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True translation filed with the post-master at Chicago 111. April 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Ruhr darbininkai su= 
sitaikė su valdžia
Sovietai valdo Siberiją

Turkai boikotuoja talkininkus

700 japonų žuvo mūšyje su bolševikais
RUHR KOMUNISTAI SUSITAI 

KĖ SU VALDŽIA.

Susitaikymas laukia tik darbi- 
’ ninku užgirimo.

ESSEN, bal. 1. — Delegatai iš 
konferencijos, laikomos Muens- 
ter išrišimui Ruhr klonio keblu
mų, šiandie pranešė, kad susita
rimas tapo pasiektas tarp darbi
ninkų ir valdžios atstovų.

Tikimasi, kad generalė konfe
rencija darbininkų atstovų rati
fikuos sutartį.

Gręsia partizantiška karė
VLADIVOSTOKAS, kovo 22.

Rusai praneša, kad rusų ir 
ja|M>nų susirėmime Nikolajev- 
ske iš rusų pusės 40 liko užmuš
ta ir 80 sužeista. Manoma, kad 
tas susirėmimas iššauks parti- 
zantišką karę, jei japonai neap
leis šalies. •

True translation fiJpri with the nosį 
master at Chicago III. April 2, 1920 
as reųuired hv the act oi Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI SIŪLO TAIKĄ 
.. JUNGT, VALSTIJOMS. ..

Taipgi Japonijai ir Chinijai.Dusseldorf, bal. 1. — Vietos 
nuosaikaus darbininkų redakto
riaus laikraščio redaktorius pra
neša, kad Muensteryj pereitą 

bolševikų pasiuntinis Vi'lenski 
paskelbė apie sovietų Rusijos 
pasiūlymą taikos Japonijai, Cbi 
nijai ir Jungt. Valstijoms.

Sovietų valdžia prižada ne
vesti propagandos Amerikoje,

; pripažinti Japonijos “specia
lius interesus” tolimuose ry
tuose ir nereikalauti iš (’hinijos 
jokių koncesijų.

VLADIVOSTOKAS, kovo 22.

naktį pasiekta susitarimas kom
promisu budu sutaikyti visus ke
blumus Ruhr distrikte.

True translation filed with the post- 
master at Chicago 111. April 2, 1920 ' 
as re<piircd by the act oi Oct. 0,1917
SOVIETAI VALDO LIBERIJA.

Zemstvos atiduos valdžią be 
pasipriešinimo.

VLADIVOSTOKAS, kovo 22. 
— Visa Siberiją atsidurs po so
vietų valdžios forma balandžio 1 
d., kada komunistų partija ati
darys savo konvencija Nikolske. 
Du trečdaliai rytinės Siberijos 
jau priėmė sovietų sistemą ir 
zemstvų valdžia yra pasirengusi 
perleisti kontrolę be pasipriešini
mo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago III. April 2, 1920 
as reųulrcd by u»c act of Oct. b, 1917

BALSUOS APIE TAIKĄ 
PĖTNYČIOJ.

True translation filed with the post- 
master at Chicago III. A^iril 2, 1920 
ai reguired by the act of Oct. o, 1917
700 JAPONŲ ŽUVO MŪŠYJE 

RUSAIS

Rusų gi žuvo tik 40 žmonių.Ja- 
ponai pasilieka Siberijoje.

HONOLULU, Ihnvaii. bal. L 
700 japonų kareivių ir civilių 

liko užmušta dviejų dienų mū
šyje su rusų Inilševikų spįkomis 
Nikolajevske. Siberijoje, prie 
Amūro upės, |xisak 'Tokio ži
li ios.

Mušis prasidėjo kovo 18 d.
Gen. baronas Y. Uebara, vir

šininkas generalio štalx> paskel
bė, kad japonų kariuomenė pa
siliks Siberijoje apginti gyvas
tį ir turtą Japonijos pavaldinių. 
Tai reiškia, kad Japonija per
mainė savo politiką.

WASHINGTON, bal. 1. — Re- 
publikonų vadovai mano pravary 
ti atstovų bute rezoliuciją* už
baigiančią karę su Vokietija, 
šiandie užrubežinių reikalų ko
mitetas ją prielankiai raportavo 
ir ji bus svarstoma sekamą ket- 
vergą ir balsuojama pėtnyčioj, 
po 9 vai. debatų.

Republikonai pasitiki, kad re
zoliucija bus priimta, bet abejo
ja ar gaus du trečdalius balsų, 
reikalingų pervarymui jos per 
prezidento veto, jei tas butų rei
kalinga. Demokratai sako, kad 
nėra abejonės, jog prezidentas 
rezoliuciją vetuos, nes atstovų 
butas neturįs teisės tokios rezo 
liucijos priimti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago III. April 2, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TURKAI BOIKOTUOJA 
TALKININKUS

Padėtis Konstantinopolyj rusti

Naujienų 
Šerininkai

KONSTANTINOPOLIS, ko
vo 31. — Turkai nutarė boiko
tuoti talkininkų tavoms ir lai
vus ir darbininkai atsisako krau 
ti ar iškrauti talkininkų laivus. 
Padėtis yra rusti ir yni svarsto
ma apie atgabenimą į Konstan-

Malonėkite tuojaus atsiųsti 
savo adresus Naujienų Ben
drovės sekretoriui. Reikia 
išsiuntinėti dividendai. Tuo 
tarpu daugelis šėrininkų ad
resų pas mus yra neper
mainyta, ir laiškų pristaty
mas negali būti užtikrintas, 
siųskite savo adresus Nau
jienų adresu.

Dar nėra nutarta ar Amerikos 
tavoms irgi boikotuoti, ar ne.

Kelios mažos karės dabar ei
na Turkijoj. Adrianopolio dis-

kijos nepriklausomybę, kol Kon 
stantinopolis bus laikomas tal
kininkų kareivių.. Jis areštavo 
anglų ir francuzų oficierius Ad- 
rianopolyj, bet jo paskelbimas 
musulmanų mobilizacijos Fra- 
kijoj nepavyko. Jis ikiŠiol įsten
gė surinkti tik 5,000 kareivių.

Amerikiečiai Mažojoj Azijoj

pranešė kvatierai, kad nors jie 
yra labai pavargę, bet jie tęs pa- 
gelbos darbą ir rūpinimąsi su
žeistaisiais, kol jų neužvaduos 
kiti amerikiečiai. Bear admiro
lui Bristo! pranešta, kad Turkų 
valdininkai ir nacionalistai ap
sčia su amerikiečiais mandagiai.

Anatolijoj, Mustapha Kemel 
Paša vis dar ramus, nors nieku- 
rie nacionalistų būriai išsprog
dino svarbius tiltus, kad nelei
dus pasiųsti į Konstatinopolį 
maisto. •» •*

Kad Amerikos šelpimo darbi
ninkai atlieka puikų darbą, pa
rodo žinios. Muraše Dr. Lam- 
bert ir amerikietės slaugytojos 
atsisakė apleisti miestą ir jų bu-j 
vimas su francuzų kareiviais iš-1 
gelbėjo tuksiančius gyvasčių.

Daliartiniu laiku tik vieni a- 
merikiečiai gali sulaikyti susi
kirtimus tarp įvairių frakcijų ir 
gelbėti, kaip musulmanus, taip 
ir krikščionis.

True IrnnsInUon filed with the post- 
master at Chicago 111. April 2, 1920 
•** reonired bv the act of Oct. fi, 1917

ARMĖNIJA PAVEDAMA 
TAUTŲ LYGAI.

