pulk. Jezovitov gautų 
žinių, didelis sujudimas viešpa

Petrovske bolševikai paėmė 
penkis ginkluotus traukinius ir 
labai daug grobio. Visi aliejaus 
šuliniai buvo rasti ^tvarkoj, ka
da bolševikai juos užėmė.
Lenkai gavo rusų
VARŠAVA, kovo 

mas pradėti laikos
Lenkija balandžio 10 d. ir pa
siūlymas musių paliaubos visa 
me fronte yra paduodami kų- 
tik gautame Rusijos sovietų 
valdžios atsakymo į Lenkijos

atsakymų.
31.—Sutiki 
tarybas su

WASHINGTQN, kovo 31.
Deportavimo tardymų Rusijos 
valdžios pirklybinio atstovo 

Ludwig C. A. K. Martelis pri
siėjo atidėti, kadangi jis parei
kalavo diplomatinės nepaliečia- 
mybės. 'tardymų atidėta iki se 
kaino panedėlio. Tuo pačiu lai
ku jis parašė laiškų valstybės 
sekretoriui Colby, kuriame sa
ko, kad jei jo buvimas Jungi. 
Valstijose daro nesmagumų ša
liai, jis pats liuosu noru gali iš
važiuoti Rusijon.

RYME PASKELBTAS 
LOKAUTAS. ,

taikos

Sovietų nota pasiūlo, kad tai 
kos konferencija butų laikoma 
neutralėj šalyj, geriausia Esto; 

lenkų siūlomame 
Sprendžiama, kad 

atsisakys nuo

mimis
konferencijoje, kur Baltgndijos 
likimas bus sprendžiamas,” sa
kė pulk. Jezovitov, “gali pri
vesti prie bandymų prievarta 
numesti lenkų okupacijos jun
gų. Baltgudžiuose visuomet bu 
vo mažuma, skelbianti revoliu
cinius budus atgavimui šaliai
nepriklausomybės nuo Lenki- nijoj, o ne 
jos valdžios, bet musų darbuo- j Borisove, 
tojams ikišiol sekėsi kovoti su Į Lenkija galbūt 
ta mažuma, nurodant, kad tos I mūšių paliaubos, taipjau spir- 
sukilimas prieš Lenkiją gali bu sis, kad tarybos butų vedamos 
t i suprastas talkininkų šalyse 
kaipo bolševizmas.

“Dabar kad karė su bolševi
kais užsibaigė, prailgimas len
kų okupacijos Baltgudijoj da
rosi nepakenčiamu.

Borisove.
Vilnius tebėra lenkų rankose.

| WASHINGTON, kovo 31. - 
I Bolševikų ofensivas prieš len
kų rytinį frontų yra vedamas 

“Baltgndijos rada pasiuntė garsaus rusų generolo Brusilo- 
Varšavon protestų prieš kokį- vo, kuris suplenavo didįjį rusų 
nors bandymą nuspręsti musų besiveržimų toje pat teritorijo- 
likimų be musų atstovybės. Ji je 1916 m.,* pasak Lenkijos Ic- 
laipgi paprašė Maskvos leisti gacijoje gautų žinių.
musų delegacijai dalyvauti tai- Prieš gen. Brusilovų Podoli- 
kos konferencijoje. Tvirtai tiki- jos fronte stovi jo ginklų drau 
masi, kad sovietų1 valdžia no- gas gen. Jendrzewski, kuris lai- 
riai sutiks su musų prašymu, j ke karės tarnavo dviejose ru- 

“Mes taipgi paprašėm Pary-1 sų armijose.
.j apsaugos. Musų ryšiai i Vokiečių žinios, kųd lenkai 
Lenkija pasiekė kritiškiau- tapo sumušti Vilniuje ir delei 

to liko iškelta sostinė iš Varšn- 
vos, yra užginčijamos ir prane 

I Šimai sako, kad delei didelio 
* sniego Vilniaus apielinkėj pa
staruoju laiku mūšių nebuvo.

žiaus 
su 1
sį laipsnį ir jei Lenkija ir to
liau laikysis savo politikos lau
žymo Baltgndijos teisių, niekas 
negali užtikrinti, kas gali atsi
tikti.”

Gavo deportavimo warrantus.

CHICAGO.—Vakar immigra 
ei jos inspektorius Landis gavo 
iš VVashingtono 25 warrantus 
deportavimui niekinių medžio
klėj suimtų ateivių, šeši war- 
rantai tuoj liko panaikinti, taip 
kad liko tik 19.

Viso Chicagoje 
apie 300 žmonių, 
tebėra kalėjime.

warrantuose nebus tuojaus iš
siųsti į rytus, bet bus laukiama 

bus gauta daugiau warran-

RYMAS, kovo 30.—Samdyto 
jai šiandie paskelbė lokautų 
prieš beveik 100,000 darbinin
kų Rymo industrijose. Darbi
ninkai per keletą pastarųjų die 
nų kasdie ateidavo į dirbtuves 
ir išbūdavo jose po 8 vai., bet 
nieko nedirbdavo. Kada darbi
ninkai nuėjo į dirbtuves šįryt, 
jie rado jas užimtas kareivių ir 
darbininkų daugiau nebeįsilei- 
sta į dirbtuves. Samdytojai pa
skelbė, kad jie įsileis į dirbtu
ves tik tuos darbininkus, kurie 
sutinka dirbti. \

MOTERIS PRALAIMĖJO
MISSISSIPPI VALSTIJOJ.

yra suimtų 
Daugelis jų 

Nužy mielieji

kol

Pati nušovė vyrų.

DAŲLAS, Tex., kovo 31.—J. 
R. Bright, advokatas, tapo nu
šautas bemiegant lovoje. Jį nu 
šovė jo, pati. Ji gulėjo šalę 
galbūt mirtinai persišovusi.

DR. A. J. KARALIUS PRI
PAŽINTAS NESVEIKA- 

PROČ1U?

CHIQAGO.-^Lietuvis Dr. A. 
J. Karalius, kuris nesenai bu
vo areštuotas už išrašymų deg
tines recepto prohibicijos agen 
tui, kuris pasisakė esųs maso
nu ir paskui užmokėjęs $1,000 
agentui, kad paleistų (tų jis pa 
skili užginčijęs), vakar buvo 
egzaminuojamas Dr. Clarence 
A. Naymann, reikalaujant dis- 
trikto prokurorui Clyne. Dr. 
Karalius tapęs rastas nepilna- 
pročiu ir busiąs patalpintas į a t 
sakomų įstaigų.

True translation filed with the post- 
n.aster at Chicago, 111. April 1, 1920 

reųuired by tne act of Oct. 6,1917
FRANCIJA NELEIDŽIA
VOKIEČIŲ KAREIVIŲ 

Į RUHR.

as

CHICAGO.—G. P. Maiming, 
3817 Broad,vyay užvakar naktį 
ant gatvės arti teatro, kuriame 
ji dirbo, trimis šūviais ant vie
tos nušovė savo pačių Bonnie 
ir paskui ųiatydamas, kad ne
ištruks nuo policijos, pats nu
sišovė.

JACKSON, Mieli., kovo 31.
Valstijos butas antru sykiu 94 
baisais prieš 23 atmetė moterų 
balsavimo priedo federalės kon 
stitucijos ratifikavimų. Sena
tas irgi pirmų kartų buvo at
metęs ratifikavimą, bet vakar 
lis išnaujo balsavo ir priėmė 
ratifikavimų. Atstovų butas 

nors sutiko antru svkiu balsuo- 
ti, bet pasekmės balsavimo ne
persimainė. Telegramų nuo 
demokratų vadovų, raginančių 
ratifikuoti priedų, neduota skai 
tyli, o kalbėtojai, kurie kalbėjo 
už moteris buvo apšvilpiami ir 
išj nokiami.

Dabar tik viena Delaware ga
li suteikti moterims balsavimo 
teises šį rudenį, bet labai abe
jotina ar ir ten bus priimtas ra 
tifikavimas priedo.

jo

Mary Pickford apsivedė.

LOS ANGELES, Gal., kovo 
31.--Pagarsėjusi krutamųjų pa 
veikslu aktorė Mary Pickford, 
kuri vos porų savaičių atgal at
siskyrė nuo savo pirmojo vyro, 
0\ven Moore, irgi aktorius, pe
reitų nedėldienį slapta apsivedė 
su irgi pagarsėjusiu aktoriu 
Douglas Fairbanks, kuris taip
gi yra persiskirčlis. “Medaus 
mėnesį” jiedu mano praleisti* 
besivažinėdami po Europą.

PINIOV KURSAS.
Vakar, kovo 31, užsienio pinigų 

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

Anglijos 1 svaras ............... $ 3.89
Austrijos 100 kronų ........... $ 0.60
Belgijos, už $1 ........... frankų 13.80
Danijos 100 markių ........... $18.90
Finų 100 markių .............$ 5.60
Francijos, už $1 ....... frankų 14.70
Italijos, už $1 ............... lyrų 20.40
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 1.45

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

Lenkų 100 markių ............... $ 0.72
Norvegų 100 kronų .......... $19.90
Olandų 100 guldenų ........... $87.12
švedų 100 kronų ...........,... $22.00
šveicarų, už $1 ...........franku Š.76
Vokiečių 100 markių ........... $ 1.45

PARYŽIUS, kovo 31.- Fran
cijos valdžia atmetė Vokietijos 
valdžios prašymų leiSti) pasių
sti kareivių į Ruhr distriktą 

. neutraliame zone.
Tarybos buvo vedamos vien 

tarp Vokietijos ir Francijos, o 
ne su visais talkininkais, kas 
skaitoma reikšmingu. Visuose 
susinešim uosi' apie visus talki
ninkus nė neužsiminta.

OGDEN, U tat), kovo 31.
Union- Pacific traukinis arti 
Evanston, Wyo. užbėgo ant gal 
vijų kaimenės ir užmušė 81 kar 
vę ir 68 sužeidė.

ORAS

Apsiniaukę, lietus su perku-, 
nija ir šalčiau šiandie po piel; j 
pyto giedra.

Naujienų Pinigų Siuntinio 
Skyrius

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

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

Norėdami pasiųsti pinigų Lietuvon kreipkitės į

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ, 
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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Laiškas iš Washing- 
tono.

Federuotos Spaudos korespondento 
PAUL HANNA

. ISpecialfi Naujienų koresp.)

VVashingtonas, kovo 24.—At 
si tiko taip kati senatorius Jo- 
sęph I. France pasiinojo rini-

DOVANA 
Didelę. $1 vertės, 
artistiškų paveiks
lų knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILĘ 
ir ŠEIMYNA, pui
kiausią Meilės, šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą Ir prisius $1.25 

Pinigus siuskite money orderiu arba popierini 
doleri ir 26c štampu.

MEILE Ir ŠEIMYNA 
2033 St. Paul Are. CkloaSo, UI.

150 Gramafonu
turi būti išparduota per 80 dienų. Gramafonai goriausių išNirbisčių 
Columbijos Viktoro ir Richtono, grajina visokius rekordus. Guaran- 
tuota ant 10 metų Kaina nuo $25 iki $400. Taipgi parduodam ant 

išmokėjimų.

Grafonola C.kaip ant 
paveikslo su gerais 
dubeltavais spring 
sais, motoru; iš
duoda skambų , ir 
gražų balsų. Kaina 
$50.00. Labai, pa
ranki į Lietuvą par 
sivežti.

25 tūkstančiai rekordų, dubeltavų po 85c vienas.
Niekuriuos paminėjame čionai.

E 4362 Pasakyk mano mylimas kraite, Butėnas.
E 4475 Kunigas ir Girtuoklis ir Stebuklai. Dialogas.
E 4474 Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo. Petrauskas.
E 4272 Spragilų daina ir Strazdelis. Petrauskas.
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą.
E 3841 Atėjo Žiemelė ir Kad aš išjojau.
E 3906 Važiavau dieną ir Nesigraudink mergele.
3190 Gegužinė Daina ir Trįs Berneliai.
E 3317 Sttlmiškiriie Broliai ir Eina garsaš nue rubežiaus.

4180 Medžiotojai, Monologas.
4416 Mylimojo Polka ir Vestuvių Valcas.
3314 Dėdukas, Polka ir Saldus Bučkis, Valcas.
2530 Ant Dunojaus Bangų ir Kregždutė, Valcas.
2582 Kariškas Maršas ir Kalnų augituiųas.
2705
2396

3998 Kadrilius.
3417 Padespanas ir Mazurka.
4165 Laisvos Rusijos Maršas.
E 4060 Kadetų Kursas ir Albinos Polka.
A 2844 Amerikoniška 1920 orkestrą.

Mažiau kaip 6 rekdYdus kitur nesiunčiame. Už prisiuntimą 
mes apmokame; katalogą kožnam pasiunčiame dykai . Krautuvė ati
darą nedėliomis.

Didžiausia Gramafonu krautuvo Chicagoje: Knygų ir auksinių 
daiktų.

• E 
E 
E 
E 
E
E 
E 

_ u, Monologas.
J * Polka ir Vestuvių Valcas. 

Dėdukas, Polka ir Saldus Bučkis, Valcas.

Kariškas Maršas ir Kalnų augitunjas. 
Visur Linksma ir šok j Ratą. 
Našlys ir Lapunėlė.

JUOZAPAS F. SUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III

C idelr s Prakalbos
Rengia

Lietuviška Amerikoniška Rūbų Išdirbimo Bendrovė.
PĖTNYČIOJE, BALANDŽIO 2 d.

MALINAUSKO SVET., 1843 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai vakare.

Kviečiame visus atsilankyti, o ypatingai, kurie mano ęriŠti į Lietuvą. 
Bus svarbu išgirsti iš kalbėtojų kokią naudą neša, darbininkams bendras 
veikimas. Taigi visų privalumas rupinties kaip pagerinus savo buvj ir po
draug užbėgus už akių išnaudotojams šalies ir darbininkų. Taipgi atsilan
kė galėsite patapti nariais minėtos Bendrovės.

Kviečia L. A. R. B.

4

"PIRMI ŽINKSNIAI”
Br. Vargšo keturu veiksmų dramą vaidins

L. S. M. RATELIS
Nedelioje, Balandžio 4tą d., 1920

STRUMIL BROLIU SVETAINĖJ
158 East 107th Street, Roseland, III.

Svetainė atsidarys 6 vai., uždanga pasikels 7 vai. vak.
Visas vakaro pelnas skiriamas Roselando Namo

Bendrovės naudai. . . '
Maloniai prašome atsilankyti paskirtu laiku.

Režisierius M. DUNDULIENĖ.
PO PROGRAMO ŠOKIAI.

Kviečia L. S. M. RATELIS,

bu. Ir nuo to rimbo visi gar
bingieji Senato įstatymų leidė
jai ėmė dumti į kapitoliaus ko
ridoms ir rubinu kaip kad Je- 
Hi^hUniį) prekiotojai, turbūt, 
bėgo laukan iŠ maldyklos nuo 
Dailydės botago.

“Jus pasmerkėte bolševizmų, 
kam jis konfiskuojąs nekruti
namųjų ir asmeninę nuosavy
bę, bet jus rėmčte aršesnes rų- 
šies bolševizmų, kurs išplėšia 
nuo žmonių nejudinamąsias ir 
asmens teises!”-—perkunavo se 
najorius France tuo tarpu, kad 
paskutinio kolegos švarko 
skvernai tabalavo pro duris lau 
kan iš posėdžio salės.—“Kon
fiskavimas nuosavybės paliečia 
tik kelintų, bet išplėšimas as
meninės žmogaus laisvės g ra m 
zdina visus.”

—w
Tuščiai fadfie netrukdė w 

natoriui Franciui tavo ruity-i 
bę išlieti. Tolimoj kerčioj 
Vteh’os senatorius King ir 
Ohio’s senatorius Pomerene 
pa lenkę galvas klausto audros.

“AŠ reikalauju, kad butų pa
darytas galas tam krovimui 
mokesčių naštos ant žmonių 
pečių, idant tais pinigais lai

kius federulių šnipų tytveikus, 
agentų ir specialių valdininkų 
gaujas, kurie galės paskui vir
sti parazitais, pa p irk U verže- 
jais, kyšių lupikais, politinio 
moralumo duobkasiais ir gyvu 
pavojum laisvei,” bylojo ora
torius.—“Lojalumo žymė yra 
tik viena, būtent: ar žmogus 
yra ištikimas šalies konstituci
jai ir stoja už tas laisves, ku
rias ji garantuoja? Jeigu mes 
tos žymes žiūrėsime, tai, deja, 
atrasime, kad daugelis tikrų 
patriotų šiandie kankinasi už
daryti federaliuose kalėjimuo
se, kuomet įstatymų leidimo 
rūmuose sėdi nelojalių, išda- 
vingomis širdimis žmonių.”