True translation tiJert wtth the post- są 
master at Chicago III. April 2, lt>20 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Tariamieji lenkų 
laimėjimai

Federuotos Spaudos korespondento 
PAUL HANNA

[Speciali Naujienų koresp.]
WASHINGTON, DC. Ana

pus. storos talkininkų cenzūros 
palos, lenkų armija tapo į šiau
rius ir į pietus nuo Pripeties 
klampynių sumušta ir atvyta 
atgal iki pat ribų, kurias Pary
žiaus konferencija nustatė len-

Į mojimų, militarinis Rusų sovie
tų respublikos patarėjas pulki
ninkas Roustam Bėk, Washing- 
tone, sprendžia, kad Lenkų bur
žuazine imperialistinė valdžia 

galinti greitai susilaukt galo, 
krašto valdymą paimant darbo 
žmonėms į savo rankas.

Pasikalbėjime su juo, štai ką 
man pulk. Bėk papasakojo, sa
kydamas į kabantį prieš jį Len
kijos žemlapj: *

“Kada kovo 8 d. buvo praneš-

New Yorko socialistai galuti 
Inai pašalinti iš legislaturos

r

Socialistai kreipsis teisman

Moterjs pralaimėjo Delaware valstijoj
GALUTINAI PAŠALINO SOCL 
LISTUS Iš LEGISLATUROS.

Penki socialistai assemblymanai 
pašalinti iš Nevy Yorko valsti
jos legislaturos.

ALBANY, N. Y., bal. 1. — 
Penki socialistai — Louis Wald- 
man, August Claesšens, Charles 
Solomon, Saniuel A. I)eWitt ir 
Sarnuel Orr, visi iš New Yorko, 
kurie pereitą rudenį buvo išrink
ti į New Yorko valstijos atsto vų 
butą, bet buvo suspenduoti pir
mame buto posėdyje, nedavus 
jiems tarti nė vieno žodžio, šian

die tapo galutinai pašalinti iš 
legislaturos po visos dienos ir

alistus; pirmininkas, žinoma, no
riai tai padarydavo.

Pašalinimas socialistų iš legis
laturos veikiausia išeis patiems 
kapitalistų politikieriams ant ne
naudos. Tokie darbai negali būti 
toleruojami respublikoje, nes jie 
atima iš piliečių teisę rinkti tą, 
ką jie nori. Balsuotojai turės pa
kilti prieš saujalės suokalbinin
kų sauvalę ir reikia tikėties, kad 
sekamuose rinkimuose bus išrin
kta dar daugiau socialistų į le- 
gislaturą.

PAŠALINTIEJI SOCIALISTAI 
KREIPSIS TEISMAN.

pergalę, paimdami Niozirio-Mo- 
gilevo gelžkelio dalį ir suimda- 

! mi Raudonosios Armijos divi- 
gai. Siūloma visa Armėnijos te- ziijos štabą, aš tuojau pasakiau, 
ritorija, išėmus Cilicia, kuri pa
siliks po Frakcijos protektoratu. 
Taipgi svarstoma apie suteiki
mą Armėnijai priėjimo prie ju
ru. c

PARYŽIUS, bal. 1. — Talki
ninku vyriausioji taryba pasiu-

I'riie trattsMinn filed xv’th »he post 
master at Chicago III. April 2, 1920 
a* regnired by the act of Oct. 6,1917

GRUZINIJA NENORI 
“GLOBĖJŲ”.

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
27. Lebanon taryba kovo 22 
d., pasak čia gautos žinios, pri
ėmė Rezoliucijų, pritariančią 
Francijos mandatui ant Loba- 
no».

pasmerkė talkininkų valstybių 
nuosprendį bendrai prižiūrėti 
Batumo distrikto administraci
ją

PASKELBS KARĖS STOVI 
AIRIJOJE.

LONDONAS, bal. 1. — Angli
jos valdžia griebiasi aštriausių 
priemonių, kad nedaleidus suki
limo Airijoje. Vaigšto gandų, 
kad airiai rengiasi pakartoti Ve
lykų sukilimą, kokis buvo 1916 
m. Karės stovis turbut bus pas
kelbtas subatoje. Į Airijos uos
tus atplaukė keli kariniai laivai.

kad tai negalimas daiktas. Nuo 
to laiko spauda nieko daugiau 
apie tą “svarbią pergalę” nebe
praneša Ret tuo pat laiku, kaip 

kiti laikraščiai paskelbė apie 
Lenkų laimėjimus, žydų dien
raštis Forverts pranešė, kad ne
toli Bobruisko, Lietuvos krip- 
tim, lenkai tapę baisiai sunSušti. 
šitą žinią vėliaus patvirtino ir 
išsiųsta iš Maskvos bevieline te
legrama, kuri kovo 12 d. pras
muko pro talkininkų cenzūrą ir 
kuri sako: ‘Mogilevo-Podolsko 
srityj musų kariuomene tebeei
na priekyn. Į rytus ir pietus nuo 
Nova ja Ušica (Podolėj) ji smar
kiai grumiasi su priešu.’

“šitie pranešihlai parodo, kad 
rusų karinis padėjimas geras. 
Aiškų, kad lenkų kairysis spar
nas tilpo sumuštas ir traukiasi į 
šiaurę, kuomet pietuose, kur lai
kraščio Public Ledger praneši
mu kovo 12 d. ‘raudonieji kon
centruoja dideles savo jėgas’, 

jie, lenkai, atkakliai kertasi, bet
i atsilaikyti negali.

SKERDYKLŲ DARBININKŲ 
STREIKAS UŽBAIGTA.

Algų klausimas pavesta arbi- 
tracijai.

CHICAGO. — Vakar skerdy
klų darbininkų streikas tapo at
šauktas, o visi nesutikimai su 
skerdyklų kompanijomis pa
vesta arbitratoriui teisėjui Ar- 
schulcr.

I ORAS
Galbūt lietus su perkūnija 

šalčiau šiandie; ryto giedra.
ir

“Rusų štabas nepanorėjo sto
ti rimton kovon su lenkais jų 
centre. Aplinkybės ten buvo ne
patogios, dėlto kad savo puoli
me Mozirio lenkai užpakaly sa
vęs turėjo plačiasiasj Pripeties 
klampynes. Jeigu jų eilės ir bu- 

| tų čia sulaužytos, tai vis dėlto 
’ visai sutriuškinti lenkps, butų 
'buvę sunku, nes genant lenkus, 
rusų armija butų turėjus pasi
dalinti abiem klampynių pusėm, 
o tokia taktika rusams nebūtų 
buvus gera.

Rusų taktika, man regis, bu
vo visai paprasta. Jie norėjo nu 
suvilioti lenkų centrą juo giliau 
į RmijąJ rytų pusėn ir po to 
smarkiai užpulti šiaurinį ir pie- 
li’iiiį jų armijos sparną. Kaip da
bar matyt iš pranešimų, rusams 
padarius smarkių puolimų, len
kų armija pietuose priversta bu
vo traukties apie 150—200 my
lių į vakarus. Pranešama, kad 
Kamenel-iPodolsko, Staro-Kon- 
stantinovo ir ZaslaVlio srityse 
eina smarkus mūšiai ir kad da
gi Rovno miestas jau pavojuje. 
Juokas ima skaitant žinias, kad 
buk Raudonajai armijai nepavy
kę persikelti per Slučo upę:

teritoriją išilgai Dniestro 
upes, kuri skyrė juos nuo Ru-

i manijos, ir tuo budu stipriai su
trumpino rusų frontą. O Rumu
nija, be abejo, dėl ekonominių, 
politikių ir strateginių priežas
čių visi.ii nenorės daryli nė jo
kių karinių žingsnių prie Rusi
ją, nes silpninta, kad tai jai ne
išeitų ant gero.