IPž senatoriaus France nu
garos prasidarė, posėdžių salės 
duris ir jose pasirodė senatorių 
Lodge ir Borah veidai. Keisti 
sėbrai! Abudu pažvelgė į tuš
čias salės kėdės ir mėgino šyp
sotis. /

Senatorius France tęsė to
liau savo kalbų:

‘“Po autokratiška vadyba, 
demokratų partija išsižadėjo 
Jeffersonjr) ir, be jokių skru
pulų, pavedė prezidentui tokių 
pildomųjų, įstatyminę ir teis
minę galių, jogei tuo padarė jį 
galingiausiu visame pasaulyj 
despotu. Republikonų partija 
gi sutapo su Bourbonų reakci
ninkais ir pritarė, šitokiai auto- 
kratybei, kuri visai niekais pa
vertė ir konstitucijų ir visokius 
respublikos principus.”

Rimbų nebepakentę, Borah 
ir Lodge pasiskubino vėl pasi
slėpti už durių.

“Pavojingiausi demokrati
nės valdžios ir laisvės priešai 
buvo ne kiveriu ir auksu pa
sipuošęs autokratingas kaizeris 
su savo ginkluotais junkeriais,” 
tęsė senatorius France. “Jie ule 
kados neturėjo progos laimėti 
galutinai karę su musų laisve.

ves priešai buvo tie veidmai
ningi ir išdavikiški elementai 
namie, kurie klastingai taikėsi 
užduoti jai mirtiną smūgį į pa
čią širdį. Žiauriais įstatymais ir 
patvarkymais jus terorizavote 
žmones, kad privertus juos ty
lėti ir kęsti. Daugiau kaip šeši 
šimtai milijonų dolerių žmonių 
pinigų, paskirtų aeroplenams 
gaminti, buvo proteguojamųjų 
bet išgverusiųjų biurokratų iš
eikvota, kuomet žmonių sūnus 
svetimose šalyse, nuo žiauraus 
priešo neapsaugoti, 
galvas apkasuose.”

Rankų pakėlęs 
France grūmojo į 
kaujanlį valdininką 
raštininkus, kurie iš
to personalo buvo vienų vieni 
bepasilikę posėdžių salėj.

“Jus patiekėt ir priėmėt tą 
špionažo įstatymą; jus grūmo
jote bandomis tiems, kurie kri- 

• tikavo valdininkų darbus ir stel

guldė savo

senatorius
pirminin- 
ir keturis 
viso sena- 

bėtft žmonių balsų. Nepasitikė
to mat žmonių pasišventimu 
laisvei ir jų ištikimumu laii- 
vonis įstaigoms. Tat turime 
grįštil atgal prie laisvės, atgal 
prie respublikos principų.”

Savo kalboj sena torius 
France nurodė į prohibicijos 
įstatymų kaipo į pavyzdį, kaip 
nesąžiningi valdininkai nelem
tai pasinaudojo špionažo įsta
tymu.

“Rugsėjo 18 d. R118 m.” >sa- 
ke senatorius, “Jungtinių Val
stijų vyriausias prokuroras A. 
Mitchell Palmeris, špionažo įsta 
tymu suteiktas neapribotos ga
lios, patsai prohibicijos šalinin
kas, savo kalboj laikytoj Har- 
risbtirge tvirtino, kad tie, ku
rie stoju už išlaikymų stiprių 
gėrynių, turį artimij ryšių su 
tais, kurie simpatizuoją vokie
čiams. Rugsėjo 19 d. 1918 m. 
p. Jonės, iš Washingtono, pat
sai aitrus prohibicijos šalinių? 
kas, savo įneštoj rezoliucijoj 
sako: “Organizuotus svaigina
maisiais gėrymais pirkliavimas 
šalyj yra nelemtas biznis, dėlto 
kad jis buvo nepatriotingus; 
dėlto kad jis savo simpatijomis 
buvo palankus vokiečiams.* ”

Pagalios senatorius France 
smerkė vartojimų “indžionkše- 
•ių” streikų metu; reikalavo 
įstatymais uždrausti vaikų dar 
bų; reikalavo, kad gelžkelilj ad- 
minislracijon įeitų ir darbinin
kų atstovai, kad gelžkeliai bu
tų po visuomenes kontrolę, 
nors paliekami privatinių savi
ninkų rankose; kolonijų gi 
klausimu jis padarė šitokį koni 
plimentų Anglijos Darbo Par
tijai:

“Reikia pasidžiaugtu kad vie 
na didžiausiųjų Anglijos poli- 
inių partijų,—fa partija, kuri, 

reikia tikėtis, greitu laiku bus 
valdomąjį jėga,—užėmė grieš- 
ų poziciją dėl kolonijų, tuo 
nincipu, kad visos kolonijos 
jali būt tik globojamos laiki
nai ir kad galinus jos butų pri
imtos tautų draugijon kaipo 
pilnai savarankios šalįs.”

Skaitytoju Balsai
{Ui iireikstaa {tarne skyriuje 
’viotnones Redakcija neatsako.}

KAM TA ŠIOS ŠALIES 
PROHIBICIJA.

/“"■'V '

cija įvesta dėl sutvarkymo, dol 
geresnio žmonių morališkumo 
išlaikymo; kiti įtaria, kad kapi
talistai nori, idant žmones ne
turėtų kaip išleisti pinigų ir ką 
sutaupę dėtų į bankas, kad ban
kininkai galėtų daugiau biznio 
daryti ir tt. Išliktųjų gi daly
kas, man regis, yra visai kas ki- 

partijos beveik jau atgyveno sa 
vo dienas, ir tų partijų1 viršūnės 
gerai tai mato. Del jo jie jieško 
būdų, kaip savo amžių pailgin
ti. Jie mato, kad Amerikos pi
liečiams tos partijos, jų politi
kė, atgriso. Vietoj tų senųjų 
partijų organizuojamos naujos 
politirtSs partijos. Buvusieji 
pirmiau geri “dimikralai” ar 
“republikenal” dabar atvirai sa 
ko, kad “no m ore republieans 
or demoerats for me. I am for 
socialist!” Prohibicija didžiu
mai žmonių nepatinka. Ir tų 
gerai mato tiek demokratai, tiek 
republikonai. Nenoriu būt pra
našas, bet pamatysite, kad atei
namais rinkimais republikonų ir 
demokratų kandidatai bus labai 
-šlapi ir piršis balsuotojams pa
sižadėjimais padaryti šių šalį 
vėl taip šlapių, kaip Atlantikų. 
O piliečiai apie tų laikų bus gero 
kai ištroškę, tat su džiaugsmu 
balsuos už šlapinusius senų par
tijų politikierius, ir tos partijos 
vėl laimės netoli matančių mi
nių užuojautos.

Iš Įvairių Sričių
Rašo ŠERNAS.

Klausimai p. šernui.
Prašyčiau p. šerno paaiškinti 

man šiuos klausimus:
1. Ką reiškia vaikščiojančios

Pingai Lietuvon Jau 
Galima Siusti Per

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrių
Naujienų Pinigų Siuntinio Sky
rius siuntinėspinigus Lietuvon, 
išmainant dolerius į auksinus 
PAGAL DIENOS KURSO su 
paskaitimu keliolikos punktų 
už riziką ir darbą, o taipgi ma
žas užmokėsties Lietuvos ban
kui už patarpininkavimą.

Siųsdami pinigus persiuntimui Lietuvon, aiškiai surašykite 
savo vardų, pavardę ir adrėsų, o taipgi vardų, pavardę ir adresų 
to, kam pinigai turi būti pasiųsti Lietuvon. Money orderius rašy
kite ant vardo “Naujienos”. Laiškus adresuokite:

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius

Aš ADOMAS A

CHICAGIEČ1Ų ŽINIAI: 
k •* *

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių atidaras KASDIEN per visų 
dienų, o taipgi vakarais iki 9 vgL: utarninkais, ketvergais, suba- 
tomis ir nedėlios dienų nuo 10 viii. iki 2 vai. po piet. -

iii

radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted Telephone Canal 6417. Chicago,

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 
sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas sp^kų austoj imas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagclbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- Z* A n
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. W IT
AtdaerSMeS nuW ‘ J- G- SACKHEIM & CO. 
Utarninkais, Ketvergaia 1335 MILWAUKEK AVĖ.
It Subatomia 9—9 z tarp Paulina ir Wood Sta.

šviesos žiemių pusėj? Kartais 
jos iškįla net iki pusei dangaus, 
kartais eina stulpais, kartais ruo 
žais, o kartais ugnies pavidale, 
o tokios baltos kaip žvaigždes; 
kartais vėl būva mažais plote
liais, krintančios tai žemyn, lai 
j šalį, ir vėl bežiūrint išnyksta. 
O kai kada tai net baugu daro
si, nes rodosi, kad nusileidžia 
iki stogui ugnies pavidale. Kol 
aš buvau Chilcagoj, tokių apsi
reiškimų nepastebėjau, bet da
bar Thorpc, Wisoonsino valsti-j mušimas arba šviesus stulpai 
joj, ,320 mylių nuo Chicagos į 
žiemius, tamsiomis naktines 
inalyl labai dažnai.

nuo kurio paeina ir didumas 
šiaurės šviesos, o nuo jos didu
mo paeina ir labai toli matomas 
tos šviesos atsimušiipas. Lietu
voj didelis šiaurės šviesos afsi- 

ant dangaus buvo pastebimi lai
ke lenkų sukilimo 1863 m., o 
taipjau 1871 m., taigi laike frau 
euzų su vokiečiais kares. Žino
ma, kares ne šiaurės šviesos di
dumas gimdo, bet gal magneti
nis įtempimas daro žmones ne 
kantriais, netaikiais, o toks žmo 
nių palinkimus ir stumia juos į 
karę. Vokietis Zass patiekė są
rašų didžiausių karių ir magne
tinio ant žemės įtempimo apsi
reiškimų. Bet ar tas turi kokį 
artimų ryšį su karėmis, neži
nia, nors sulig Zasso išrodymais 
išpuola, kad didžiausios kares

mas griaustinis pavasary gir
dėt į vakarus, tai būna lietinga

- - Pilietis. —( vasara. Ar lame yra kiek tie
sos? ‘ J. Misevičia.

Iš tųirašynio matyt, kad lai 
yra refleksija arba atsimuši
mas — kaip atsimušimas daik
tų vandeny šiaurinės šviesos. 
Kad tokia šviesa ne visada pa
sirodo, tai nieko įstabaus nėra, 
nes ne visada ant žemės OiUva 
venodas magnetinis įtempimas,'buvo laike didžiausių magneti-

Ketvi rgas, Baland. 1, 1920
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8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Grabelius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giHUsia. Reikale meldžiu aUi 
[šaukti, o mano darbu busite už* 
ganėdinti. .
2314 W. 28 Place, Chleagn, III 

Tel. Canal 2199.

nių įtempimų. Pats magneti
nis įtempimas karių gimdyti, ži
noma, negali; kares gimdo pa
tįs žmones, ne gamtiniai apsi
reiškimai; toki apsireiškimai ne 
bent gali kartais daryti lik tam 
tikros įtekmės į žmonių ūpų.

Į antrąjį klausimų galiu liek 
pasakyti, kad lai tik žmonių 
kalbos. Vasaros lietingumas ar 
sausumas visai nepriklauso nuo 
to, kuriam krašte pirmas pava
sario griaustinis sugriauja.

— šernas.
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SAN FRANCISCO, CAU

Iš “barbaringojo pakraščio”.

Sun Francisco. tasai Kalnio
jo vandenyno pakraščių mies
tas, gerai žinomas vakarinių 
valstijų žmonėms. Tatai bus 
pravartu nors trumpai paminėti 
apie jį • Naujienų skaitytojų 
žiniai.

Apie pusę angliškos mylios 
nuo miesto centro, pačios gra
žiausios San Francisco miesto 
dalies, randasi Broadway, Paci
fic ir Grand gatvės. Ten tai ir 
randasi toji vieta, kurių anglai 
vadina “Barbarie Coast” — bar 
baringasai pakraštis. Ant Grand 
gatvės gyvena daugiausia kynie- 
eiai. Toji gatvė ir jos apielin- 
kės vadinama “Cliina Town” 
kynų miestu. Nieko čia ypa
tinga. Visa pirklyba čia yra ky 
nų rankose, čia randasi keli 
nešvarus suktvbės lizdai loši- i *

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILK 
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 
Itališkus Dokumentus. Sutei

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

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

—. ■ —-    ..................- -

mo, opiumo ir šiaip įvairių 
“drug“ įstaigų. Biednuomenes 
padugniai čia nuodija save jvai 
rios pušies “drug’ais”. Pas va i- 
gę jie klejoja apie didelius tur
tus, puikius namus ir... merge
les. Bet kuomet jie išsiblaivo 
jų padėtis yra stačiai pagailėti- 
na: išblyškę, nervingi jie bastosi 
gatvėmis ir nusilpę puola ir per 
kelintų valandų miega yl ne
gyvi.

čia pat yra ir Pacific gatvė. 
Viename skersgatvy čia gali m« 
tyli tai, ko nematysi nė viena
me Jungtinių Valstijų mieste, 
čia esama ir tokia stiliumi, kur 
veltui rodoma kratomieji pa
veikslai. Visuose yra muzika, 
kuri, kai pradeda griežti, Vodos 
langai išbyrės. Kiekviename y- 
ra pustuzinis ar daugiau mer
gelių, kitaip sakant paleistuvių. 
Jų drąsą stebėtina: atsidariu
sios saliunų duris jos nuolat 
kviečia vidun praeivius, ir ga
vusios jų—tuština jų kišenius. 
Tiesa, dabar joms šiek-tiek sun 
kinu, nes nebėr svaiginamųjų 
gėrimų. Bet jos kitu kuo mo
ka svaiginti lengvatikius.

Broadsvay gatvėje tas pats. 
Čia pilna taip vadinamų “šoki
mui svetainių”, kuriose kiekvic 
no j rasi apie 30 mokytojų — 
taipjau paleistuvių. į tas sve
taines renkasi visi miesto val
katos — lošėjai, vagiliai ir 11. 
Padorus žmonės ten neina. Jei
gu vienas-kitas ir užeina, tai tik 
“dėl visa ko”, tikėdamas “ko 
nors nauja” pamatyti.

Toks lasai “barharingasai pa
kraštis”. Ten atliekama visa, 
kas gali būt bjauriausia. Pas

taruoju laiku, tiesa, tie nupuo
limo urvai, lyg ir mažėja, bet ga 
lo visa tam dar nematyt’. Nak
tį, apie pirmų ar antrų valandų, 
šiose gatvėse pasirodyti nedrįsk. 
Vadinamų “hold up’ų” čia įvyk 
sta kone kas naktį. O kai ka
da ir dienos metu.

Nesjnagu darosi, kuomet ma
tai daug jaunų žmonių, pačių 
šios štilius žiedų, einant tuo nu- 
publimo keliu. Jie atsidavę 
vien paleistuvybėms ir jų svei
katų naikinantiems “dnig’- 
ams”. * •

Dabar, kada nebeliko degti
nės, žmonės nuodija save viso
kiais nuodais, kurie vartojami 
vieloj degtinės. Daugely valgy
klų, apie vidurnaktį, renkasi 
visi išlroškusieji ir gavę puodu
kų kavos, įsipila į ją savo nuo
dų — geria juos.

Tokių “barbaringų” vielų ga
lima rasti netik jau suminėtose 
gatvėse, bet ir visame San Frau 
cisco’e. Ir Markei gatvėje, ku
ri yra pati puošniausia šio mies
to gatvė. Ir čia rasi tų “šoki
mui svetainių”, Tik čia jos ge
riau įrengtos ir turtingesniųjų 
žmonių lankomos. Bet ir čia su 
žiburiu nesurastum geros mer
gelės.

Daug ko butų galima papa
sakoti apie musų San Francis
co, vienok žinant tai, kad laik
raščiui vieta yra brangi, šiuo 
tarpu pakaks.

Labai bučiau linksmas, kad 
lietuviai, gyvenantis Californi- 
joj ar by kurioj kitoj artimiau
sioj valstijoj malonėtų susiraši
nėti su manim. Galite rašyti 
šiuo adresu: William Roman, 
68 Fourlli St., San Francisco, 
Cal.

HARVEY, ILL.

V ely kinis Išpardavimas
Mes apturėjome ir nuo pirma turėjome pilną liniją čebatų-h* sliperių pirk

tų praeitojo sezono kainomis naujausios mados, kokių iki šiol nebuvo. Išžiū
ra jų šiame sezone esti visai kitoniška, ypatingai moteriškų sliperių. Juos vi
sus galima matyti rodomus musų languose ir parduodamus pigiau 30%. ...

KELETAS MUSŲ SPECIALIŠKUMŲ
Moteriški su vienu raikščiu, rudos ar juo

dos ožkinos, Francuziškos ar Cubaniškos kul- 
nės. Šio sezono naujausis tvarinys. Vertės 
$8.00; specialiai už .......................... $5.35

Moteriški juodo ar rudo suede’o, vienos 
skylutės apvalaus raikščio, naujovinis daly
kėlis gilaus iškirpimo. Verti $16.00, specia- 
liai už............................................  $10.50

Vyriški rausvi ar juodi; veršio ar ožkos sku- 
ros; naujo angliško arba stūgaus kurpalio, 
rankomis siūti- Verti $8.00. Specialiai čiame 
išpardavime už................................... $5.85

Mes turime šimtus naujų porų dėl 
vyrų, moteriškų ir vaikų, naujausio 
styliaus. Delei stokos vietos čia nega
lima visų išminėti, tečiaus užtikrina
me,'jog kiekvienas bus patenkintas ir 
tavoru, ruse ir kainomis.

• Mes specialiai turime moteriškoms, 
kurių dydis kojos eina iki 11 visose 
spalvose.

Dar sykį mes meldžiame jus ateiti 
ir pasižiūrėti į musų langus, pirm ė- 
jus kur kitur.

Warsausky’s Reliable Shoe Store
1341 So. HALSTED STREET. CORNER LIBERTY ST.,

- - ------- ILL-*

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

Tel. Drexei 2880.
........  — s

1721 W. 47th St., Chicago, III.
Phone Drover 3173

i 
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MANO MOTO: )“Užganėdinimas Jūsų, 
I Užganėdina mane”.

Fotografuoju paveikslus 
visokios rųšies. Prie kiek
vieno tuzino fotografijų, 

duodu gražių dovaną.
Darbą atlieku puikiai — 
artistiškai.

Prakalbos ir aukos.

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

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

Jums labai dėkingas 
ANDRIUS FASOIS, 

739 So. Halsted St
Aš VARTOJU

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

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

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

Kovo 19 d. L. S. S. 228 kuo
pa surengė prakalbos. Kalbėjo 
Naujienų redaktorius <1. P. Gri
gaitis. Kalbėjo teina “Dabarti- 
hiVrietuves pade] imas? sočia*1 
lizinas ir darbininkiškas klau
simas”. Pirmu atveju kalbėjo 
apie Dabartinį Lietuvos padėji
mą. Kalbėtojas visa tai nušvie
tė taip aiškiai, kad visiems buvo 
suprantama. Pasak kalbėtojo, 
pasiliosavimas iš po carizmo ar 
kaizerizmo jungų dar nereiškia 
laisvės. Nes musų krašto dva- 
siškija ir ponai uždeda savo lie
tuvišką jungą ant darbininkų 
klesos. Darbininkų klesos lai
kraščiai ten uždaromi, o jų re
daktoriai grudziami į kalėji
mus, ir tai be jokio apkaltini
mo. Kariuomenė taip jau ne
rimauja, kelia pasipriešinimų 
prieš valdžią. Taigi, pasak, kal
bėtojo, Lietuvoj negalės įvykti 
gera tvarka tol, kol darbininkai . 
neturės sau tinkamos valdžios. ’

Kalbėtojas kvietė remti drau
gus, kovojančius už tikrą demo
kratiją Lietuvoj.

Pertraukoj buvo surinkta 
$23.75 aukų.

Antru atveju d. Grigaitis kai 
bėjo apie socializuną ir darbi
ninkišką klausimą. Kalbėtojas 
aiškino, jog socializmo mokslas 
yra senas. Buvo laikai kada ir 
tūli aristokratai ' išpažino 
socialistų mokslą. Kalbė
dami ir graudendami kapitalis
tus, jie sakė, kad reikia pasigai
lėti vargstančių ir skurstančių 
darbininkų. Marksas ir Engel
sas tečiaus socializmą padare 
darbininkų klesos judėjimu.

Tolinus kalbėtojas nurodinė
jo musų buvusių draugų, komu 
nistų klaidas, kurie tarėsi visa 
galį atsiekti, bet nieko neatsie
kė, tik musų organizaciją su
skaldė.

Kalbėtojas ragino visus stoti 
į socialistų eiles ir kovoti iš vie
no dėl savo klesos gerovės.

Kalba visiems labai patiko, 
tai liudija ramus publikos užsi
laikymas ir gausus delnų ploji
mas.

Liet. Socialdemokratų Par
tijai remti į Liet. Laisvės Fondą 
aukojo: S. Venckus, K.- Skir- 
--------------b i 11'4 ■ 1 ' . _ -----------------------Į-

(Seka ant 5-to pusi.)

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 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 prie
taisus.

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

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

Dienomis: Canal
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136 

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

Telephonai:

KIEKVIENAS 
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Puikų Spalvuotą

Žemaites Portrete
Atvirutės Pavidale

Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis spalvomis 
žinomo lietuvių dailininko

JONO ŠILEIKOS
Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaitės portretas. 

Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė Žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretas yra neįperkamas. Jis ran
dasi dailininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bet tik ką išleis
tas spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekvienas gali įsidėti tą puikiausią Žemaitės portretą į rė
melius ir turėti jį, kaipo brangią atmintį.

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

Tiktai po 10 Centų
Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis. 
Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuo jaus adresuodami

1739 So. Halsted Street, Chicago, III

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

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

Moteriškų ir Vyrišky.
Taipgi Chroniškų Ligą.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
OFISAS: 2201 W. 22nd 8t.

Kamp. Leavitt St 
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd 8L 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Telefonai Pullraan 8M, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvi* Dentistas 
10657 Michigan Ave^ RoaelanC 

Valandos: 9 iki 9 vakare. 
>>■.. . ........................ .............. .

Telephone Yards 5032

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

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Ava, 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
ChlcHgos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergą vakarais nuo 5:30 
—7. TeL Yards 721.

Ii ......................................

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

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

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 261

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kampJHarihfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare, 
Tel. Prospect 1117



ElHIItKDB, C8Ieir»n IJJL
T

Ketvergas, Saland. 1, 1920
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Publiahed Daily «xcept Sunday by 
the Lithuanlan New« Pub. Co„ Ine.

Editor P. Grigaiti*

1739 80. HALSTED ST 
CHICAGO, HJJNOIS.

Telephone Ganai 1506

Subseription Rate*:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outside oi Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Second Ciass Matter 

March 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
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$6.00
3.50
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1.45
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
neddldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paštu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................
Pusei metų ...........................
Trims mėnesiams ............

Pinigus reikia siųst Pašto 
Orderiu, kartu su užsakymu.

02
12
50

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25

.65

$7.00 
. 4.00 

. 2.00
Money

Karaliaus sostas
siūbuoja.

Danijos žmonės reikalau
ja respublikos. Su savo ka
ralium Kristionu jie susikir 
to dėlto, kad jisai atstatė pa
žangių ministerių kabinetų, 
vadovaujamą p. Zahle, ir pa
skyrė jo vieton atžagarei- 
viškus ministerius.

Šitame ‘ susikirtime pry- 
šakyje žmonių eina socialde 
mokratų partija ir darbinin 
kų unijos. Jos pastatė ulti
matumą karaliui: sugrąžin
ti Zahle’s kabinetą — o kad 
ne, tai bus generalis strei
kas. Karalius atsisakė iš
pildyti ultimatumą, ir gene
ralis streikas tapo paskelb
tas.

Kas pergalės, parodys a- 
teitis. Bet jau pats faktas, 
kad kilo tokia kova Danijo
je, yra labai įdomus.

Iš jo matyt pirmiausia, 
kad karalių sostai Europoje 
šiandie netvirtai stovi. Jei 
tiktai •karalius drįsta per
daug smarkauti, tai žmonės 
tuojaus šoka jį versti. Į tą 
humbugą, kurį nuo senų lai
kų skelbia visokių sektų ku
nigai, kad valdžia esanti 
Dievo duota, žmonės šiandie 
jau nebetiki.

Štai delko ir karaliai da
bar jau pasidarė daug nuo
lankesni. Švedijos karalius, 
pavyzdžiui, pavirto tokiu a- 
vinėliu, kad sutiko net pak
viesti socialistus į ministe
rių vietas. Keletas metų at
gal į tokį dalyką pasaulis bu 
tų žiūrėjęs, kaip į kokį ste
buklą.

Bet įdomu yra ir tai, kad 
socialistų partija ir darbi
ninkų unijos lošia vadovau
jančių rolę toje Danijos žmo 
nių kovoje prieš karalių. Da 
nijos socialistai yra labai ra 
dikališki; didžiuma jų net 
pritaria bolševikams, o bet 
gi jie deda didelės vertės ant 
to, kad šalyje butų progresy 
viška valdžia, o ne atžagarei 
viška, arba kad butų respub 
lika, o ne monarchija.

Lietuviškų “kairiųjų revo 
liucionierių” žvilgsniu, tokia

taktika turėtų būt visai pa
smerkta, nes jie pripažįsta 
tiktai “proletariato diktatū
rą. Buržuazinė respublika y- 
ra jų akyse taip-pat netikęs 
dalykas, kaip ir monarchija; 
progresyviška buržuazinė 
valdžia, jų supratimu, yra 
ne geresnė, kaip atžagarei’ 
viška valdžia.

Bet organizuotieji Dani
jos darbininkai, kaip mato
me, žiuri į dalyką visai ki
taip.

Proletariatui yra svarbu, 
kad šalyje butų kuodemo- 
kratingesnė tvarka. Juo dau 
giaus demokratijos, tuo yra 
platesnė dirva darbininkų 
judėjimui, tuo lengviaus 
jiems yra organizuoties ir 
kovot už savo būvio pageri
nimą ir už galutiną pasiliuo 
savimą.

KAUTSKIS AR POPI IUS?

Apžvalga
ll ~ r ~lrJI

Chicagos “Draugas”/nudžiu- 
go, perskaitęs “Naujienose”, 
kad didieji Vokietijos socialistų 
vadai, K. Kautsky ir Ed. Bern- 
stein, ragina Amerikos darbinin 
kus padėt atgaivinti socialistų 
Internacionalą. Iš juodviejų lai 
škų jisai daro keletą “pamoki- 
nančių” išvadų.

Pirmutine išvada yra ta, kad 

socialistų vadai buvę priversti 
išreikšti tą pačią idėją, kurią 
pirma jų išreiškęs popiežius. 
“Draugas” sako:

Stebėtina, kad abudu žy
mus vokiečių socialistai 1920 
metais išreiškia pačioje stam
biausioje vietoje tą mintį, ku
rią Benediktas XV išreiškė 
1919 metais, būtent, kad liūd
na yra, jog karė sukėlė nea
pykantą tarp tautų ir labai 
sutrukdė bendrą žmonių gi
minės sutartį darbuotis iš
vien civilizacijos tikslais.

Žinant kaip socialistai bijo 
skaityti katalikiškų raštų ne
galima įtarti, buk Kautsky ir 
Bernsteinas pasinaudoję po
piežiaus mintimis. Ne, čia da 
lykai ėjo kitaip. Gyvenimas 
padaro kartais tokių aiškių 
daigtų, kad kiekvienas mokau 
tis nors kiek žiūrėti žmogus 
turi juos pastebėti. Tautų 
neapykantos, neužsiviežimo ir 
nepasitikėjimo padidėjimas 
karės laikais yra tokis didelis, 
kad jo gali bematyti vien tik 
aklas žmogus. /
Antra išvada, > kurią daro 

“Draugas” iš minėtųjų socialis
tų laiškų, yra ta, kad socialistų 
vadai buvę priversti prasilenkti 
su savo teorijos pamatu ir pri
pažinti tiesą tam pamatui, ant 
kurio stovi krikščionybė. Jisai 
rašo:

Taip pat aišku, kad tie blo
gieji jausmai trukdo civiliza
cijos ėjimą pirmyn. Ir mes 
ir socialistai vienaip norėtu
me, kad civilizacija eitų ge
ryn, kad piktybė su kerštu ir 
neužsitikėjimu eitų mažyn, 
kad žmones vėl atsimintų esą 
broliai.

To paskutinio sakinio neiš
tarė nei Kautsky nei Berns
teinas. Socializmas stovi ant 
kovos, ne ant brolybės. Čia 
prasideda skirtumas tarp krik 
ščionių ir socialistų, nes 
krikščionija stovi ant broly
bės, ne ant kovos.

Tik reikia pasidžiaugti, 
kad kovos dvasia žymiai su
mažėjusi abiejų vokiečių so
cialistų laiškuose. Vokiečių 
socialistai jau tiesia ranką 
Amerikai, nors žino, kad Ame 
rikos kariuomene suklupdė 
Vokietiją ir padarė tą, kad 
Vokietija turės išmokėti tal
kininkams kelias dešimtis mi- 
liardų, tat reiškia, turės ati
duoti pergalėtojams keleto 
metų visų darbininkų uždar
bį. Jeigu taip dalykams esant 
vokiečių socialistai nekalba a-
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pie kovą, tai ženklas, kad jie 
suprato, jog žmonių sugyve
nimas statomas ne vien ant 
kovos.

Brolybės žodžio jie dar ne
drįsta ištarti, nes tat butų 
peixiaug klerikališka, bet so
lidarumą ir Kautskys brangi 
na labiau negu kovą.

Kaip tikėjimas į vieną Die
vą ir dūšios amžinybę yra ka 
talikų tikėjimo pamatas, taip 
tikėjimas į kovą buvo socia
lizmo, ypač Marksinio, pama
tas. Bernsteinas buvo išdrį
sęs apie to pamato vertę abe* 
joti pirm trisdešimties, maž
daug, metų. Kovos ir karės 
branginimas ypač būvo stip
rus Vokietijoje. Šita karė į- 
tikino vokiečius socialistus ir 
nesocialistus, kad kova nėra 
taip gera, kaip jie tikėjosi.

Butų didelė klaida svajoti, 
buk socializmas jau slenkąs 
artyn prje krikščionijosr Jis 
tik atsižada nebetinkančių se
nų obalsiy.
Trečia išvada, kurią daro 

“Draugas” iš Kautskio ir Bern- 
steinfrjaiškų, yra ta, kad tuodu 
socialistų vadu turėję atmesti 
da ir kitą savo teorijos pama
tą—tą, būtent, kad žmonės, ku 
rių interesai yra priešingi, ne
galį susitarti tarp savęs. Sako:

Antrasis socijalizmo ponia 
tas buvo, kad negalima yra 
sutartis tarp žmonių turinčių 
priešingus interesus, šiandien 
Amerikos darbininko intere
sai yra tiesiog priešingi Vo
kietijos darbininko intore-

kos sutartį, tai Amerikos dar 
bininkai turės iš ko gauti di
desnes algas. Bet-gi vokiečių 
socijalistai nori išvien eiti su 
Amerikos socijalistais. Tat 
kyla klausimas, katrie dabar 
atsižadės savo šalies darbinin

Jeigu jie tą klausimą iš
girstų, tai abeji pakeltų baisų 
protesto triukšmą. Bet trinks 
mas nepanaikys interesų prie 
šingumo tarp Amerikos ir Vo 
kieti jos darbininkų; nepanai
kys fakto, kad Vokietija per
galėta, ir kad turi savo už
darbį atiduoti pergalėtojams, 
Triukšmas yra tiek geras, 
kad apseina be proto.