šiaurėje Rusijos padėtis dar 
geresnė. į šbaurius, artimiausi 
yra Lietuva. Jos žmonės labai 
nepakenčia lenkų, bet draugiš
ki su Sovietų Rusija, kuri pripa
žino Lietuvos nepriklausomybę. 
Estai susitaikė su Rusija. Pagal
bos iš enlcntos lenkai nebegali 
tikėtlis, nes dėl Vokiečių revoliu
cijos T'rancija, kad iii norėtų 
siųsti lenkams kariuomenes pa
galbą, iv.'begaletų. Be to, kada 
lenkų valdžia pradėjo savo puo
limą Rusijos, Varšuvoj, Krioka- 
voj ir kituose centruose kilo vi
suotini streikai, o sukilimui Vo
kietijoj dar labiau turėjo su
kurstyti Lenkų darbininkus ko
von su savo engėjais.

“Revoliucija Lenkijoj yra ne- 
išvegiama. Vesdama karę fron
tu keletą šimtų mylių ilgumo, ir
su nesulyginamai galingesuhi nakties atstovų buto posėdžio, 

skaičiumi priešu, lenkiu valdžia 
negali laikyti namie liek karino- sais prieš 28. Buvo įnešta pa$a- 
menės, kuri galėtų revoliucijos 
liepsną užgesyti.

“Visi tankai, eroplenai,. nuo
dingieji guzai ir kiti pabūklai, 
kuriuos talkininkai buvo atsiun
tę lenkams, tapo sovietų Rusi
jos kariuomenės sunaikinti ar
ba paimti. Ir kaip tokia sunai
kinta, visai suvarginta Lenkija 
galėtų laimėti1 karę su lokiu mil
žinu? Nelaimingoji Lenkija,ku
rią jos šovinistiski ir imperia- 
listiški vadai pastūmė daryli lo
kį pasvaigusį žygį, turi dabar 
ddl to pamokėti tūkstančių žmo 
nių gyvybėmis.

“O betgi Lenkija hiiničs,” pri- 
durė pulk. Bok. “Kiekvieną kar
tą, kur tik ji buvo sumušta, jos 
vadai skelbė, kad ji laimėjus, 
kad ji priešą sumušus. Ir dabar 
tas pasirodys, bet pasirodys tai|/, 
kaip jos vadai visai nelaukia. 
Iš tų savo nelaimių iškils nepri
klausoma, pačių darbininkų 
valdomoji Lenkija. O tai bus 
didžiulė Lenkijos pergale.”

Paklausiau pulkinhiką apie 
generolą Fochą, kurs buvo pa
siųstas iš Paryžiaus Lenkijai pa
dėti sumušti rusus. Pulk. Bėk 
nusišypsojo:

“Man regis, kad gen. Foch

Pašalinta juos visus 116 bal-

Kaltina sulaužymą konstitucijos. 
Kreipsis į augščiausj teismą.

Jis buklus žmogus ir neabejoju, 
kaid jis patarė lenkams laikyt ies 
su galinguoju kaimynu.. Kaip 
dabar girdėt, jis prašąs 80,000 
Francijos kariuomenės Vokieti
jos Ruhro sritims dąboti. Kiek
gi jam reikėtų kariuomenės, kad 
nugalėjus sovietų Rusiją? Ir kur 
jis jų gautų?”

True translation filnd with the 
master at Chicago III. April 2, 192C 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

LENKAI ATMUŠĖ BOLŠEVI
KUS

WĄSHINGTON, bal. 1. — 
Lenkų legacijai pranešama, kad 
bolševikų atakos liko atmuštos 
visuose frontuose.

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

Angliojos 1 svaras ............... $ 3.94
Belgijos, už $1 ...........frankų 13.20
Danijos 100 markių ........... $18.75 ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■
Finų 100 markių.................. $ 5.75 kuipgi galėjo lyvklt mūšiai ties
Francijos, už $1 ....... frankų 14.37 ^asliavliu, ir koks galėtų būtiItalijos, uz $1 ............... lyrų 20.25 I . ... A .
Lietuvosj 100 auksinų ....... $ 1.55 1 pavojus Rovnui, jeigu rusai ne-

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių butų perėję per SlllČO upę, kuri
kaip Vokietijos markių). lyra apie 50 mylių į rytus nuo 

Lenkų 100 markių ............... $ 0.80 vretn?
Norvegų 100 kronų ........... $19.90. * ,
Olandų 100 guldenu .............. $37.38 1 Del sparčių ir sėkmingų ata*
švedų ioo krohų ..........   kurias lenkų agresyvumas
šveicarų, uz $1 ........... frankų 5.70, ./v , . . f- i 4
Vokiečių 100 markių...........$ 1.551 iššaukė, rusai nuvalė dabar vi-

MIESTO DARBININKŲ STREI
KAS UŽSIBAIGĖ.

CHICAGO, — Visi streikavę 
miesto darbininkai šįryt grįsta į 
darbą, mayorui Thompsonui pas
kirus arbitracijos komitetą.

Tečiaus dar 700 ugniagesių pa 
davė savo rezignacijas. Tokiu 
budu jau didžiuma ugniagesių 
meta darbą. Jie nepriima jokio 
kompromiso ir reikalauja pakei
ti algą $800 į metus.

AUKOKITE LIE1UVOS 
LAISVĖS FONDAN

NEW YORK, bal. 1. — “Kon
stitucija yra nulinčiuota”, sako 
pašalintųjų iš valstijos legislatu
ros socialistai.. Jie kaltina, kad 
tai buvo suokalbis pašalinti juos 
viėn todėl, kad jie priklausė ki
tai partijai, kuri nepatiko repu- 
blikonams su demokratams. Taip 
pasielgdami, atgaleiviai atstovai 
atėmė iš žmonių atstovybės tei- 

______  ___ __ _________ vw. sę ir tuo sulaužė valstijos ir fede 
sės labiausiai socialistai ir pade-j ralę konstitucijas.. “Išdavystė 

tapo papildyta New Yorko atsto
vų bute republikonų ir demokra- 

_ _________________ _ —, ty su keliais garbingais išemi
ni m ą visų socialistų, o kita baisa mais. Konstitucija tapo nulin- 
vo už pašalinimą tik trijų socia
listų, du paliekant legislaturoje.
Theotjore Roosevelt, kuris pir
miau balsavo už suspendavimą 
socialistų, dabar balsavo prieš jų 
pašalinimą.

Kaip suspenduojant, taip ir 
dabar, pašalinant, socialistams 
neleista buvo nė žodžio tarti.

Posėdį tyčiomis taip ilgai pra
ilginta, kad gubernatorius nega
lėtų paskelbti specialių rinkimų 
užpildymui pašalintųjų socialis
tų vietų. Kadangi balsavimas a- 
pie pašalinimą socialistų įvyko 
po kovo 31 d., tad gubernatorius, 
jei norės paskelbti specialius rin
kimus, turės sušaukti-nepapras
tą legislaturos posėdį.

Posėdis buvo gana triukšmin
gas. Pritariantis pašalinimui at
stovai, tarp jų ir buto pirminin
kas Svveet, taip įsikarščiavo, kad 
pradėjo socialistus kolioti pasku
tiniais žodžiais, kaip nesikolioda- 
vo Rusijos Durnoje ir paskilbu- 
sis juodašimtis Puriškevičius. 
Jie pradėjo kolioti ir tuos, kurie 
priešinasi pašalinimui, ir delei 

to ko tik neprieita prie kumšti
nių.

Posėdis buvo uždarytas, taip 
kad nė vienas atstovų negalėjo 
išeiti be pirmininko leidimo ir 
jiems valgyti buvo atnešta į sa
lę.