Vietoje triukšmo panaudo
jant protą ir socijalistams pri 
seitų pripažinti, kad sutartis 
yra galima tarp žmonių turiu 
čių priešingų interesų. To nie 
kada iki šiol nepripažindavo 
socijalistai, ypač vokiškieji. 
Jei tat dabar Kautskys'su 
Bcrnsteinu tiesia ranką Ame
rikos darbininkams be slap
to tikslo šituos prigauti, tat 
atsisako nuo antros socijaliz- 
mo klaidos* garsinusios iki 
šiol, kad priešingų interesų 
žmonės negali tartis niekuo
met.
Ištraukęs tiek daug ir taip 

svarbių “pamokų” iš tų laiškų, 
“Draugas,” žinoma, užbaigia 
savo išvadžiojimus socialistų 
mokslo pažeminimu ir “krikš
čioniškos demokratijos” išaug- 
stinimu. Socializmo mokslas, 
pasak jo, esąs “dvilinkas įtikė
jimas į Darwiną” ir štai dabar 
gyvenimas parodęs jo netiku- 
mą.

Visa tai butų labai puiku, jei 
gu tai butų—teisinga. Bet ne
laimė, kad “Draugo” išvadžio
jimuose tiesos! visai nėra/Mes 
esame priversti 
tai, 
gal sunaikinsime visą džiaugs
mą, kurį jam davė dūmojimai 
apie Kautslčio ir Bernsteino lai 
skus. Imsime punktą po punk
to.

“Draugo” redaktorius atrado, 
kad mintį apie žmonijos soli
darumą Vokietijos 
vadai išreiškę tiktai 
—kuomet popiežius 
ją jau 1919 m. Jisai, 
visai nežino, kad ta mintis bu
vo ir yra socializmo principas 
nuo to laiko, kaip yra įsteigtas 
socializmo mokslas.

Pirmutinis mokslinio socia
lizmo programas tapo parašy
tas 1847 m. ir išleistas knyge
lėje, užvardintoje "‘Komunistų 

pasakyti jam 
nežiūrint to, kad tuo mes

1920 m., 
išreiškęs 

matoma,

Manifestai.” Tas programas 
baigiasi žodžiais: “Visų šalių 
proletarai, vienykitės!” Vado
vaudamasis mintim apie viso 
pasaulio proletarų (darbinin
kų) solidarumą, Marksas vė
liaus, 1864 m., įsteigė Interna
cionalų Darbininkų Asociaciją 
(arba trumpai sakant, Interna
cionalą); ir ta pati mintis pas
kui paskatino socialistus įsteig
ti antrąjį Internacionalą 1889 
m.

Didžioji pasaulio karė ir bol
ševizmas suardė antrąjį Inter
nacionalą, taip-pat kaip francu- 
zų-prusų karė 1870 m. ir baku- 
nizmas buvo suardę pirmąjį In
ternacionalą. Ką-gi dabar daro 
socidlistų vadai? Jie vėl sten
giasi atgaivinti tarptautinį dar
bininkų susivienijimą, vadovai! 
darnios! tuo senuoju savo obal- 
siu, kad visų šalių proletarai tu 
ri eiti išvien. Ir šituo tikslu, o 
ne kokiu kitu, Kautskis su 
Bcrnsteinu parašė laiškus į 
Amerikos darbininkus.

O “Draugo” redaktorius įsi
vaizdino, kad socialistams ta 
mintis apie tarptautinį solida
rumą atėjusi į galvą tiktai 
1920 m. Ar jisai tik-ką atke
liavo nuo kitos planetos, kad 
visai nežino, kas iki šiol dėjosi

Dabar apie kovos ir brolybės 
principus.

Prieš socialistų mokslą, ku
ris, girdi, “stovi ant kovos,” 
“Draugo” redaktorius stato 

krikščionybę, kuri, pasak jo, 
“stovi ant brolybės.”

Čia jisai irgi parodo visišką 
savo nežino] iiruj. Jau mos mi- 
nejome, kad pačiame pirmuti
niame mokslinio j socializmo 
programe yra paskelbta, kaipo 
svarbiausia principas, tarptau
tinė darbininkų vienybė. Reiš
kia, yra netiesa, buk brolybės 
principas prieštaraująs sočia liz 
mui.

Bet 
tiktai 
cipą 
dabartinėje 
koje, o kovoja už tokią visuo
menes tvarką, kurioje visa 
žmonija bus viena broliška šei
myna. Visos žmonijos brolybė 
yra augščiausias jų idealas.

“Draugo” redaktorius tečiaus 
mano, kad brolybės idėjos skel 
bėjai iki šiol buvę tiktai popie
žius ir “krikščionįs demokra
tai”!

Mes nebusime taip naivus, 
kaip jisai, ir nesigirsime, kad 
vieni tiktai socialistai žiną tą 

to negana. Socialistai ne 
laiko už pamatinį prin- 
darbininkų vienybę jau 

visuomenes tvar-

ir nebūtų labai ko. Žmonijos 
brolybės idėja yra gana papra
stas dalykas, ir nereikia Salia
mono išminties, kad šiandie ją 
sugalvojus. Ta idėja yra taip 
sena, kaip žmonių civilizacija, 
kuri, žinoma, prasidėjo daug 
anksčiaus, negu krikščionybė. 
Sjkclbti brolybes idėją šiandie 
didelio nuopelno nėra.

Bet brolybė, nors ir skelbia
ma per tūkstančius melų, iki 
šiol vis dar neįsikunija žmoni
jos gyvenime. Iš to matyt, kad 
jos įvykinimas yra nepalygina
mai keblesnis dalykas, negu jos 
pripažinimas, arba skelbimas. 
Ir šitame klausime, brolybės 
idėjos įvykinimo klausime, o ne 
tenai, kur rodo “Draugas,” ra n 
dasi tikras skirtumas tarpe įvai

Brolybės idėją pripažįsta ir 
klerikalai, ir buržuaziniai libe
ralai (atsiminkite buržuazines 
Francijos revoliucijos obalsį: 
“Libertė, Egalitč, Fraternitė”), 
ir socialistai; bet keliai, ku
riais jie siūlo eiti prie jos įvy- 
kinimo, yra visai skirtingi.

Socialistai shko, kad pasto
vus brolybės idėjos įvykinimas 
gyvenime yra galimas tiktai 
tuomet, kuomet tarpe žmonių 
nėra reikalų priešingumo. Bet 
šių dienų visuomenė kaip tik 
turi tokią tvarką, kurioje vie
nos dalies žmonių reikalai yra 
priešingi kitos dalies žmonių 
reikalams. Todėl socialistai da 
ro šias dvi išvadas: vieną, kad 
šiandie gali brolybės ryšiais vie 
nyties tiktai vienos klesos žmo
nės' darbininkai; antra, kad 
šita žmonių klesa privalo per
keisti visuomenės tvarką taip, 

kad reikalų priešingumai visuo 
menėje išnyktų: tada brolybė 
užviešpataus viąos žmonijos 
gyvenime.

Bet kad daVbininkų klesa ga
lėtų atsiekti šito tikslo, tai ji 
turi stengties įgyti galią valsty- 
bėję ir visuomenėje; o tos ga
lios ji negali įgyli kitaip, kaip 
tiktai per kovą.

Tai ve kokią reikšmę turi 
kovos principas socialistų teo
rijoje. Jisai ne tiktai neprieš
tarauju brolybės principui,' o 
yra pilniausioje harmonijoje su 
juo. Be kovos visuomenės t va r 
ka negali būt perkeista; o ne- 
perkeitus visuomenės tvarkos, 
negalima Įvykinti brolybės idea 
lą žmonijoje.

Vadinamieji “krikščionįs de
mokratui” atiųdta darbininkų 

kovą už perkeitimą visuomenės 
tvarkos; todėl jie, nors ir šneka 
apie ^‘brolybę,” bet jų kelias 

neveda prie jos.
Jie ragina vykinti visų žmo

nių brolybę jau šiandie, kuo
met tų žmonių reikalai prieš
tarauja vieni kitiems. Brolybės 
tuo jie neatsiekia, o tiktai su
laiko darbininkus nuo kovos už 
geresnį biurį: žodžiu, patarnau 
ja darbininkų išnaudotojams.

“Krikščionių / demokratų” 
skelbiamoji “brolybė” todėl f ak 
tiškai yra niekas kitas, kaip 
mulkinimas beturčių tikslu lai 
kyti juos vergijoje. -

Trečias punktas: Amerikos ir 
Vokietijos darbininkų reikalų 
“priešingumas.”

Pasak “Draugo” redakto
riaus, Kautskis su Bcrnsteinu, 
ragindami prie vicnybC-s šios šn 
lies ir Vokietijos darbininkus, 
taip-pat “išsižadėję” vieno savo 
principų. Apie šitą jo pasaką^, 
nėra kas daug kalbėti, nes šian 
die ir maži vaikai žino, jogei 
socialistai skelbia, kad pama
tiniai viso pasaulio darbininką 
reikalai yra bendri.

Pagalios, apie “Draugo” tik
rinimą,’ buk Marksas paėmęs 
savo idėjas nuo Darvvino. čia 
yra “dvilinka” netiesa. Viena, 

.Markso teorija tapo suformu
luota daug anksčiaus, negu 
Darvvino teorija .(Darvvino vei
kalas “The Origin of Spccies” 
tapo išleistas 1859 m.); antra, 
Markso teorija priklauso visuo 
menės mokslų sričiai, o Dar
vvino teorija priklauso gamtos 
mokslų sričiai. Panašią Į dar- 
vvinizmą teoriją sutvėrė visuo
menės mokslų srityje protesto- 
nų kunigas Malthus, o ne Mark 
sus. ir tiktai didžiausi ignoran- 
tai nežino to dalyko, kad Mark 
so pasekėjai visuomet griežčiau 
šiai kovojo su malthusianizmu.

Taigi, perkračius “Draugo” 
redaktoriaus išvadžiojimus apje 
socializmą, pasirodo, kad jisai 
nieko o nieko neišmano ne tik
tai apie jį, o ir apie visuome
nės mokslus.

Bet kam jisai tada imasi ne 
savo darbo? Kitąsyk jisai buvo 
teologijos profesorium dvasiš
koje akademijoje Petrapilyje:
nejaugi tenai jisai paprato mo
kinti žmones tokių dalykų, apie 
kuriuos jisai pats neturi ma
žiausios nuovokos?

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translation ttlert with the post- 
n'.KSter at Chicago, UI. April t, 1920 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

AUSTRALIJA.
[Federuotos spaudos žinia]

Sydney.—Australijos valdžia 
baisiai nepatenkinta Jungtinių 
Valstijų senatu, kuris užvilko 
taikos sutarties ratifikavimą. 
Valdžios sferose atvirai kalba
ma, kad pasaulio taika butų 
daug arčiaus, jeigu ne Jung
tinių Valstijų senato užsispy
rimas.

Iš kitos pusės, Australijos 
darbininkai yra labai patenkin
ti, kad senatas griežtai stoja 
prieš tautų Lygos pieno 10 str
aipsnį. Jie gerai permato, kad 
to straipsnio priėmimas pri
vestų prie naujų karių, kurių 
paskelbime žmonės neturėtų 
sprendžiamojo dalso.

Australijos laivyno minisleris 
(p Cook) sako, jog Jungtinių

Valstijų senato tvirtinimas, kad skerdyklų baronai paskyrė $40, 
Anglija su savo kolonijoms 000.
(kurios ir-gi galės balsuoti) | “Valstijos prokuroras kalba 
galinti sudaryti bloką,—neturįs apie plėšikus. Niekas perą tiek 
jokio pamato. 'Paskui jis daro * atsakomingas už jų buvimą 
sekamą pareiškimą: Chicagoj, kaip pats* prokuro-

“Tas faktas, kad Jungtinės ras.”
Valstijos turi tik vieną balsą, 
nėra svarbus. Juk Amerikoj 
yra kitų nepriklausomų vals
tijų, kurios gali balsuoti. Pa
vyzdžiui, Brazilija, Ecuador, 
Guatemala, Nicaragua, Peru, 
Uruguay ir kilos. Tokių vals
tybių viso susidaro 12. Austra
lija, Kanada, Naujoji Zelandija, 
Pietinė Afrika ir Indija turi 
tik po vieną balsą... Senato
riaus Lodge’o ir jo pasekėjų 
visi argumentai, kuomet išana
lizuoti, tuo budu nupuola”.

Vienok visi toliau matantįs 
žmonės gerai supranta tą fak
tą, kad taikos konferencijoj 
duota Anglijos kolonijoms bal
savimo teise lik todėl, kad Ang
lijos, imperialistai norėjo to. 
Imperialistai permatė, kad 
tos kolonijos rems jų užmačius 
Tautų Lygoj. Jeigu jie nebūtų 
nujautę tos paramos, tai jie 
nebūtų reikalavę kolonijoms 
balsavimo teisių,.

ANGLIJA
[Federuoto* spaudos žinia]

Londonas. — Lelclnvorth 
randasi netoli nuo Londono: 
traukiniu į vieną valandą gali
ma pasiekti jį. Miestas nepa
prastai gražus j visas skęsta 
žalumynuose, namai puikus 
nedideli: aukštesnių nėra, kaip 
ant dviejų lubų. Tame mieste 
gyvena J2.000 darbininkų.

Nors! Cetchvvorth’e yra upie 

30 fabrikų ir dirbtuvių, bet dū
mų mieste nėra: fabrikai ir 
dirbtuves varoma elektros pa
jėga. Ant kiekvieno kampo 
randasi krautuvė. Diduma jų 
įkurta kooperatyvials pamatais.

Tą miestą įkūrė Garden Ci- 
lies kompanija, kuri ima sau 
tik 5 nuoš. nuo investuoto ka
pitalo. Kitas pelnas skiriama 
darbininkams. D|abar norima 
sutvarkyti taip, kad viskas butų 
tvarkoma kooperatyviais pama 
tais.

Namai įrengti taip, kad ne
reikia specialių tarnaičių jų pri 
žiūrėjimui. Namai nevedusiams 
pabudavota netoliese nuo mie
sto valgyklų, kur už prieinamą 
kainą galima gauti geras mai
stas.

FRANCIJA.
(Federuotos spaudos ilnia]

• Paryžius.—JJillauctoiirto me
talo polimotojai paskelbė strei
ką, kad atgavus senąsias algas. 
Samdininkai bando panaikinti 
nuodalinį darbą atleisdami uni- 
jistus, o jų vietan samdydami 
moteris, kurioms mokėdavo 
mažesnes algas. Kuomet uniji- 
stai priešinosi pašalinimui, tai 
jiems pasiūlydavo dirbti už nu
pigintas algas. Unijistai nuta
rė susyk užbaigti su ta padėtim 
ir paskelbė streiką.

True translntinn filed with the post- 
master at Chicago. 111. April 1, l'.'2C 
as roųuired by the nei of Oct. 6,1917

BULGARIJA.
ĮFederuotos spaudos žinia]

Paryžius. — Čia gautft žinių, 
kad Bulgarijoj areštuojama bu 
riais tie darbininkai, kurie da
lyvavo paskutiniame geležinke
liečių streike. Sofijoj areštuota 
230 komunistų geležinkeliečių, 
Philippolyj 350 ir Plevnoj 300. 
Tie masiniai areštai bandoma 
pateisinti tuo, kad buk valdžia 
susekusi sąmokslą, sulig ku
riuo gegužės 1 d. nutarta “pada 
ryti revoliuciją.”

JUNGTINĖ^ VALSTIJOS.
IFcderuotos apaudoi žinia]

Chicago. — Edward J. Nock- 
els Chicagos Darbo Federacijos 
susirinkime kuogrieščiausia pa 
smerkė, medžiokles ant radika
lų ir gen. prokuroro Palmerio 
ic valstijos Įfrokuroro Hoyne’s 
veikimą.

“Puolimai ant radikalų buvo 
šiauriausias nusidėjimas, ko

kis kada nors įvyko,” pareiškė 
Nockels. “Medžioklė buvo su
rengta neteisotai, žmonės buvo 
areštuojami be va rimtų, ir vi
sam tam dalykui kapitalistai ir

Federacija paskyrė $500 su
rengimui masinio mitingo Wa- 
shingtone. Mitingas rengiama 
tuo tikslu, kad užprotestavus 
prieš sulaikymą pačių ir vaikų 
deportuotųjų “radikalų.”

Tacoma, Wash. — “Nekal
ti”—tokį nuosprendį išnešė 

“darbininkai teisėjai,” kurie da 
lyvavo Monlcsanos teisme. Ta
me teisme buvo tardoma pašau 
lio pramoniečių unijos nariai. 
Septyni jų rasta kalti antro laip 
snio žmogžudystėj, du išteisin
ta ir vienas pripažinta nesvei
ka pročiu.

“Darbininkai teisėjai” balsa
vo, kad puolimą ant pramonie
čių unijos surengė Centralijos 
kapitalistai; kad puolimas bu
vo neteisotai padarytas ir todėl 
užpultieji turėjo teisės ginties; 
kad Warren O. Grimm, užmuš 
lasai Amerikiečių Legiono na
rys, buvo vienas konspiratorių, 
ir kad teismas neparodė reikia
mo bešalumo tardymuose.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Lietuvos Laisvas Fondas yra 
Amerikos Lietuviu Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: remti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo Žmonių kovą už savo teise* 

ir išsivadavima.
Aukos reikisi siųsti Fondo ktx- sieriui šiuo adresu: K. Gugis, 

8323 S. Halsted St, Chicago, 111

Aukų kvitavintas.

Ch. Norkus, Phtla., Pa... $1.00 
Tvaranavičius, St. Louis,

Mo...................................... 2.00
Vakar paskelbta .. $1576.73

Viso $1579.73

NOfcl SURINKT 100,000 
DOLERIŲ.

Tai žmonėm^, nukentėjusiems 
dėl viesulos, šelpti.

Įvairios Chicagos draugijos, 
majoro Thompson^ vadovau
jamos, daro pastangų surinkti 
šimtą tuksiančių dolerių. Au
kos bus panaudojama šelpimui 
tų žmonių, kurie nukentėjo dė
lei siautusios praeitą ncdėldie- 
nį viesulos.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokias reikalas, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popiSras.

Namų Ofisas: Miesto Ofisu:

3921 S. Haitis lt 127 H. Dcadrtrn tt.
Ant trečių lubų 1111-13 Unity Bl^g.

Tel. Drover 1310 Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvi* Gydytoja* ir Chlrargat I 
25 E. Waehinfftoa St, 
Manhall Field Annas

IBth fl. Ruime* 
Phone Central 8862 

Valaadoti nuo 10 Iki II ryto

1121 North We*ter* Ava^ 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

K-Spinduliai. Phona Armltage t;01| Į 
Reaidencijo* telefoną* West 612| I —- ----------. . . . . _ >

Telephone Drover 5051 1

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo, 
1261 So. Halsted St. Chicago, HL

1
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BENTON, ILL.
i KORESPONDENCIJOS

žinomas kaipo sistemos sutaisyto- 
jas, pageJbintis gamtai prašalinti I 
nešvarumus ii kraujo ir tuomi pa- I 
darantis galą votims, skauduliams. I 
išbėrimams, puČkama ir apskritam i 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jj. I 
Ji pardavinėja visos aptiekos. Kaina I 
>1.26 ir 6c mokesčių.

Pavasariniai 
išbėrimai

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežijimu ir savo di
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išvalyk 
kraują, vartodamas

Severas
Blood Purifier

(Severos Kraujo Valytoją) kuris yra

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Domarkus, P. Abromavičių, D. 
Stonkus, B. Katkiene, P. Valo- 
nis, J. Izbickas — po $1.00; R. 
Varonaitiene 75c; E. Izbickicnč, 
S. Vaidalauskas, P. Tuskenis, A. 
Bernotas, imi 50c; J. Beinoris, 

I P. Buividas, K. Tilvikas, A. Liau 
gaudienė po 25c. Viso $23.75.

Gcrb. kalbėtojui ir visiems 
aukavusiems L. S. S. 228 kuopa

Vietos lietuvių judėjimas.

W. F. SFVFRĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

— Teisybę Mylintis.
kus, A. Skirmantas, P. Milašius, 
A. Mikelionis, P. Vilktrakis, L. 

' montas, T. Lubis, L. Rutkaus
kas — po $2; J. Šamas, J. Rat-

DABAR PROGA
Užsirašyt “Karda”

■ 
■

Knstus sakė: “Mano jungas yra malonus“. O tavo, 
darbininke, jungas yra niekam nepavydus, tai mainyk su 
juo. Jeigu nežinai kaip tai padaryti, tai užsirašyk sau 
“KARDĄ“ metams, kuris tau visa tai išaiškins.

“KARDAS“ duoda didelę progą pasinaudoti iki 1 d. 
gegužės, tik už 1 doĮ. metams. Nuo 1 <1. gegužės “KAR
DAS“ kainuos $2.00 niet., pavienis numeris 20c. Bet užtai 
“Kardas“ bus padidintas; bus spausdinamas ant malonios, 
slidžios popieros, su spalvuotais viršeliais, daugeliu gražių 
>— naujų paveikslų, ir bus kun. Bimba, kuris jau senai sa
kė pamokslus “Karde“.

Kas iki 1 d. Gegužės užsirašys “KARDĄ“ už $1.00 — 
gaus jį per visus metus.

Adresuokite:

1143 N. Paulina St Chicago, III

r------------------------------------------------------------------------------

Giminės Lietuvoje
/

Suvienytų Valstijų valdžia dabar priima Parcel Post 
siuntinius Lietuvai ir užtikrina, kad siuntiniai nueis trum
pu laiku. Mes supakuosime jums siuntinius; padarysime 
tinkamus pasiuntimui ir išsiųsime per Parcel Post. Jeigu 
jus pirksite vertės daugiau negu už $20.00, mes užmokėsi
me už persiuntimą. Jums tik reikia nupirkti kas reikalin
ga ir daugiau nieko, o mes pasirūpinsime pristatyti jūsų 
giminėms Lituvoj. Mes parduodame geriausius mastinius 
materiolus; taipgi gatavus dėvėjimui vyrams, moterims ir 
vaikams; taipgi vaikinams drabužiai ir avalinė; abelnai —- 
visai šeimynai.

OTTO’SFAIR
3810 So. Kedzie Avė., Chicago.

Phone McKinley 5022
<___________________________________________________________ __ _

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
Įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; pietus rodos, tartum kas 
j gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po Krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

DR. JOSEPH ZIFF
DAKTARAS NAMUOSE

Akių Specialistas
Akis egzaminuoja už dyką.

Jūsų galvos skaudė
jimus Ir negalė ji- 

rnus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaaer’s ofise ant 3 lubų 
3149 So. Morgan St.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknjs, žiedai, lapai ir tt., nuo ko- 

. kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Belo yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

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

Musų miestelyj lietuviai ne
blogai sugyvena. Gal dėlto, kac 
lietuviško priemolis neturime, 
tai nėra kam vienų prieš kitus 
kurstyti ir nesutikimų sėti. Lcn 
kų piemuo buvo parsikvietęs ir 
lietuviškąjį, bet ne ką telaimė- 
jo.

Vietos lietuviai, matyt, giliai 
atjaučia kovojančių už geresnę 
ateitį Lietuvos darbininkų rei
kalus. Kaip tik jie išgirdo jų 
balsą, šaukiantį į amerikiečius 
pagalbas, jie tuojau pasiskubi
no su aukomis. Buvo surink
ta $34.95, dabar vėl surinkta 
Lietuvos Laisvės Fondą n $36.- 
31, taigi per abudu Jcartu $71.- 
26. [$36.31 gauta ir kvituota 
Liet. Laisvės 
Red.].

Darbai čia 
neblogiausiai
kasyklos, kurių čia yra ketve
rius, dirba keturias dienas sa
vaitėje, ir iš kitur atvykusiam 
darbas nesunku gauti. Kitokių 
darbų betgi nėra. — V. Jankus.

Fondo skyriuje.

šiuo tarpu eina 
aplamai, anglių

REZOLIUCIJA APIE LIETU
VOS TVARKĄ.

H . .... — " ■

Cleveland, O. — Besiartinant 
rinkimams į Lietuvos Steigia
mąjį Seimą musų, Amerikos 
lietuvių darbininkų, priederme 
yra: pareikšti kokios mes gei
džiame tvarkos Lietuvai, kad 
nors tuo prisidėjus prie nustaty 
mo busimų valstybės pamatų, 
kurie atatiktų darbo žmonių rei 
kalams.

Todėl T. M. I). 20ta kuopa lai 
kylame savo mėnesiniame susi
rinkime, kovo 21 dienų 1920, 
Goodrich svetainėj, nutarė, kad 
butų parašyta tinkama rezoliu
cija, ii’ šitą darbą pavedė išrink
tai komisijai.

Abelnai, išdėstant tai, ko, jos 
manymu, turėtų reikalauti Ame
rikos lietuviai darbininkai iš bu 
simųjų Lietuvos konstitucijos 
darytojų, šilų reikalavimų sara« 
šą tarta paskelbti spaudoj ir 
kartu psiųsti T. M. D. centrui, 
idant ir jis nustatytų savo po
ziciją Lietuvos klasiniu.

Mes geidžiame, kad Lietuva 
butų tikrai demokratinga, žmo 
nių valdoma, šalis. Ir kad pa
matiniuose josios įstatymuose 
butų pravesta sekami dalykai:

I. Liaudies ir piliečių teisės.
1. Visuotinas, lygus, slaptas ir

tiesus balsavimas renkant šalies 
seimą ir miestų bei valsčių sa
vivaldybes. \

2. Lygybę prieš įstatymus vi
siems piliečiams — be gimtiesį 
tautos ir tikėjimų skirtumo.

3. Pilna žodžio, spaudos, su
sirinkimų ir oirganizcijų laisvė.

4. Asmens ir gyvenamojo bu 
to neliečiamybė.

5. Pataisos namai vietoj kalė 
jimų.

6. Atskyrimas bažnyčios nuo 
valstybės ir mokyklos nuo baž
nyčios.

7. Verstinas ir nemjokamas 
pradinis mokslas — iki 16 me
tų amžiaus.

8. Vietoj .nuolatinės kariuo
menės laikyti miliciją.
II. Žemės rfcforma ir apsaugoji

mas darbininkų.
1. Dvarų ir buvusių caro val

džios žemių pavedimas mažaže 
niiams ir bežemiams valstie
čiams.

2. Sodžiaus darbininkų atsto 
vų dalyvavimas žemės ūkini 
tvarkyti įstaigose.

3. Astuonių valandų darbo 
dienos įstatymas ir niininium ai 
gų, pakankamų žmoniškam dar 
biniuko ir jo šeimynos pragyve 
irimui.

4. Valstybine darbininkų ap- 
drauda nuo ligos ir mirties.

5. Darbininkų atstovų dalyva 
vinilas pramonei tvarkyli ištai
gose.

6. Apribojimas kapitalo taip, 
kad atskiras asmuo ngaletiT tu

i i., ii i ....us-Tirss
Phone Canal 1043

HOERBERS HALL
PUIKI SVETAINĖ 

2131-35 Blue Island Avenue. 
WM. VORSATZ, Savininkas

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

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

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

lengvėjo, kad dabar

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:
100 auksinų $2.00 2;ooo ąuksinų 40.00
200 4.00 3,000 60.00
300 6.00 4,000 M 80.00
400 8.00 6,000 ff 100.00
500 ,, 10.00 9,000 if 150.00

1,000 20.00 12,000 ff 200.00
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami i vieną 
mėnesj laiko.

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

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

GERA spauda • 
erą naudą nešą.

1 ✓

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

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

<ff O mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
'spausdinti.

Naujienų Spaustuve
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

V . . ............................ .................................... . IĮ .1 .... ......................................»................... ................................. ............

rėti daugiau kaip 100,(K)0 pini
gais. Kas bus uždirbama dau
giau, pnigai tiir eiti į valstybės 
iždą.

T. M, D. 20tos kuopos komi
sija,

J. Sandas, . < t 2 ___________ _ „ į

Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 
l dirbtuvės. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

“rEumaTi/iHaS-*
Namuose Pagydomas, kaip tai 

praneša vienas turėjęs jį.
Pavasarį 1893 metais aš įgi

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

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

MARK M. JACKSON, 
648 F. Gurney Bldg.

Syracuse, N. Y.
Mr. Jacksono Atsakomybė, šis 

liudijimas teisingas.

Tel. Boulevard 8329 

Darbo Žmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted SL, CMcago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomija, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tu mokslą; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius Ir pavieniais parduodame 
“Naujienas“, “Keidvį” ‘Kardą“ ir 
“Dilgėles“. Mes padarėme musų 
knygą naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiąskite sykiu už 6c 
krasaženklią.

TER-CAM-FO
Geriausia Gyduolė

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

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

. MUSIC STORE
Deimantai. 
Laikrodžiai, 

Auksybč, Co- 
umbijoa Gra- 
onolas ir lie- 
uuviški nau
jausi rekor

dai.
4537 So. Ashland Avė., Chicago, III

Pel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietą iki 8 vakare.

Tclephone Yards 5834

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

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

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

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kile- 

niui. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pilkime. Kai kurie dalykai pi- 
f;esni negu olselio kaina. Vyrų ir 
aunų-vyrų gatavai pasiūti ir ant or

derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

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

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

Atidąryta kiekvieną dieną Iki 9 
vai. vakare. SVbatomis iki 10 vai. 
vakare. Nedėliomis iki 6 v. vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halsted SL Chicago, I1L
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Ketvergas, BalancLl, 1920

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

Pirmininkas J. M. Endziulis
Gen’l Delivery, Hartfo 

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

Iždininkas Kazys Liutkus
181 Grand St., Brooklyn, N. Y.

ville, III. man rašo:
“Nors musų komunistams ir 

pavyko nusivesti su savim ke-

Smagios žinutės.

Hartford. Conn., Daugelis inusŲ narių nl- 
——v— si sakė klausyti komunistų ir no

ri pasilikti ant to paties funda
mento, ant kurio L. D. L. D. su 
Ihudiivota.

ir laukia kol bus perorganizuo
ta kuopa; tai tada užsimokės.

“Jau mes būtume savo kuopų 
senai perorganizavę, jei ne li
gos: nes kuomet vien i serga, k i 
ti miršta, lai, žinoma, nesmagu 
nei veikti.“

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

Linksma darosi matant, kad 
musų draugai nenuleidžia ran
kų šiame labai kritingame mo
mente, bet uoliait imasi darbo 
ir didžiausiu pasišventimu vei- , 
kia, kad tik greičiau sutvar
kius ir sustiprinus L. 1). L. D., 
ir pastačius ją į tas pačias vė
žes, iš kurių jos priešai buvo ją 
iškreipę ir bemėgino nusivesti

“Taigi duokite mums infor
macijų: ar mes turime tverti 
naują kuopą ar pasilikti po va r 
<hi senosios kuopos, kuri turėjo 
21 numerį. Tik gretai praneš
kite, nes mes norime prisiųsti 
mokesčius už šiuos 1920 ino-

i tus“.
iš Rockford,

Nekalbant jau apie tas kuo
pas, kurios iki šiol suspėjo per
siorganizuoti ir galutinai apsi
valė nuo negeistinų elementui, 
iš įvairių vietų ateina vis dalu-! 
giau ir daugiau naujų džiugi
nančių žinių.

1 III., vėl rašo:
“Mes, rockfordiečiai, irgi ne

atsitiksime neperorganizavę L. 
D. L. D. 29 kuopos, ir tinkamai 
mokėsime apsiginti nu<> tų gai
valų, kurie kenkia netiktai mu
sų kuopai, bet ir visai organiza
cijai.

“Pastaruoju laiku daug narių 
paliovė mokėti mokesčius 29 
kuopai, kuri nesiskaito su da
bartine L. D. L. D. konstitucija,

labai

Didelis Velykinis
IŠPARDAVIMAS

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

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

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

CHICAGO, ILL.
Phone: Drover 9687.

NUXATED IRON
RAGINANTI SPĖKA
UŽPAKALYJE AŠTRIŲ PASEK- 

MINGV VYRŲ IR MOTERŲ.
pasekmingus vyrus 

kad žmonės 1 I
rasite, kad jie turi I

kaipo vaistą, ku-

' JL v-aI

Kuomet jus manote apie 
arba moteris jus žinote — 
kanti didelius darbus — jus 
spėkų, tvirtumų ir ener
gijų, tokia, kuri tiktai ; 
pripildyta per virš, kuo- j 
iwet kraujas yra pripil
dytas su geležimi. Nux- 
ated Iron pagerindama 
kraujų ir sutverdama 1 
naujo raudonojo kraujo 
celes, sustiprina nervus, 
atitaiso nusilpnėjusius 
audinius ir pagelbsti 
prailginti atnaujintų spč 
kų ir energijų visoje si
stemoje. Trjs milijonai 
žmonių vartoja jų kas metas
stiprintojų ir atitasytojų kraujo.