Kada pirmą sykį suspenduota 
socialistus, tuo pasipiktino net 
padoresni kapitalistiniai politi

kieriai. Prieš tai užprotestavo ir 
buvęs republikonų kandidatas į 
prezidentus Charles E. Hughes. 
Atstovų buto komiteto vedamie
ji tardimai, nebuvo tardimais tik 
roj to žodžiio prasmėj, nes nuo 
socialistų jokių prirodymų veik 
nepriimta, kuomet prokurorai 
elgėsi kaip norėjo. Komitetui 
vien rūpėjo apjuodinti socialis
tus ir jis darė tai kaip tik galėjo 
sumanyti. Kiekvieną sykį kada 
tik socialistų advokatai pasiprie
šindavo, prokurorai nežinodavo 
nė kur dėties ir bėgdavo pas ko
miteto pirmininką, kad tasis iš
neštų savo nuosprendį prieš soči-

linti tik tris socialistus, du jų, 
I)eWitt ir Orr, paliekant. Bet ir 
pastarieji du pašalinta 104 bal
sais prieš 40. Kaip republikonai, 
kurie sudaro didžiumą atstovų 
buto ir kurie Vhdovavo kampa
niją už pašalinimą, taip ir demo
kratai balsavo už pašalinimą. 
Legislaturoje yra ir dvi moterjs, 
kurioms iškovoti balsavimo tei-

jo, nes tiktai socialistų pastan
gomis jos ir gavo tą teisę. Vie
na tų moterų balsavo už pašali-

čiuota ir papildžiusieji tą nedo
rybę turi būti patraukti tieson.
Albany nedorybė yra garsiu pa
šaukimu Amerikos žmonėms su
sispiesti atgaivinimui savo senų
jų laisvių”, sako socialistų parei
škimas.

Ir socialistai neketina nusilen
kti atgaleiviams ir priimti jų 
nuosprendį. Jie kreipsis į valsti
jos augščiausįjį teismą, o jei bus 
reikalas, tai ir įvisos šalies aug
ščiausįjį teismą. O kada ateis se
kami rinkimai, jie vėl statys sa
vo kandidatūras ir tikisi būti vėl 
išrinktais.

Charles E. Hughes paklaustas 
apie pašalinimą socialistų, pasa
kė, kad tai yra nelaimė ir didelis 
smūgis tikrąjam amerikonizmui.

Net patįs atgaleiviai pripažįs
ta, kad tai buvo sumoksiąs kapi
talistų, ir tai tokis sumoksiąs, ku 
ris neišvengtinai stumia šalį prie 
revoliucijos.

MOTERIS PRALAIMĖJO DE- 
LAWARE VALSTIJOJE.

Atmetė moterų balsavimo prie
do ratifikavimą.

DOVER, Del., bal. 1. — Dela- 
ware valstijos legislatura atsisa
kė būti 36-ta valstija, ratifikavu
sia moterų balsavimo priedą—• 
paskutine valstija, kurios ratifi
kavimas butų suteikęs mote
rims balsavimo teises dar šį ru
denį. Atstovų butas 
metė ratifikavimą 
prieš 9.

Bet moterjs dar
vilties įgyti dar šį rudenį balsa
vimo teisės. Jos turinčios dar 
dvi valstijas, kurios tą priedą 
galbūt ir ratifikuos, bet jos at
sisako nurodyti tas valstijas, 
nes nenori išgarsinimu pažeisti 
savo reikalo.

šiandie at-
23 balsais

nepražudo

Baisios skaitlinės.
WASJ1INGTON, - Kaip aps

kaitoma, pereitais metais Jungt. 
Valstijose nuo plaučių uždegimo 
mirė 290,000 žmonių, nuo džio
vos 150,000.
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Vienatinis Bankas

t

Turtas apie $6,000,000.00

SPRINGFIELD, ILL.

Mirė d. Jonas žvingilas.

Prasidės 8:15 vai. vakare.

Vaidins išimtinai

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių
i

žynius Chicagos vaidylos.
Tikietai parsiduoda:

Naujienų ofise, 
Draugo ofise, 
Universal State įkinko, 
I)r. Graičiuno ofise 
ir pas vaidylas.

Central Music Hali 
62 E. Van Buren St. 
(ten kur buvo pirmas 

spektaklis)

I KORESPONDENCIJOST0WN OF LAKE
LIETUVIAMS

Ant Town of Lake, kuris randasi po priežiūra ir 
kontrole Suvienytų Valstijų Valstybės ir Illinojaus 
Valstijos Valdžios., Taigi saugi vieta sudėjimui jūsų * 
pinigų.

Oepositors Stato Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

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

-u-
Mokykla kirpimo ir 

siuvimo atsidarė
Mokiname pagal nanjanaioa 

mados iŠ petriny Ir desainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausj amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepcaleia- 
kitę tos geriausios progos, ei* 
kito i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
Iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

>3103 So. Halsted 8L, Chlcage.

M

IŠKILME

Aktores Unes
BABICKAITES
Antras Spektaklis

bus Nedėlioję

Balandžio 11,1920

Scenoj statoma

MIRGA”
istoriška keturveiksmė 
drama, iš laikų Didžio 
Lietuvos Kunigaikščio

« Vytauto.

Visi iš anksto bukite prisi
rengę į šį puikų spektaklį.

— Komitetas.

DIDELIS 
KONCERTAS ir ŠOKIAI 

-----  Rengia -----

L. M. P. S. III-čias RAJONAS

Subatoje, Balandžio 3čižj, 1920
y M. MELDAŽIO SVETAINĖJE

2242-44 West 23rd Place

Duris atsidarys 6:30; Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare. Inžanga 50 ir 75 centai.

GERBIAMIEJI! Prie šio koncerto III Raj. rengėsi su didžiausiu rupestingumu padaryti jį vienu 
įš puikiausių kada koks buvusių Chicagoje. RAJONAS — tai ne viena draugija ar kuopa, bet RAJO
NAS — tai .-anryšis daugelio kuopų; kožna kuopa teikia nuo savęs dailės dalį programan, na ir kada 
visos kuopos sudaro programą, tai ir turi būti didelis, gražus, žavėjantis.

čia paminėkim nors paviršutiniai dalį šio taip godžiai laukiamo didžiulio musų koncerto. Daly
vaus čia atsižymėję scenos papuošos:
L Rašėja J. ŽEMAITE, su labai juokingu refera

tu (kaip Dievas sutvėrė Jievą).
2. P. STOGIS, su griausmingu balsu.
3. J. J. ZOLP. su gražiu baritonu.
4. M. DUNDULIENE, taipgi kaipką.
5. L.M.P.S. 9-tos kp. Moterį) Choras.
G. L.M.P.S. 25-ta kuopa paveikslą prisikėlimas

gyvųjų.
Na ir šitas vVkas bus Velykų subatoje, kada nei vienas žmogus nepasilieka namuose — eina į 

bažnyčią, vargas, kol sulaukia atsikeliant jų ganytoją, o mes laisvieji, vietoj raudoti, susieikime pasi
linksminti, pasiklausyti gražių dainų, muzikos, solų, duetų, ir matysit PRISIKELIANT GYVIAUSIUS; 
matysit kaip pūslėtas delnas atidarys geležinio grabo duris — leis prisikelti gyviemsiems.

Ateikite visi, kas jaučiatės save laisvu ir dorai manančiu žmogumi, busite užganėdinti.
Rengimo KOMITETAS.

7. A. VIŠČIULIS, solo ant piano.
8. L.M.P.S. 29-tu kp. Stygos orkestrą.
9. L.M.P.S. 47-ta kp. (iš Waukegan) Mišrus

Choras.

10. L.M.P.S. 58-ta kp., puikų monologą.
11. Gyvi paveikslai.

U

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS Renga labai puikų 
VELYKŲ VAKARĄ

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

Gerbiama visuomenė! Chicagos Lietuvių Vyrų Choras visuomet yrd atsižimėjęs dailoje. Visuomet 
parengia puikiu . vakarus, kad užganėdinta butų publika. Bet šitas vakaras bus puikiausis iš visų. Pertai, 
kad yra sukviesti geriausi Chicagos lošėjai ir ARTYSTE UNĖ BABICKAITE ŽVAIGŽDE DAILOS vado
vauja šitą vakarą, arba rezisoroja. Ji parodys visiems Chicagos dailės mylėtojams, kaip tinkamai reikia 
pastatyti veikalus, kad nesugadinti dailos. Bet pakelti ją. Taigi gerbiama visuomenė širdingai prašom 
visus. AtsUankykit visi ant šio pauikaus vakaro. Prie to dainuos Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, po pro- 
gramo šokiai iki vėlai nakties. Kviečia CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS.

8. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius . 

Patarhauju, laidotuvėse ' kuopi- 
Į glausis. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busita už« 
ganėdintl. \
2814 W. 23 Place, Chicage, Iii 

TeL Canal 2199.

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SĘKANČIAI RAŠAU.
» Ak labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 
sija,nevirinltnas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abclnas spėkų nustojimus viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau satfo 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, stiprčt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebehadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po J " 
valtė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtuAią ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
r artėji* t ei ir linkiu visiems sayo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUT1ON J. Baltrūnas, Prof. 

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

ptanyko diegliai nebehadfi po krutinę. Vidurių rėžimas 
užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių Išgerdavau kas sa-

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondiu pilna pinigui . 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
ir Subatomis 9—9

to-

m.
L—

ne verte,
J. G. SACKHEIM & CO. 

1835 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Woo4 8ts.

Kovo 15 d., paiiedėlio ryte, ta 
po sunkiai sužeistas drg. Jonas 
Žvingilas. An rytojus, taigi 16 
d. kovo, jis mirė. Velionis Jo
nas buvo pirmas susipratusių 
vielos lietuvių veikėjas. Buvo 
pirmas tų, draugų, kurie čia 
pradėjo įverti laisvas draugijas 
ir organizacijas, kaip ve: Lietu
vos Sūnų Drugystę, S. L. A. 79 
kuopų., Tėvynes Mylėtojų Drau 
gystės kuopų, L. S. S. 29-tą kp., 
Moks. Paskolos Batelio kuopų,

mažai pasidarbavo ir steigime 
vietinio Lietuvių Knygyno. Su
rengime darbininkiškų prakal
bų arba kokių pramogų kokiam 
nors naudingam tikslu musų Jo 
utis visada buvo pirmutinis. Jis 
visur apsiimdavo ir visokį dar
bų laiku atlikdavo. Jei reikė
davo kur nors aukų,- Jonas vi 
sada būdavo duosnesnis už ki
tus. Jis ir tūliems mokslei
viams aukavo ir skolino. Taip 
gi buvo uolus pltintojas moks
liško ir darbininkiško turinio 
literatūros, knygų ir laikraščių. 
Ar tai susirinkimuose arba ir 
šiaip per stabas eidavo ir pri
kalbinėdavo užsirašyti laikraš
čius. Gaunamą nuo laikraščių 
nuošimtį jis sau nepasilaikyda
vo, bet pigiau laikraštį skaity
tojui užrašydavo — by tik dau 
giau žmonių pritraukti prie 
skaitymo. Tai buvo Jono mė
giamas darbas. Kilus vaidams 
Socialistų Partijoje ir L. S. S. 
Jonas sakydavo, kad tvaSkar
džiai karštuoliai daro didęlę ne
atleistiną skriaudę darbinin
kų k lasai. Darbininkų priva
tumas, pasak jo, yra šviestis ir 
kitus šviesti; vienytis — kovo
ti prieš savo didžiausį priešą ka 
pitafiziDą ir jo rėmėjus, ne peš 
tis ir skaldytis rarpė savęs. Jo
no komunistai nesrtklaidino. Jo 
•w.?
mo mokslui iki savo mirties.

Velionis Jonas yra daug pas: 
darbavęs tarpe ♦ vielos lietuvių 
ir likę jo draugai ilgai atmins jo 
darbštumą. Gaila, labai gaila be 
laiko žuvusių (,,|aip brangaus

kapitalo, ir pačiame sąvo am
žiaus stiprume: gyvenęs vos 40 
metų. Velonis Jonas paėjo iš 
Suvalkų gub., Maria m po lės pa
vieto, Margių kaimo. Suv. Vai 
stijose išgyveno apie 22 metus.

sesutę. Amerikoj savo mylinių 
moterį, 3 brolius: Vincų, Juozų, 
Pijušą ir 2 seserį — Elzbietą ir 
Uršulę. Palaidotas ant laisvų

buvęs S. V. prezidentas, ilsisi). 
Ilsėkis tu, gerbimas drauge, šal 
toje kapų žemelėje. Tenai ta
vęs niekas jAu daugiau nenus
kriaus. — V. černauskas.

'NORVi'OOD, MASS.

Augina kapitalų; špitolpinlpii 
laužo prisakymus.

Nežinau kaip kitur, bet paš 
mus parlaruoju laiku begalo, ė- 
mė augti ir plėtotis įvairus biz
niai ir Ibizneliai. Negana ant 
vietos, bet ir iš apielinkių lietu
vių kolonijų beveik kas dien at
silanko įvairus agentėliai siūly
dami! pirkti Šerus* ir augiu Ii ka
pitalų. Kai kam tai tikra ru-

NesTnai čia buvo atsilankęs 
vienas sėtų pardavinėtojas. Ir 
japi gerai pavyko. Paskui vėl 
vienas lietuviškas ponaitis min
tydamas, kad kitiems sekasi, 
pradėjo po stabas vaikščioti siu 
lydumas savuosius Šerus. Ir čia 
ne vienas su savo grašiu prNi-

girdėti, aimanuoja ir gailisi, 
kam, pirko tuos Šerus, nes tai e- 
santi apgavystė. . Nekuriu keti
na reikalauti sugrąžinti jiems 
įmokėtas sumas ir tt.

Praeitą nedėldienį, 21 kovo,

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Velykinis Išpardavimas
SPECIALIAI VELYKŲ SAVAITEI 

Sutaupyk $10.00 ir $15.00 ant vyrų, jaunų vyrų ir vaikinų siutų.

ANT KELINIŲ NULEIDŽIAME 25%
Moterų dresės, sijonai ir veistės dideliai atpigintos — daug sutaupysit. 

Pilna eilė vyrų ir moterų reikalingų dalykų nupigintomis kainomis.

S. KRAVETS
3103 South Halsted Street, Kampas 31-os Gat

Atdara subatoj iki 1 vai. po piet.

Ringai Lietuvon Jau 
Galima Siusti Per

Naujienų Pinigų Siuntinio Sky
rius siuntinėspinigus Lietuvon, 
išmainant dolerius j auksinus 
PAGAL DIENOS KURSO su 
paskaitimu keliolikos punktų 
už riziką ir darbą, o taipgi ma= 
žas užmokesties Lietuvos ban= 
kui už patarpininkavimą.

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

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius
1739 Halsted St Chicago, UI
CHICAGIEČIŲ ŽINIAI:

Rnsiikos ir Turkiškos Vanos

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

Silpnybes, paeinančios nuo poraidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
‘‘Draugą Reikale” '

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, dauginus bojo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Ezpolleris ir dol jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbažonkliu

ANCHOR (Ilca.ra.sj
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jie nėra tikras ir jus lokio 

neimkite. Visose aptiekose po 800. ir 70o. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. R1CHTER & CO„ 326-330 Broadway, New York

12th STREET
Tel. Kedzlo 8902.