PADARYKITE ŠĮ BANDYMĄ.
Patėinykite kiek ilgai jus galite dirbti arba 

kiek toli jus galite nueiti be nuovargio; paskui 
paimkite dvi penkių granų plėškclcs Nuxated 
Iron tris syk dienoje po valgio per dvi savaiti. 
Tuokart vėl išmėginkite savo stiprumų ir pa- 
matysile kiek jus pagerėjote. Daug nervuo- 
tų, suirusių žmonių, kurie visų laiką negaliavo 
stebėtinai padidino savo spėką ir pakantrumą 
tiktai imdami geleži tikroje formoje.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ii

Kitas draugas iš Leavlston, 
Me., rašo:

“Iš karto musų kuopos visi 
nariai buvo nuėję su knųmis- 
tais, ir aš buvau pasilikęs vie
nas; bet kada jie pamalė ko
munistų veidmainystę, lai pra
dėjo šuoliais nuo jų bėgti. Ir, 
kaip matyt, tai trumpoj ateityj 
kuopą peorganizuosim.“

Tokių jau žinių ateina ir iš ki 
tų vietų, kaip tai: Milwaukee, 
Cicero, Lo-vvel, Binghamkm ir 
net iš “caro“ J. Šukio sostinės 
Philadelphijos, kur taip pat vie
nas draugas rašo, kad “komu
nistai“ jau pradeda smukti ir 
minios šalinasi jų.

Šitokis apsireiškimas
džiugina netiktai mane, bet ir 
kiekvienų sąmoningesnį šios or 
ganizacijos narį, nes jis aiškiai 
parodo, kad trumpoj ateityj 
“komunistai“ liks nugalėti ir 
visos jų pastangos užgriebti šią 
organizacijų nueis vėjais.

Taigi draugai ir draugės, no 
nuleiskime rankų ir nesustoki
me veikę nei vieną minutę. Juo 
labiau mes veiksime, tuo. grei
čiau priešą nugalėsime, o juo 
greičiau tas priešas bus nuga
lėtas, tuo sveikiau mums ir mu 
sų organizacijai. Tada nebus 
kam trukdyti jos prakilnų dar
bą, ir ji galės mekeno nevaržo
ma liuosai sau augti, plėtotis ir 
nešti dvasišką peną kiekvienam 
lietuviui darbininkui.

Ten, kur kuopos jau persior
ganizavo, stengkimės jas sustip 
rinti ir padaryti jas daug stip
resnėmis, gyvesnėmis ir veiklus 
nėmis negu jos buvo iki šiol. 
Tuo tikslu rengiate prakal
bas, paskaitas ir kitus naudin
gus ir pamokinančius viešus su 
sirinkiuius. Gi ten, kur kuo- 
pos du nepersioganizavusios, 
stengkimės kuogreičiausia jas 
perorganizuoti ir įstatyt vėl į tas 
pačias vėžes, iš kūnų jos buvo 
išstumtos.

Mes žinom, kad daugelis bu
vusių L. 1>. L. D. kuopų iškry
po iš kelio ir nuėjo su “komu
nistais“ vien dėlto, kad per tū
lą laiką jos buvo bovijamos 
“komunistiškomis“ frazėmis ir 
galų gale šventai patikėjo į tu 
žądamąjį “rojų“, kurį “komu
nistai” atvejų atvejais joms ža
dėjo. Bet dabar, kuomet jos 
pamatė, kad visus tuos “'komu 
nistų” žadėjimus vėjas išraš
kė, kuomet pamatė, kad tas jų 
žadamasis “rojus” virto kuo ki
tu, tai pradeda nuo jų šuoliais

KNYGOS PABRANGO
Bet IVIes Jas

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

Vertės už $3.00
Pardavimo kaino $2.00

r"

Num. 2
Socializmo Minties Blaivu

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

Verte už $1.75
Pardavimo kaina $1.00 

k.____________________________/

Num. 3
Rymas, Romanas ............ $1.75
Rymfts, Romanas (apd.).. 2.50
Šiaurės Karžygiai ...........$1.75
Chinija.................................... 40

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

<____________________________/

Num. 4
Macbeth .............................. 70
Macbeth (apd.) ................ $1.00
Vaišes Kristaus pas popie-žių..................................................... 5c
Po priedanga šventenybes. .35

IŽydų likimas Gudijoje .... 10c 
Lizdas naminio Liūto .... 20c 
Consilium facultatis.........20c

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

k z

Num. 5
Ko mums reikia pirmiau

siai ..................................  35c
Kultūra ir Spauda..............60c
Labdarybe........................... 15c
Džiova ir Alkoholis.......... l()c
Koks privalo būti vaikų au

ginimas ir auklėjimas.. 35c

Mes Pardavinėsb 
me Knygas Ne= 
girdėtai Pigiomis 

Kainomis

Tiktai Per 40 Dienų
Pradedant Kovo 15
baigiant Balandžio 24

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

mėnai prisidėjo pastu- 
mėjimui gamtos mokslų
prickyn............................ 35c

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

Vertės už $1.90
Padavimo kaina $1.30 

___________________________________ j
(____________.. 

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

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

Vertės už $1.50
Pardavimo kaina $1.05

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

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

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME

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

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nenialimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vų, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasiro
dau visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES BITTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

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

b

Taigi čia kaip tik ir yra m|u- 
sų svarbiausia priedermė, eiti 
tas kuopas ir aiškinti joms jų 
padarytas klaidas ir nurodyti 
budus, kap tas klaidas atitaisy
ti. Ir jei tik mes visi imsimės 
darbo ir dirbsime, tai esu tik
ras, jog trumpoje ateityje ne
liks nei vienos tokios L. D. L. 
D. kuopos, kuri nebūtų persior
ganizavusi ir nesugrįžusi į tik
rąsias vėžes.

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

Vertės už $1.55
Pardavimo kaina $1.00 , 

k--------------------------------------- j

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

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

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

k j

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

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

Nieko nelaukit.
Perskaitę šį pranešimą tuoj 

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

Geros knygos yra geri drau
gai. Parsikvieskit jų į savo na
mus. Skaitykit jas ij* paskiau 
papuoškit savo knygyną. 

*■■■■■■■ ■ /

t----------------------------------------
Num. 11

! Moteris ir jos vieta žmoni
joje ...............................20c

Iš širdies............................... 15c
Kaip žmogus mąsto ...... 15c
Tiesų vadovas ir patarėjas $1.00

Vertės už $1.50
Parlavimo kaina $1.05 k______________________ j

Num. 12
Rankvedys Angliškos Kal

bos ...........................  $1.50
Pasika 1 be j i mas Amerikono 

ir (Iri noria u s.............. 10c
Akyvi apsireiškimai sviete 35c
Vagis................................... 10c

Vertės už $2.05
Pardavimo kaina $1.45 

k._________________________ j

z-------------------------------------_
Num. 13
Žvėris ir žmogus .. ............$1.25

Trumpa Geografija ............ 40c
Biologijai............................. 60c

Vertės už $2.25
Pardavimo kaina $1.55

L.S. Sąjungoje
■   1 —ii.i   ■— ■— - .1— I

Del moterų mokesčių.

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

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

Bei kalank i t e aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salotės Manufacturing Co. T'aigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.
Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre

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

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

LSS. 234 kuopa griežtai prie
šinga 19 kuopos sumanymui, 
kad moterį.% kurių, vyrai irgi 
priklauso Sąjungai, mokėtų po 
20 centų mėnesyj. Už mokes
čių ženklelius, perkant iš Na- 
cionalio Ofiso, mokama lygiai 
kaip už reguliarines taip ir už 
dualines štampas* tai kodėl mes 
turėtume uždėti po 20 centų 

Į musų vedusioms narėms? Juk 
vyrai, kurie priklauso L. S. Są
jungai su savo moterims, mo
ka iš vieno vyro uždarbio; Tai 
butų perdaug sunku musų ve
dusioms draugams.

Toks įnešimas referendumui 
butų geras tik tuo a t vėju, jei 
didžiuma LSS. narių butų ve
dę žmonės ir priklausytų kar-1 j

Vertės už $1.45
Pardavimo kaina $1.00 

_ _________ ._________________________ i

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, Illinois

z----------------------------------------- *
Num. 14
Gamtos Pajiegos............ $1.00
Rašto Istorija.................... 1.50
I lygiena .............................  50c

Vertės už $3.00
Pardavimo kaina $1.95 

------------------------------------ ----- --------------- t

tu su savo žmonomis: tada jie 
patįs nuspręstų referendumu, 
ar gali mokėti, ar ne. Bet da
bar juk didžiuma yra nevedė- 
liai, ir toki neturėtų teisės už
dėti mokesčius imt vedusiųjų.

Soc. Partijos nacionalė kon
stitucija nesako, kad moterįs, 
eurios priklauso kartu su savo 
vyrais, turėtų mokėti kokias- 
nors mokestis.

S. P. Tam tikslui ir įvedė 
ias “dual stamp’as,” kad galė
jus pritraukti į S. P. daugiaus

moterų. Mes taipgi naudoja
mės tomis dual stampomis, 
kad pritraukus daugiaus mo
terų į savo organizaciją.

Bet jeigu mes užkrausiu! ant 
vedusių musų draugų dar di
desnes mokestis, tai mes ne
teksim netik tų moterų, bet ir 
vyrai pasakys, kad “mes galim 
būti geri socialistai ir nepri
klausydami organizacijai,” o 
tai bus bloga.

234 Kuopos vardu,
D. Motuz, Nut. Rast.

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems ' 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 231G I

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR\PIGIAI
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Iš liet, rubsiuvią darbuotės.

Kovo 21 d. Mildos svetainė
je Lietuviška-/\merikoniška Bu 
bu Išdirbinio Bendrovė suren
gė prakalbas. Kalbėjo P. But
kus. Kalbėtojas aiškino, kad 
steigti tokias gaminimo ben
droves dabar yra būtinas rei
kalas. Pasak jo, Amerikon lie
tuviai darbininkai privalo jung 
Ii savo jėgas, o sugrįžus Lietu
von—įgytąjį čia patyrimą su
naudoti sėkmingam veikimui,
savo šalies atsteigimui. Kalbė
tojas dar pabrėžė, jogei rūbų 
išdirbinio bendrovė Lietuvoj

turės puikią progą veikti. Ir 
tai dėl tos priežasties, kad vi
soje Pabaltėje yra gerai išplė
tota linų gaminimo pramtinė,

I XaTa
ALFONSAS KIRKUS*

mirt po sunkios ligos kovo 31 
d., 6 vai. ryt<, sulaukęs t» me- 

I t j an'.žit u ’■ Palike nuliudime 
I ir 3 brolius.

JI G minės ir pažįstami meld ba
rni kuyvauti šermenys ,'rie 

r10-24 Indiana Avė ir lai! >!uv8-
■ c j Tautiškas kapines Balandžio 

d., 10 vai. ryto..
Ji. oras ir Ona Kirkei, t*rai.

A. a. JON tŠ "SABALIAUSKAS, 
sūnūs Antano ir Julijos Sabaliauskų, 
persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 
1 d., 1919 metų. Buvo atvykęs Ame
rikon 190S m. Vedė moterę.’ Spalio 
18 d. 1918 m. jo žmona Elzbieta mirš
ta nuo influenzos, palikdama jam naš
laičiais 4 (lukterės: Teklę 7 m., Fellą 
ir Jadzią 6 m.; ir Stasę 3 metų.

Nuo pat atvykimo Amerikon jis sun
kiai dirbo, taip, kad pačioj jaunystėj 
jo spėkos tapo pakirstos. ,

Jis buvo musų globėjas — vyriau- 
sis sūnūs. Mirė 38 m. amžiaus nuo 
inkstų peršalimo, šv. Bernardo ligo
ninėje po sunkiai operacijai į trečią 
dieną. Paliko mus visus dideliame nu
liūdime: senus tėvus, 2 brolius, 3 se
seris ir 4 savo dukteres.

Tai buvo vyras teisingas ir geros 
širdies. Vengdavo kam nors skriaudą 
ar neteisybę padaryti.

Ilsėkis musų, brangus sūneli! lai 
būna tau lengva šios šalies žemelė. O 
mes palikę su tavo mažais kūdikiais, 
raudosime kol gyvi busime.

Antanas ir Julija Sabaliauskai. 

Boię H3,
Joseph Allman, 

Buckley, Wąsh.

taigi tasai materiolas, kuris to
kiai bendrovei kaip tik reika
lingiausias. Baigdamas kalbą 
gcrb. kalbėtojas susirinkusius 

ragino stoti Bendrovėn. O pra
kalbų pirmininkas vėliau paai
škino, kad Bendrovė mano 
įsteigti Lietihvoj verpinio, au
dimo ir rūbų siuvimo fabriką. 
Tatai busią pradėta vykinti taip 
greit, kaip bus surinkta pakan
kama suma pinigų. Beto, paaiš
kino, jogei vienas asmuo gali 
pirkt nedaugiau kaip šimtą Še
rų už 1000 dolerių.

Užbaigus prakalbas sekė už
rašinėj imas šėrų. Kiek nutėnii- 
jau, visi pritarė ir didžiuma pa
tapo Bendrovės nariais.

— Kriaučius.

GARFIELD PARK

Prakalbos ir aukos.

Kovo 25 dieną vietos LSS. 
i 1581 a kuopa surengė prakalbas. 
• Kalbėjo Naujienų redaktorius 
d. P. Grigaitis. Pirmu atveju 
kalbėtojas aiškino apie dabar
tinę Lietuvos valdžios politiką. 
Aiškiai išparodė, kad dabarti
nė Lietuvos valdžia nėra dar
bininkų valdžia. Viena, ją nieks 
nelinko. Tokia ji pasiskelbė 
pati. Toliau pri|>arodė, kad ta 
valdžia yra uoli dvarininkų ir 
{kunigijos reikalų gynėja—tik 

ne darbininkų.
Antru atvėju d. Grigaitis aiš

kino apie socializmą. Trum
pais lx't suprantamais pavyz
džiais priparodė naudingumą 
socialistų organizacijos ir ra
gino klausytojus stoti į sociali
stų eiles.

Beje, prieš baigsiant prakal
bą kalbėtojas nurodė į sunkų 
Lietuvos Soc.-Dem. Partijos, 
padėjimą ir prašė susirinkusių 
aukoti kiek kuris išgali. Pub
lika tam pritarė ir suaukojo 
$32.85. Aukojo sekami asmens: 
F. Stanionis—5 dol.; P. Bal- 

Pana ELENA ALMANAUSKAITĖ, 
vienintelė duktė Joseph ir Elenos Ai
man .priėmė šliubą 14 d. vasario su 
William Lubinsky. Elena Almanaus- 
kaitė gimusi 1902 m. 8—28, d. Ke- 
\vanee, III. Elena buvo padori mer
gelė, dailaus sudėjimo, jai mokslas 
labai sekėsi. Visas Buckley miestelis 
ją labai mylėdavo. Tegul Dievas jiem 
duoda linksmą ir turtingą gyvenimą.

dilinąs, J. Užubalis, V. Tihinas, 
J. Vasiliauskas, E. Indrišiunas, 
G. Galinienė, F. Užubalis, S. 
Balčiūnas, P. Atkočiūnas, P. 
Racka, J. Bagdušenka, J. Sid- 
la, J. Jonuška, A. Stanionis, Joe 
Stuama, P. Zaluba, D. Laucius, 
J. šaltis, M. Vilimaiticnė, T. Sal 
tienė, P. Balčiūnas, A. Zaluba, 
N. Vilimaitis — visi po 1 dol. 
Smulkių aukų $4.85. Viso kar
tu $32.85. Atėmus 1Q dolerių 
padengimui lėšų likusias aukas 
$22.85 pasiųsta Lietuvos Lais
vės Fondui. — Kuopos Narys.

[Aukos kvituota N-nų 76 
num.—Red.]

ROSELAND

Draugijų Sąryšio Viešojo Auš
ros Knygino atskaita už 1919 

metus.

[Mėnesiais, kurių nėra pažy
mėta, įplaukų nebuvo. Be įplau 
kų už knygas ir laikraščius, ki
tos visos įplaukos už įvairius 
parengimus].