851446 W. 12th ST.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.
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Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25*4 w

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--fl jyąk’, Nedčlįoins 10-42 dieną.
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Thos. J. VVebb’s Kava, sv. .... 49c

Oolong .Arbata, specialiai, sv. 41c 
Parinktinė Ceylon Arbata, papra 
štai 65c. pakelis tik už ....... 51cNo. 1% keno Tomatoes — 3 ke- 

nai už ...................................... 27c

Muilo Sp^cMumai
2 šmotai Ajnerican Family, 2 šmo 
tai Fels Napths, 2 šmotai Ivory, 
2 šmotai Lenos, 2 šmotai Haef- 
ner’s Napths viso 10 šmotų ... 69c

Sardines iii Oil 3 kenai ............ 19c

Queen Olives, parinktinčs, 2 ke
nai už ......................................... 27c

Monarch Brand Catsup 14 H unci
jos butelis už ....................... 23c

šviežus didelis Clover, Ix>af Coo- 
kies, sv............................... 19*/tC

Didelis puodas Aviečių, sudarytų 
šviežių uogų ........................ 29’/jc

Bench Baked Beans, No, 2 —
2 už ............................................. 25c

Thima Brand, Prinokusių Alyvų
3 už .......................................... 27c
Ilgas kenas Lock Brand Salmon, 
medium red, extra special.... 23c
Boulevard Kidney Beans 2 ke
nai ....................... ♦................... 25c

Mažyte bnčkuts 
tiktai ...... .............

Vieno galiono stikline Snider’s
Catsup už........................ 01.46

šviežia deginta Peaberry kavą, 
svaras ................................   35c

Jugy Velykų Piety
Musų Groseris ir Marketas suteikia jums progą sutaupinti 

daug pinigo. Ypatingos domos esti šis išpardavimas, del- 
ko jūsų Velykų pietus tur būti pasekmingi. Kainos tapo 
nukirstos, bet kokybė siūlomų tavorų esti ta pati. Susida
ryk sąrašą ir sutaupiusi didelią sumą pinigų kitam grose- 
rio pirkimui pas mus.

Groserio Kainos Nužemintos 
dėl Subatos

Subatos Mėsos Specialumai
Subatoje čia visad pilna diena, todėl paduokite savo 

užsakinius išanksto.

(Seka nuo 2-ro puslp.)

vėl atsilankė tūlos “clothing” 
coium i raci jos lyderėmis, p, Kar- 
lauskas iš So. Bostono. Jis lai
kė spyčių apie* “naudi n gumą” 
korponicijos ir siulijo pirkti šė 
ras. Jis štai ką pasakė: “Kas 
tos idėjos, tai nikai. Auginki m 
kapitalą!”... Bet žmonės, kasžin 
kodėl, nebeprisidėjo prie augi
nimo kapitalo. Ponelis nieko 
nepešė.

Kovo 28 dieną rengė spyčius 
vėl viena nauja “kon^mnija”. 
Ir, sakau, pas mus tų kompani
jų ir kompanijėlių, o tų lyderių 
ir biznierėlių, lai nesuskaito
mai.

špitolninkų organus “Darbi
ninkas” bara savo davatkas, 
kam jos ėjo ant Petrausko kon
certo, kur buvo perstatytas “Lie 
tuviškas milionierius”. Esą, 
ketvirtusai bažnyčios prisaky
mas draudžia gavėnios laike 
lankylis į panašius parengimus. 
Bet štai kovo 21 d., tie patįs špi 
tolninkai pobažnyliniani skiepe 
lošė “komediją” “Žydų kar- 
lius”. Ir net inžangą 
kad ir nedėlios dieną, 
juokinga.

Dabar prabaštėlis
duoti savo avelėms išrišimo, o 
“Darbininkas” — “griekų” at
leidimo. Bet jie to nadarys! 
Mat savieji... — Nairietis.

padare, 
Ar ne-

neturėtų

BRIDCEVILLE, PA.

Agituoja už S. L. A. 90 kp. 
ir Naujienas.

No. 1 Rib Roant of Beef, Suba- 
to svaras .......   26’/jc

Extra Geras Hindųuarter veršie
nos, svaras .......................... 24^c

Extra Geras Milkfed Foreąuart- 
ers veršio, svaras ..............  20'/įc

No. 1. Namų darbo Kiaulinės Defi 
ros, didelės ar mažos, sv..... Žl’/ic

Extra Parinkimo Native Home- 
eured Corned Beef, sv.........  15</jc

Extra Parinkimo Hickory rūkyti 
Frankfurteriai, svaras ..... 19!4c

Subatos Vaisiai Daržovės
Kepimui Obuoliai Head I.etuce, galve-

4 svarai ..............  25c ]ė ............................. 6c-
Yellovv Tumips 4 sva

rai

Dideli Geltoni Svogūnai 4 sva- Saldžiosios Bulves 4 svarai tik-

8:30 iki 12 vai. nak. Su b a to j e 
Bananos, specialiai, tuzinas už 19c.

R. URBONAS
FOTO®AFAS

MANO MOTTO: “Užganėdinimas Jūsų, 
Užganėdina mane”.

Fotografuoju paveikslus 
visokios rųšies. Prie kiek
vieno tuzino fotografijų, 

duodu gražią dovaną. 
Darbą atlieku puikiai — 
artistiškai.

Nėra to ned’icldlenio, kad vie
tos liet, parapijos kunigas Ka
zėnas nepapąsakotų, supranta
ma bažnyčioj, savo parapija 
nams apie S. L. A. 90 kuopą ir 
Naujienas. Tuo budu jis patar 
nauja ne sau ale S. L. A. 90 kp. 
ir Naujienoms. Mat kunigas 
savo pasakomis užinteresuoja 
dagi ir tuos žmonės, kurie dar 
neturėjo progos susipažint su 
S. L. A. 90 kp. arba Naujieno
mis. Prisiklausę kunigo pasa
kų jie todėl stengiąs i patirt ar 
ištiktųjų’ yra taip baisu, kaip 

j kad kunigėlis sako. O kai pa
tiria, patįs mato, kad kunigas 
niekus kalba, ir jie lieka S. I>. 
A. 90 kp. nariais bei Naujienų 
skaitytojais.

Tūli juokdariai, sako, kad S. 
L. A. 90 kp. nariai turėtų neuž
miršti gerąjį agitatorių ir nu
pirkti jam velykų prezentą už 
“pasidarbavimą”. Esą, jeigu 
kunigėlis ir toliau taip “pasi
darbuos”, tai Bridgeville nelik
sią nė vieno lietuvio bei lietuvės, 
kurie nepriklausytų S. L. A. 
kuopai.

Ir Naujienos turėtų būt dė
kingos kunigui, nes ir jos ačiū 
kun. Kazėno agitacijai turi la
bai gerą pasisekimą Bridgeville.

Pramogos.
S. L. A. 90 kp. rengia iškil

mingų pramogų 25 d. balandžio. 
Rengia vakarienę su gražiu pro
gramų, kuris susidės iš prakal
bų, deklemacijų, dainų ir šiaip 
pamarginimų. Tai bus paminė 
j imas septynių metinių sukak
tuvių nuo įsteigimo S. L. A. 90 
kuopos Bridgeville — kaipo pir 
mosios vietos lietuvių draugijos.

Kas norės dalyvaut minėtoje 
iškilmėje, lai užsisako iš kalno 
vietą pas kuopos sekretorių S. 
Bakaną, (Box 493, Bridgeville). 
Užsakymai bus priimami tik li 
gi balandžio 20 d.