Įplaukos:
Kovo įnėn................... $307.13
Gruodžio........................30.11
Liepos ....................... 3.00
Rugpiučio .................  187.44
Už knygas ir laikraščius 45.61

Viso įplaukė. . . .J $573.29

Išlaidos:
Sausio mėn....................$26.42
Vasario ..................... 26.57
Kovo ......................... 26.82
Balandžio .. ............... 26.37
Gegužio ..................... 26.13
Birželio ..................... 26.13
Liepos'.................................55
Rugpiučio .....................  2.11
Rugsėjo ..................... 25.67
Spalio ......................... 26.37
Lapkričio .................. 31.31
Gruodžio.....................  31.00

Viso išleista .... $276.41

•tiko .................. $296.88
Nuo 1918 metų buvo $214.28

Sausio 1 d. 1920 m. ižde 
radosi .............. $511.16.

•

1919 m. išlaidos buvo tiktai 
až rendą ir šviesą Atišros kam
barių. Už liepos ir rugpiučio 
nėn. rendos už kambarius ne
reikėjo mokėti. Pirmiaus buvo 
mokama rendos už kambarius 
Ividešimts penki doleriai. Nuo 
lapkričio pirmos 1919 m. pakė- 
ė rendą penkis dol. mėnesiui. 
Dabar mokama po trisdešimts 
dolerių. Iždininkas po bonsų— 
(lenkių šimtų.

Butų gerai, kad draugijų de
legatai dažniau lankytųsi į susi 
rinkimus. Kai kurių draugijų 
jau kelintas mėnuo nei vienas 
delegatas nelanko susirinkimų.. 
Tai negera.

Pr. Grybas, Sek r. 
10500 Ęftfayette Avė’.

MELROSE PARK

Apie siautusią viesulą.

Naujienose jau buvo rašyta 
apie tą viesulą, kuri praeitą ne 
dėldienįt siautė Chicagos apic- 
linkėse. Mes, melrosepark ie
čiai buvome ja užklupti kaip 
pirmą valandą po pietų. Keliūta 
minučių prieš įvykusią nelaimę 
Melrose Parkas buvo smagus, 
nebojau lis. Nieks nė nesvajojo, 
kad štai už kelių minučių kone' 

visa čia liks tik pagailėtina krū
va griuvėsių. Bet štai urnai už
eina stiprus lietus su perkūni
ja, ir tą pačią akymirką pasida
ro tikra velniava: visa griūva, 
hiŽta, trata. Nėra jokio skirtu
mo: muro ar medžio narnąs— 
visi gniūžta, yt plunksnos ke
liami nuo pamatų ir paverčia
mi į griuvėsius. Dagi stulpai ir 
medžiai ir tie nepaliekami sa 
vo vietoj. Ir visa tai dėjosi 
kaip-tik pačioje miestelio širdy 
je, jų centre. Žmonės tarytum 
apkvailo. Ne vienas nespėjo ne 
pamišyti kas čia dedasi kaip 
p^sijutiPbcgulįs tarpe griuvė
sių. Tūli nė to negalėjo pada
ryti: jie ant vietos tapo užmuš
ti. Vienas žmogus, griūnant jo 
nameliui, dar spėjo išbėgti lau
kan, bet jį pasigavo viesulą ir 
iškėlusi apie šimtą pėdų oran— 
nunešė į laukus. Už kelių va
landų jisai rasta negyvas.

Už valandėlės, kada praėjo 
viesulą, buvo stačiai baisu, gal 
baisiau negu viesulai siaučiant. 
Kur pasižvelgi—visur riogso di 
dėlės krūvos griuvėsių. Žmonės 
vaigšto a|>ie tik-ką buvusius 
savo namus, kurie nūn likę 
griuvėsiais, verkia, dejuoja ir 
įieško stokojančių savo šeimy
nos narių. Reginys be galo 
liūdnas. Tuo labiau, kad ne
laimingieji kone išimtinai yni 
darbo žmonės, kurie savo nuo 
savybių įsigijo ilgu ir sunkiu 
triūsu. O dabar, bėgiu kelių m i 
nučių, visas jų, triūsas tapo pa
verstas griuvėsiais.

Tarp nukentėjusių, rodos, 
yra ir vienas kitas lietuvis. Jų 
vardų betgi dar, kol kas, ne
sužinojau. XXIX.

CICERO

Vietos žinelės.

Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovei sekasi. Jos šėrinin- 
kų ir rėmėjų skaičius sparčiai 
auga. Šitą girtiną sumanymą 

pradeda remti dagi ir kitų tau
tų žmones. ĮVĮiVt kiekvienam^ 

aišku, kad parauki svclainc-Ci- 
cero yra būtinai erikalinga.

Tasai lietuvių darbštumas ir 
suma n unijas žymiai pakels jų 
vardą kitų tautų žmonių aky
se.

Šiomis dienomis sunkiai su
sirgo Vyrų ir Moterų Apšyie- 
|os Draugystės pirmininkas, J. 
Takažauskas. V ra ‘vilties, kad 
pasveiks.

Praeitasai Vyrų ir Moterų 
Apšyietos Draugystės susirin

kimas užbaigta į čielą—pusva
landį. Jei butų leistina, norė
čiau prisiminti, kad draugystė 
nesitenkintų tik savo daug pa
reisiančiu vardu apšvietos. 

Reikėtų, labai reikėtų duoti ko
kį nors atsakymą į taip svar
bius einamojo momento klau
simus. O tų klausinių yra labai 
daug: ir čia ir senojoj musų tė
vynėj Lietuvoj. — A. L.

WEST SIDE

Pramogų vakaras.

Praeitą ncdėldienį, kovo 28, 
p. Meldažio svetainėj Bridge- 
porto moterų kuopa surengė 
pramogų vakarą-koncertą..

Programas išpildyta—kaip ir 
visuose kituose musų draugijų 
rengiamuose prąmogų vaka
ruose. Vienas-kitas dalykėlis 

buvo ytin geras. Visa kita— 
“kaip paprastai.”

Nof’s rengti koncertus dabar 
yra “labai madoj” ir nors jie 
ehieagiečiams jau geiMikai įgri
so, bet žmonių susirinko ytin 
daug.

Rengėjoms, tur būt, liks vie
nas-kitas našlės skatikėlis.

— Senelis.
___________ i

MfiSA JAU BRANGSTA.

Skerdyklų darbininkų streikas 
tęsiasi.

Spekuliantai jau stengiasi pa 
sinaudot kilusiu skerdyklų dar
bininkų, streiką. Kainos mėsai 
nuolat keliama. Kad šitą savo 
godumą paslėpus, spekuliato- 
riai skelbia buk mėsos esą “vi
sai maža ir neužilgio visi san
dėliai bus ištuštinti.” Supranta
ma, tai melas.

Gyvulių iškrovėjų, prižiūrė
tojų ir valytojų streikas dar tę
siasi. Samdytojai nieku bildu 
nenor išpildyt savo darbininkų 
reikalavimus.

MIESTO DARBININKŲ 
STREIKAS VEIKIAI 

UŽSIBAIGS.

Miesto taryba užgyrė naują 
išlaidų samatą.

Po ilgų ginčų ir svyravimo 
miesto taryba vakar užgyrė nau 
ją miesto biudžetą. Prie jo pri 
dėta dar keturi milionai dole
rių, kurie busią sunaudoti dar
bininkų algoms padidinti.

Manoma, kad tuo tapo iš
vengta visų miesto darbininkų 
streikas. Miesto raštinių darbi
ninkai dar streikuoja, bet ma
noma, kad jie nutarsią grįžti 
darban ""

Teismas—ambulanse.

Tai ne dėlto, kad' džiodžė 
Daniel’as Trude butų stokojęs 
vielos miesto salėje, ir todėl 
užvakar turėjęs atlikti teisminę 
procedūrą ambulanse. Nieko, 
panašafts. Tatai džiodžė Trude 
turėjo padaryti todėl, kad jo nu 
leistasai žiųogus, burnsidietis 
Ilarry Balog’as, sirgo ir nieku 
bildu nebuvo galima pristatyti 
jį į kortą.i Todėl džiodžė Trude. 
laikiniu kortu padarė ligoninės 
ambulansą ir ten, dalyvaujant 
pačiam kaltinamajam žmogui, 
nuteisė jį 100 dolerių pabaudos 
ir šešiems mėnesiams į pataisos 
namus. Bet, kad nuteistasai tuo 
tarpu negali išpildyti nė vienos 
jam prisakytos “pakiltos”-^] i- 
sai atiduota paviečio ligoninėn.

šaunus įnamis.
Ponia C. Whitcomb, 39 

Schiller g-vėj, andais laikraš
čiuose pasiskelbė j ieškau t i gero 
įnamio. Vakar vienas atėjo. Iš 
pažiurs labai šaunus vyras. 
Bet įleistas butaii jis išsitraukė 
revolverį ir pareikalavo pini
gų. Ponia Whitcomb netekusi 
200 dol. pinigais ir daug bran
gių žiedų.

“Dabar jis—all right.”

Frank Piano, kuris kiek lai
ko atgal nušovė savo sūnų, kad 
išgelbėjus jį nuo pragaro, da
bar turės stoti prieš prisaikin- 
tuosius teisėjus kaipo žmog

žude. Toks yra koronieriaus 
nuosprendis. Maldingasai tėvas 
laikoma kalėjime. Jis nuolat 

kartojus: “Aš nenorėjau užmuš 
ti jį. Aš tik geidžiau padaryti jį 
geru vaiku. Bet dabar jis—all 
right.”

Koronierius teČiaus esąs lin
kęs numyli, kad nors ir mal
dingojo tėvo sunūs “dabar yra 
all right,” bet jo tėvas, tur būt, 
ne. Jį žadoma pirma pasiųsti į 
nesveikapročių! ligoninę išty

rimui.

Nuteisė 30 metams kalėjiman.

Teisėjas Zeniau vakar nutei
sė tūlą Rudolph Breytungą, en- 
gjewoodielį, 30 -metams kalė
jimai}. Tai dėlto, kad nakties 
laiku jis užpuldinėjęs moteris 
ir nederamai su jomis elgdavę- 
sis.

Apsivedė—nežino su kuo.

Pamėlo Norma McDonald 
reikalauja divorso. Reikalau
ja, bet nežino kas yra josios 
vyras. O tai dėlto', kad tasai 
“vyrai,” pasitikęs ją gatvėje, 
grasinimu nušauti privertęs ją 
išsiimti “laisnį” ir apsivesti. O 
po visų ceremonijų pats neži
nia kur nušapęs.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

35 S. Dearbom St., Chicago. 
Room 206.

t.. i i M M '•*

Pranešimai
Meilės ir šeimynos, vienintelio pas 

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

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

LSS 234 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio 4 d. kaip 10 vai. 
ryto Univerąity of Chicago Settle- 
ment svet!, 4/130 Gross Avė. Visi na
rinį ir tie, kur norėtu įstotu kuppon, 
kviečiami atsilankyti. Turime daug 
svarbių reikalų. —P. K., org.

Harvey, III. — S. L. A. 289 kp. su
sirinkimas įvyks balandžio 7 d. kaip 
7:30 vai. vakare, J. Dudek svetainėje, 
15639 Halsted St. Iš priežasties Vely
kų šventės prisiėjo susirinkimas per
kelti. Norintieji prisirašyti, prašomi 
atsilankyti. —S. A. Venckus, f. sekr

Cicero. — Visi draugai, pildantis 
“union form”, malonėkite susirinkti 
pilnoj “union form” Velykų subatą, 
bal. 3, kaip 6:30 vai. vak. parapijos 
svetainėn ant 15 ir 49 Ct. Cicero..

— D. L. kor.

Cicero. — Lietuvių Kooperacijos še- 
rininkų bertaininis susirinkimas bus 
balandžio 5 dieną, kaip 7:30 vai. va
kare, S. Žvibo svetainėje, 1347 So. 
50th Avė. Visi šėrininkai prašomi at
vykti, nes yra daug svarbių reikalų. 
Kurie šėrininkai dar negavote 10-tą 
nuošimtį, ta galėsite gaut susirinkime, 
bet atsineškite savo šėrus.

—A. Pečiukaitis, sekr.

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

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

A. Liutkus, laikinis rašt.

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

DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS

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

, Valdyba 1920 metama. 
Pirinin. Simonas Bružas,

Box 344, Melrose Paik, III. 
Padėjėjas Romašius Maziliauskas, 

Box 1079, Melrose Park, III. 
Nut. i'HŠIin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avė., Maywood, III. 
Fin. raštin. Franciškur. Kazakauskas,

Box 681, Mebose Park, III. 
Kasiėrius Pranciškus Lapinskas,

Box 1109, Melrose Park, III.
1. Kasos globėjas Myk. Zankevičia,

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

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

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

Box llIOjįMelrose Park, 1B. 
Savo /šusirinkinius Kn. Algirdo 

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir Jame svet.. 171 — 23 
gatvė, kampas Lake gatvės.

LIET. DARBININKŲ DRAUGUOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
J. B. Zitra, pirmininkas,

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

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

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

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

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

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesį an

trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
D. Shemaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S.P. 
Viršininkų antrasai 1920 m.

1). Žutautas, Pirm.. 1502 N. Wood St.
Pr. Dikšas, Vice-pirni.,

2053 Bingham St.
J. Kalaine, Nutar. Rašt.,

1965 Evergreen Avc.
V. Briedis, Turtų rašt.,

1049 N. Marshfield Avė.
J. Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av. 
I)r. A. Montvidas, kvotėjas,

2121 N. Western Avc.
Susirinkimai atsibuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėrtesio Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

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

Valdyba 1920 metams:
W. Prusis. Pirm., 1619 Girard St.
F. Mason, Vice-p., 2632 Francis PI.
F. Juozapavičia, Rašt.,

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

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos snlėj, 1564 N. Robey St., kaip 
7:30 vai. vak.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avc.

Pagdbiuinkas, Petras Pauzolis,
3131 So. femeraid Avė. 

Nut. Rašt., Kaz. Dcmereckis,
3327 So. VVallace St.

Fin. Rašt., William Buishas,
1712 So. Ruble St. 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Pcoria St.

1 Kasos globėjas, I'r. Kiaunė,
2713 So. Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilas ChUplinskas,
3117 So. Emerald Avc.

Kasiėrius, Antanas Antanaitis,
819 W. 35th St.

Maršalka, Kaz. Vaitkus,
833 W. 33rd Place.

Draugystė laiko savo susirinkimus 
kas antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaijo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

LIET. MOTERŲ D-JOS AP6VIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkė, M. Dundulienė, 
1915 So. Halsted St.

Pirm, pagelb., K. Katkevičienė,
2252 West 22 St.

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė,
2252 West 22 St.

Finansų rašt., J. Jazavitienė,
3114 West 42 St.

Iždininkė, P. Baleckienė,
3333 So. Wallace St.

Kasos globėja, J. Baranauskienė,
3810 So. Lowe Avė.

Kasos globėja, J. Miklošienė,
3309 So. Union Avė.

LIETUVIŲ JAN1TORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PASALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

3833 W. Van Buren St.
Jonas Bareikas, nutarimų rašt.,

1331 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt., 

20 N. Ashland Blvd. 
Mykolas Kaziunas, kasiėrius,

3959 W. 16th St.
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

’dienį kiekvieno mėnesio, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

LITTLE JULIUS SNEEZER - - - by baker



i> UJIMAI REIKIA DARBININKŲ
PAJIEŠKAU Antano čiupo ir Mo

nikos čiupytės. Paeina iš Kauno rėdy- 
bos, Raseinių apskričio, Jurbarko vai- 
ščiaus, Kalnėnų kaimo. Malonės jie 
patįs tuojau atsišaukti, yra svarbių 
reikalu, iš Lietuvos.

JONAS ŠIMKUS
4150 So. Artesian Avė., Chicago.

MOTERŲ

NAUJIENOS. Chicago Ketvergas, Baland. 1, 1920
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMALžEMe

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ

PAJIEŠKAU Jono Žunio iš Šiaulių 
įskričio, Akmenės parapijos, šapna- 
ų sodos. Tris metai atgal jis gyveno 
reenwood, 111. Aš turiu labai svarbų
1 kalą; jis pats ar kas kitas meldžiu 
sišaukti adresu:

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

REIKIA MERGAIČIŲ 
Dešroms dirbti. Labai gera 

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

RUBSIUVYKLAT
DARBININKIŲ

FINIŠERKŲ
Mergaičių 17 iki 40 
su tulu patyrimu.

REIKIA Cabinet melkerio apėmi
mui atsakomybės veneeravimo depar
tamente. T'uri suprasti priskyrimą 
Siaustymą veneerų.