Darbai.

Extra Specialus

Vyry Vieny Vilny Siutai
Daugelio musų Kostumerių reikalaujant, kurie ne
gulėjo pribūti pareitą subatą, mes pakartojame šių
jų išpardavimą ir šia Subatą, $29.50

Išpardavimas 
Velykinių 
Moteriškų 
Aprėdalų

Apsiaustų, Siutų 
Dresių, Sijonų, 
prieinamos kai
nos. Pilnas rin
kinis pasirinki
mui.

Subatoje mes Išparduosime

Naujus Angliškus Siutus
Tai naujausios mados iš vyrifi-
kių Siutų. Jie išžiūri labai pui- M W
kini; gera išžiūra aprėdo Jjh ■
kiekvieno labai pageidaujama. K U
Audeklas yra vienų vilnų. Ap- W W
siaustai esti kiek ilgesni, o po- 
čiuose siauresni. Vienlypio ar
dvilypio segimo. Turtingai rudų spalvų daugiausia, 
taipgi esti smulkiai družėtų, patraukiančių spalvų. 
Kiekvienas siutas rankomis siutas, daugelis šilko pa
mušu. Tikrai nepaprastos vertės ir artesnis susipaži
nimas su jais bus jums naudinga. ,

Šilko Pamušu Burnosai
Malonus, gražiai žali, rudi, rusvi ir pilki burnosai nau
jausios dvilypio segimo mados. Rankomis siūti. Dy
dis 33 iki 42. ' S u batai specia- $33.50

Velykų Išpurda
mas Kiaušinių.

Tuzinas už 44g. 
Tikrai švieži, su 
lig naujo Illinois 
valstijos Įstaty
mo. Kiekvienas 
kiaušinis išmėgi 
ntas Wholesa- 
le’io kainos.

Velykų Išpardavimas Vaikiukų Siutų
Veltui knygos garsiausių autorių duodama prie kiek
vieno pirkinio vaikiuko Siuto.
Vaikiukų vienų vilnų Ser- 
gc Siutai 
Gvarantuojama nebluki- 
mas, naujausių stylių; kel 
nes pilno kirpimo ir visos 
pamušuotos. Dydis 7 iki 
18 metų....................$12.50
Vaikiukų Naujoviniai Siu
tai.
Iš gerai nešiojamo Kašmi 
ro, tweewo ir ševioto mi
šinio. Vėliausio styliaus 
apsiaustai, kelnaitės pa
mušuotos. Dydis 11 iki 18 
metų ......................  $15.00
Vaikiukų dviejų Kelnių 
Siutai.
§veisio ir tamsio audeklo, 
molino Serge ir gražaus 
mišinio, puikių stylių. Dy
dis 2% iki 8 metų ... $7.50 
Vaikiukų dviejų Kelnių 
Puiki Siutai 
Visi vilnoniai, 2 kelnaitės 
mėlini, rudi, žali ir pilko 
mišinio. Apsiaustukai al- 
paca painušuoti. Dydis 

iki 18 metu ........... $18.50

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

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

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

Ar Jus norėtumėt, kad NAUJIENOS gautų ir žmonėms, taigf jums patiems, suteiktų 
teisingų žinių apie visa tai, kas ištikrųjų šiuo kritinguoju istorijos laikotarpiu dedasi pasau
lyj? > , ,

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

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

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

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

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

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

1721 W. 47th St., Chicago, III.
Phone Drover 3473

Pas mus dirbtuves dirba ge
rai ir uždarbiai ne menki. Tik 
labai ilgos valandos darbo. Mat 
dirbtuvėse nėra unijos. Anglių 
kasyklos dirba 2-3 dienas į sa
vaitę. — Bridgevillietis.

šviesą ir pajiegą suvedame i semta ir naujus namus, taipgi 
I dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, BĮ.

LIETUVIŲ ŪKININKŲ DR-JA.
Scottville, Mich. — Liet. UJk. 

Draugija ėmė kurtis vasario 1 
d., 1919. Viskas butų buvę ge 
rai, jei ne tas formų pardavinė 
j tino biznis. Dar draugijai be- 
sikuriant jau laikraščiuos buvo 
jos apgarsinimų ir pranešimų 
ūkių pirkėjams, kuriuos p. A. 
Kiedis talpino be sekretoriaus

.* * '
THE FEDERATED PRESS, iq2n

HERBERT GASTOU ................................................................................
Daily Star Bldg. 427 Gili Avė.
SOUTH MINNEAPOLIS, MINN.

The undersigned applies for ...................... bonds of THE FEDERATED PRESS, of the deno-
mination of $25.00 each, and incloses herevvith (cheek) (money order) payable to W. B. Ililton, 
treasurer, THE FEDERATED PRESS, Wheellng, W. Va., i n payment thcrcfor.

Name ............................i..............................................................................-...............................
v

AddresS .................. .................................................................................................................. ...

Capudine
DEPENDAdLE ABJOLUTELY
FOR HEADACHES

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted St.. Chicago. ‘

DR. C. K. KLIAUGA)
Dentlstas.

NAUJIENŲ NAMB 
1739 So. Halsted SU Chicafo, I1L 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 91 

vakare Phono Canal 2*7 I

Dr. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS
Akis minuojn Dykai

Gyvenimas 
tuščias, kada 

į nyksta regėjii

yra 
pra

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y-

doma at
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

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

Tel. Drexel 2880.

DR. M. HERZMAN
Gerai Jietuviamn 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 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephonai:

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

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

Moterišką ir Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Noo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietą ir mi/> 6—8 vakare. Ne

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

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

Kamp. Leavitt St 
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd St 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Telefonas Pnllman 8*6.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistaa 
10657 Michigan Avė, Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5032

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

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

DR
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergy vakarais nuo 5:30 
-7. Tek Yards 723.

MAKARAS

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojai) ir Chirurgas 

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 dieni. 
Namai: 2914 W. 43 St

Tel. McKinley 2*3

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 St. kampjfarahfleld av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo S iki 

4 Ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 11*7(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedSldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chieagoje — paltu:

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

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

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

$5.00 
3.00 
1.65

mėnesiui ...............
ir kitur užsieniuom 
(Atpiginta)

$7.00
4.00
2.00

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

Pinigus reikia siųst Pašto Mouey 
Orderiu, kartu su užsakymu.

atžagareivių 
darbas.

Atžagareiviai New Yor- 
ko legislaturoje nenorėjo at 
šaukti savo neteisingą žing
snį prieš socialistus atsto
vus, padarytų trįs mėnesiai 
laiko atgal, ir vakar nubal
savo prašalinti juos.

Nėra reikalo aiškinti, kad 
šitas pasielgimas yra priešin 
gas demokratybės princi
pams ir šalies konstitucijai. 
Prašalindami- socialistus at- 
tovus iš legislaturos, tie ka
pitalo bernai, sumindžiojo 
piliečių teisę penkiuose ap
skrietuose, kurie tuos atsto
vus yra išrinkę.

Bet dalykas tuo nepasi
baigė. Kova, kurią New 
Yorko valstijos socialistai 
vedė legislaturoje, dabar bus 
perkelta į piliečių minias. Ir 
patįs atžagareiviai žino, kad 
čia jie neturės pasisekimo. 
Jau tada, kada jie rengėsi 
balsuot už socialistų prašali- 
nimą, jie parodė, kad jie bi
josi savo darbo pasekmių.