MITH, BARNĘS &
STROHBER CO.

North Milvvaukee, Wis.

ir

—. ———, ■
REIKIA

TVIRTAUS JAUNO VYRO
darbui maišymo skyriuje dantų mil

telių dirbykloje. Gera mokestis 
Nuolat vieta su gera proga iškilti.

Kreipties:
PEPSODENT CO., 

1104 So. Wabash Avė.
6th floor.

PARSIDUODA Pianas labai žema 
kaina; kam reikalinga kreipkitės, 

STORE 
1622 So. Halsted St. Chicago

PARDAVIMUI grosernė labai ge
rame stovyje.

708 W. 30 St.

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

461 — 463 W. 31 st St.
Bargenas — $16,500. Savininkas 
krautuvėje.

Kreipties.

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

1044 West 51 st St.

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Franchiaviciaus ir jo moters po tėvais 
Onos Virvičiukės, Paeina iš sodos Vir- 
žina.1. Krakenavos pavieto ir pašto. 
Meldžiu atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti. Visos jo sesers ir motina yra

Employmėnt Dept.

PETRONĖLĖ FRANCHIAVICIUTĖ, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA VYRŲ dirbti dešras. 
Labai gera mokestis.
Nuolat darbas

AGAR PROVISION
310 N. Green

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

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

Tel. Pullman 945.

PARDAVIMUI 
vargonai.

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

Gražus, nauji

Alfred Decker 
<& Cohn

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

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

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

Z. K.
6529 So. Kedvale Avė. 

Chicago, III.

REIKIA
Mergaičių lengvam švariam 

darbui dirbykloje.

Patyrimo nereikia; .$15 pradžiai.

Pakėlimas po 2 savaičių; pusė 
dienos Suimtoje.

Kreipties:
SINGLE SERVICE
PAC&AGE CORP.,

549 W. Fulton St.

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

REIKIA mergaičių lengviam dirby- 
kios darbui. $12 pradžiai; patyrusioms 
mokama $20 ir daugiau.

WM. FREUND & SONS
16-20 Randolph St. Chicago, III.

REIKIA ,
Darbininkų, gera mokestis, 
ir geros darbo sąlygos.

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

REIKIA
LEIBER1Ų
ASSEMBLERIŲ
PUNCII PRESS

OPERATORIŲ
W00D W0RKERIŲ

Gera mokestis; nuolat darbas.

FULTON SAW WORKS, 
52nd A ve., ir 22nd St.

PARDAVIMUI labai pigiai saldai
nių krautuvė, labai gražioj vietoj, prie 
put lietuvių bažnyčios, ir Public mo
kyklos. Gėja proga pirkti vasarai tokį 
bizni. Del platesnių žinių kreipties pas 
savininkų.

A. J.
4614 So. Wood St.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė cash biznis ir išdirbta per daug 
metų; apgyventa lietuviais ir lenkais. 
Esu priverstas parduoti pigiai, nes e- 
su amerikonas ir nesusikalbu sveti
momis kalbomis.

C. Tewskbiiry,
622 W. 119th St.

PAJIEŠKAU T.ivterio, iš Kasn-. ra
dybos, žiobiškių m»estelio. Pirmiau gy 
veno Phila<!?lphia, Pa. o pa? k*.m įva
žiavo į Chicag:, j, 1U. Tunu sva.oų 
reikalą. Meldžiu jo paties ar kas jį 
žinąs pranešti antrašu:

IGNAS KVIETKAS,
Freehold, N. J.633 Box

REIKIA
MERGAIČIŲ FAILIAVIMUI IR

LEIBELIAVIMUI KENŲ

REIKIA patyrusių 2 veiterių Gera 
mokestis.

PARDAVIMUI bučemė ir groseK 
nė; lietuvių apgyvento j vietoj. Biz
nis puikiai išdirbtus. Pardavimo prie
žastis — išvažiuoju ant farmos. No
riu parduot iki Velykų. i

J. MATJOŠAITIS, 
4839 W. 14th St., Cicero, III.

W. JUCIUS, 
3305 So. Halsted St

RAKANDAI

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ hCnToTERŲ

PAJIEŠKAU mergaitės ar našlės, 
kuri norėtų ištekėti už manęs. Esu su
grįžęs iš Suv. Valstijų kariuomenės ir 
norėčiau tuoj apsivesti. Teiksitės at
siliepti adresu:

J. DOBILAS,
3249 So. Morgan St., Chicago, III.

$18 iki $25 po išmokimui. 
Geros darbo sąlygos ir valandos.
K. C. BAKING POWDER CO., 

16th ir Canal Sts.

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

MADWELL GARMENT CO., 
4817 W. Roosevelt Road.

Inėjimas iš 48-to Courto.

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

Darbas.

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

UŽLAIKYMO KAINA

PATRAUKIANTIS DARBAS
AGAR PROVISION
310 N. Green St.

PAJIEŠKAU brolio Antano Rama- 
nauskio, Kauno rėti., Tauragės apskri
čio, Naumiesčio valsčiaus, Laukstėnų 
kaimo. Pirmiau gyveno Grand Rapids 
Mich. Taipgi švogerio Ig. Greivio, In- 
drijavos valsčiaus, Pažvelsio kaimo. 
Pirmiau gyveno So. Omaha, Nebr. Ma
lonėkit atsišaukti.

P. RAMANAUSKAS, 
3220 Lime St. . Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vaikinui 

su valgiu Cicero miestelyje. Pranešti:
LOUIS GIRDŽIUS,

2313 W. Monroe St., Chicago, III.

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

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

Kreipties
GOLD FURNITURE CO., 

2230 So. Union Avė.

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

lygos) Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą.

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

GENERAL CAN CO., 
1603 So. Canal St.

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

CHICAGO BEACH HOTEL, 
51 st ir Cornell Avės.

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

16th ir Rockwell Sts.

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

5865 West 65th St.

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

J. J. M.
1138 E. 81st St., Chicago, III.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių

GRANERT & ROTHSCHILD
2422 So. Crawford Avė.

REIKIA kambario dviem vaikinam 
l>e valgio. Bridgeporto arba West Si- 
de apielinkėje prie mažos šeimynos. 
Pranešti:

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

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

Klausti — Steward.
CHICAGO BEACH HOTEL, 

51st ir Cornell Avės.

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

STREETS CO.,
W. 18th ir So. Morgan Sts.

REIKIA VYRO'
DARBUI YARDE.

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

RANDAI

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

GENERAL CAN, CO., 
1603 So. Canal St.

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

Kreipties: 
Employment Dept. 
68 W. Harrison St.

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

E K
703 W. 21st Place

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA
MOTERIŠKOS LENGVAM 

valos darbui.
$15 j savaitę 

Nuolat vieta. 
Kreipties:

PEPSODENT CO., 
6th floor,

1104*So. Wabash Avė. ,

REIKIA
VYRŲ PAGELBININKŲ 

Nuolat darbas. (iera mokestis.
Kreipties:

1107 W. Congress St.
VYRO abelnam darbui prie Storo. 

Nuolat darbas. Gera mokestis.
Kreipties tuoj:

J. OPPENHEIMER & CO. 
47th & Ashland Avės.

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

OTIS BUILDING, 
10 S. La Šalie St.

MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ LIUOSU LAIKU

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

NATIONAL LAMP WORKS, 
2243 W. Harrison St.

Kampds Oakley Blvd.

8
5

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

GINSBURG & ALTER, 
2707 W. Roosevelt Road.

VYRŲ dirbimui tires ir įvairiems 
darbams dirbykloje. Patyrimo nerei
kia. Gera mokestis. Nėra nesusiprati
mų su darbininkais. Rašyk ar geriau 
— atvyk tuoj.

RACINE RUBBER CO., 
Asylum Avė., Racine, Wis.

Nauji sampeliniai rakandai.
Puiki proga porai kuri pradeda gy

venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moderniš
kiausių trijų šmotų parloro rakandų.
Taipgi mes turime 35 fonografus.
Šiandieninės mados; groja visų iš

dirbinių rekordus. Kaina tokių fo
nografų yra $250 už $65. Ir dideli 
Cabinet fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas.

Gvarantuojame dešimčiai metų.
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. Dykai prista-* 
tymas. Ateikit tuojaus.

South-West Sample Furn. Storage 
2102 West 35th St..

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

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

1511 So. Kedzie Avė.

REIKIA — patyrusių vyrų raišio- 
jimui naujų skudurų.

Kreipties:
B. KOLB,

1833 N. Leavitt St.

FINISHERIŲ rubbinimui ofiso 
deskų. Nuolat darbas geriems 
vyrams.

CLEMETSEN CO., 
2414 W. 20th St., 2nd floor

REIKIA DARBININKŲ. Turime 
vietų dėl kelių pastovių senyvų vyrų 
abelnam darbui rakandų dirbykloje.

CLEMETSEN CO., 
2607 Flournoy St.

1 blokas į Pietus nuo Harrison St.

REIKIA Porterio į Drug Store. 
Nuolat darbas. Gera mokestis.

MEYER DRUG & TRUSS CO., 
811 W. 12th St.

AUTOMOBILIAI

NAMALžEMe

Parmos
PARSIDUODA labai pigiai 3 far

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

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

WALTER JANULIS 
With M. J. Kiras Co.

3331 So. Halsted St. Chicago, 111.

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

Tas namas parsiduoda labai pigiai 
ir lengvomis išlygoųiis.

Del tolesnių informacijų kreipkitės 
pas A. J. LEMONT, 4847 W. 14th St., 
Cicero, 111.

DVIEJŲ pajęyvenimų medinis 4—4 
ir 5 kambarių namelis. Gatves ištai
sytos. Gerame stovyje. Tuoj perkant 
už $2200. Jmokėti $1200.

503 W. 4bth Place.

PARDAVIMUI: Namas 3 pagyve
nimų po 4 kambarius; elektriką mau
dynės, gazas drauge su tuščiu lotu 
už $7.000. Parduodama pigiai; savinin
kas apleidžia miestą.
4121 So. Sacramento Avė., Chicago.

FARMOS! FARMOS!
Pirk Farmą Didžiausioj Lietuvių 

Kolonijoj, čia jau yra nusipirkę su- 
virš 400 lietuvių farmas. Niekur nėra 
taip tirštai lietuviais apgyventa, kaip 
Fountain miesto apielinkėje. Dėlto, 
kad čia yra geriausios žemės; molis 
su juodžiamiu. Aš pardavinėju žemes 
po visą lietuvių koloniją. Taipgi turiu 
daug farmų apie Scottville, Mich. Tas 
farmas parduodu suvis pigiai. Reika
laukit Farmų katalogo.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1. Fountain, Mich.

TĖMYK, KOKS GERAS «BARGA1N 
ANT WEST SI DĖS.

Prie Coulter St. tarpe Robey ir 
Hoyne Avė. Namas 3 augščių, muro 
beismentas, akmens pamatas, nuolai
džių stogu; Turi 6 pagyvenimus po 4 
kambarius, visi šviesus, su visais įtai
sais įvezdintais ir apmokėtais.

Rendos į metus $780.00
Kaina tuoj perkant už $7250.00
Matyti FRANK P. KOSMACH 

su
EMIL A. BACENER

( 2116 W. 22nd St.

VERTAS $8000.00 už $6500.00
PARSIDUODA mūrinis namas 4 

pagyvenimų 1—4 kamb. 1—6 kamb. 
2 po 4 kamb. su maudynėmis ir ki
tais gerais įtaisymais. Randos neša 
$75.00 į mėnesį. Prekė tik $6500. 
Randasi ant BridgepoTto.

4 J. SINKUS, 
3301 So. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIAI Chicagiečiai ir a- 

pielinkes — Visi kurie tik nori
te turėt savo valgomųjų daiktų

pinigų ir pildami visą uždaVbj į 
savo kišenes, o ne pašaliniams 
biznieriams, — prisiųskite savo 
adresą, o aš suteiksiu jums pla
tesnių paaiškinimų.
THE COOPERATIVE SOCIETY 

OF AMERICA.
6317 So. Halsted St.

% Otlo F. KRAUS, Chicago, III.

MOKYKLOS

Mm

MA5TER 
5Y5TEM

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

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

pratusių adata dirbti.
Gera mokestis; savaitės 
ar uždavu"darbas prisiuvi- 
nėjimui leibelių prie > 

•vyriškų drabužių.

Alfred Decker
& Cohn

Dirbti dvi valandi kiekvieną va
karą nuo 6:30 iki 8:30, subato- 
mis po pietų ir Nedeliomis. At
sakančiam vyrui aš užtikrinu 
$10 į savaitę, kaipo dadečkas 
prie jūsų uždarbių. Kreipties 
Room 846 First National Bank 
Bldg. 68 W. Monroe St. Ofisas 
atdaras iki 8:30 vai. vakare.
Klauskit H. W. Elmore, Gene
ral Manager.

REIKIA
LATRE OPERATORIŲ
P. & J. Operatorių 

Inspektorhj 
Leiberių
Gera proga išsidirbti šiuose 
darbuose.

Kreipties:
8 iki 10 vai. ryto. 

ALBAUCH DOVER ,
2100 Marshall Blvd.

AUTOMOBILIŲ 
BARGENAI.

Cash, arba ant išmokėjimo 
PARSIDUODA:

Oakland—5 passenger 
Elcar — 5 passenger 
Nash — 7 passenger 
Studebacker 5 ar 7 passenger 
Empire — 5 passenger

Ford Speedster — 2 passenger, 
Automobiliai yra geram padėjime 

— Galima matyti nuo 1 iki 5.
, P. VIZGARD,

6445 So. Western Avė.

Lietum OemnisiiS

Employment Dept.

1918
1918
1918
1917
1916

BARGENAS,
PARSIDUODA automobilius “Ma- 

rion Handley” 1919. Mažai vartotas. 
6 cilinderių; 7 pasažierių. Kas nori 
mainysiu ant mažesnio ir pigesnio.

3207-09 So. Halsted St.
Phone McKinley 276

REIKIA
VYRŲ DIRBYKLOJE

ir paprastų darbininkų prie 
gumos išdirbynėjimo West 
Sidėje.
Gera mokestis;
Geros sąlygos:

MECHANICAL RUBBER CO., 
2639 W. Grand Avė.

PARSIDUODA naujas automobilius 
arba padėvėtas, už labai nužeminta 
kainą. Reikalaudamas mašinos nepra
leiskite tos progos, po adresu:

VILIJA GARAGE
4628 So. Western Avė.

REIKIA 
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ

ne senesnių 45 metų;
įvairiems darbams gumos
dirbykloje West Sidėje.
Gera mokestis ir 
geros sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO., 
2639 W. Grand Avė.

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

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

r

REIKIA moteries arba merginos 
prie taisymo lovų i hotelį.

T, BENET, 
4167 So. Halsted St.

REIKIA MERGAIČIŲ
Vyniojimui ir pakavirtiui prausomojo 
muilo, švarus, lengvas darbas naujo- 
vinėje saulės apšviestoj dirbykloj.
Nuolat darbas; pusė dienos Subatoj, 
Gera mokestis:

JAMES C. KIRK & CO., 
1282 W. North Avė. 
Arti North Avė tilto

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

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

REIKIA patyrusiu apreitorių prie 
siuvimo žiurstų spėka varoma maši
nomis. Gera mokestis; 44 vai. į sa
vaitę. Ateikit tuoj.

IMPERIAL APRON CO.
112J. N. Ashland Avė.

REIKIA Pirmarankio duonkepio. 
Gera mokestis.

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

Tel. Drover 9799.

PARDAVIMUI

NEBŪKITE ALGININKAIS VISA 
SAVO AMŽI.

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

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

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

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

SANBOURN & COMPANY, 
Owners

Eagle River 
Wisconsm.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

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. Madiaon, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

Dept. A.

VYRŲ REIKIA 
dirbyklos Barbame; $4.50 j 
dieną; 10 vai. dienoje.

CHICAGO STARCH CO, 
2710 So. Throop St

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

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

CARL ANDERSON 
36 So. State St.

1224 North American Bldg
• Central 202

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

ANDRĖJ KOSZCZ
8217 Normai Avė.. Chicago, III.

PARDAVIMUI namai labai geroj 
biznio vietoj arti 20-tos ir Canalport 
Avė., taipgi prie 87-tos ir Halsted St. 
Savininkai išvažiuoja ant ūkės; par
duos labai pigiai.
SLAVIC SALE & EXCL. SYSTEM 

1815 W. 18th St.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

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

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