Prašalinimo šalininkai dė
jo visas pastangas, kad bal
savimas neįvyktų prieš 1 ba
landžio, ir tuo tikslu jie kuo 
ilgiausiai tęsė “tyrinėjimą“ 

diskusijas. Mat, pagal 
New Yorko valstijos konsti
tuciją, jeigu legislaturoje pa 
siliuosuoja vieta po 31 d. ko
vo, tai gubernatoriui nerei
kia skirti naujų rinkimų tos 
vietos užpildymui.

Kadangi socialistų atsto
vai tapo prašalinti po tos 
dienos, tai naujų rinkimų jų 
apskričiuose dabar nebus. 
Bet ateis laikas, kada jie tu 
rėš įvykti, ir tada žmonės 
parodys, ką jie mano apie tą 
atžagareivių darbą.

velande ir Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybos kon 
ferencija, kurioje dalyvavo 
keleto dešimčių draugijų at
stovai.

Malonu yra pastebėti, kad 
visos šitos organizacijos pri
taria tiems patiems pamati- 
niems dalykams. Jos visos 
reikalauja, kad Lietuvos vai 
džia butų žmonių renkama, 
o ne “Dievo patepta”, žo
džiu, kad Lietuvoje butų res 
publika, o ne monarchija.

Toliaus, tos organizacijos 
reikalauja lygių teisių vi
siems Lietuvos piliečiams, 
be gimties, tautos, religijos 
ir visuomeninio padėjimo 
skirtumų, ir taip-pat reiksk 
lauja pamatinių pilietinių 
laisvių — žodžio, spaudos, su 
sirinkimų, organizacijų ir są 
žinės laisvės.

Ant sąžinės laisvės rezo
liucijose dedama ypatinga 
varba, nes jos nurodo, kad 
tos laisvės užtikrinimui rei-j 
kia, kad bažnyčia butų at
kirta nuo valstybės ir moky
kla nuo bažnyčios.

Minėtos organizacijos, be 
to, griežtai stoja už tai, kad 
dvarų žemė butų pavesta be 
žemių ir mažažemių vartoji
mui, ir kad darbininkams 
butų suteikta balsas indus
trijų ir žemės ūkių tvarky
me.

Taigi Amerikos lietuvių 
organizacijos, kurios jau su
spėjo ištarti savo nuomonę 
apie Lietuvos tvarką, visos 
išsireiškė už pilną demokra
tiją Lietuvoje, kiek jos gali
ma įvykinti daabrtinės sąly
gose — už politinę ir už in
dustrinę demokratiją. Ta
tai liudija, kad Amęrikos lie 
tuviai jau ima suprasti, kaip 
reikia žiūrėti į dalykus dar
bininkišku žvilgsniu.

Butų gerai, kad gabesnie
ji žmonės paragintų ir kitas 
organizacijas pasvarstyti tą 
klausimą.

Iki šiol pas mus buvo 
daug prišnekėta ir prirašyta 
apie “Lietuvos laisvę”. • Da- 
Jiar jau atėjo laikas aiškiai 
pasakyt, kaip mes tą laisvę 
suprantame.

daugiau, negu po dešimti
nių (43 akrų) žemės kiekvie
na, ir 5 nuošimčiai valdė dau 
giau, negu 30 dešimtinių (81 
arkrą), dabar-gi paliko tiktai 
šeši iš 10,000 valdą virš 16 de 
šimtinių ir nei vienas neturi 
daugiaus, kaip 22 dešimtines, 
(59 akrus). *
Iš to matyt, kad tose trijose 

gubernijose sumažėjo , stambių
jų ūkių nuošimtis. Tokių savi
ninkų, kurie pirma valdė dau
giaus kaip 30 desiatinų žemės, 
dabar visai nebeliko; o tokių, ku 
rie valdo daugiaus kaip 16 de
siatinų (bet ne daugiaus kaip 22 
dės.) šiandie yra mažiau kaip 
vienas nuošimtis, kuomet pirma 
jie sudarė 5 nuošimčius.

Iš antros pusės, sumažėjo be
žemių skaičius:

Bėgyje dviejų metų beže
mių skaičius susimažino nuo 
9 iki 4 nuošimčių, kuomet 
skaičius kaimiečių, kurie tu
ri po vieną dešimtinę (2.7 ak
ro) pasididino nuo 9 iki 22 
nuošimčių.

Taip-pat nesulyginamai pasi 
didino skaičius kaimiečių, ku
rie valdo po dvi dešimtines 
(5.5 akrų), būtent nuo 26 iki 
36 nuošimčių. Nuo dviejų iki 
4 dešimtinių (10.8 akrų) val
dančiųjų kaimiečių skaičius 
nelabai pasididino, bet nuo ke 
tūrių dešimtinių valdančiųjų 
kaimiečių skaičius laipsniškai 
pradeda mažėti, taip, kad sa
vininkai daugiaus negu 4 de
šimtinių susimažino nuo 13 
iki 9 nuošimčių; savininkai 
virš 6 dešimtinių (16.2 akrų) 
nuo 9 iki 6 nuošimčių ir savi
ninkai virš 10 dešimtinių (27 
akrų’ susimažino nuo 5 iki 1 
nuošimčio.
Gana žymių atmainų įvyko ir 

ūkininkų turto stovyje. Dauge 
lis ūkininkų, kurie pirma visai 
neturėjo arklių, dabar turi po ar 
klį; o skaičius tų, kurie turėjo 
po kelis arklius, dabar yra ma
žesnis. Skaitlinės rado, kad

Kaimiečiai, kurie visai ne
turėjo arklių, susimažino bė
gyje dviejų metų nuo 30 iki 
19 nuošimčių, kuomet skai
čius tų, kurie turi po 1 arklį, 
pasididino nuo 34 iki 54 nuo
šimčių. Kaimiečiai, turintie
ji po 2 arkliu, susimažino nuo 
26 iki 23 nuošimčių; trijų ar
klių savininkai susimažino 
nuo 7 iki 2 nuošimčių; kuo
met savininkai daugiaus ne
gu trijų arklių beveik visiš
kai išnyko.
Panašių atmainų, tik šiek-tiek

I mažesniam laipsnyje, įvyko ir 
skaičiuose galvijų, kuriuos turi 
ūkininkai:

Skaičius kaimiečių, neturih 
čių nei vienos karvės pasiliko 
ant 20 nuošimčių, o turinčių 
po vieną karvę skaičius pasi
didino nuo 54 iki 62 nuošim
čių. Turinčių po 2 karves 
skaičius susimažino nuo 20 
iki 18 nuošimčių, gi turinčių 
po tris karves skaičius pasili
ko tas pats, arba 1 nuošimtis 
daugiaus, kuomet savininkai 
virš 3 karvių visiškai išnyko.
Šitas žinias mes paduodame 

taip, kaip jas pakartojo brook- 
lyniškė “Laisvė”.

Dabar pažiūrėsime, ką jos rei
škia. x

Pirmiausia, iš jų matyt, kad 
minėtose trijose Rusijos guber- 
jose visai išnyko pats stambiau- 
sis ūkis, dvarai. Dvarų žemė 
teko valstiečiams.

f k.

Toliaus, matyt, kad tapo ap
karpyta ir didesniųjų ūkininkų 
žemė, kadangi ūkiai, turintįs

ną arba po dvi desiatinas že-| 
mės.

Jeigu panašiai yra ir kitose 
Rusijos gubernijose, tai Rusija 
šiandie yra smulkiųjų ūkininkų 
šalis. Tatai betgi nereiškia, kac 
Rusijos sodžiuje jau išnykę vi
si klesų skirtumai, kaip pasako
ja bolševikai ir mūsiškiai jų pn 
tarėjai; anaiptol.

Pirmiausia, pačių bolševikų 
paskelbtosios skaitlinės rodo, 
kad Rusijos sodžiuje dar tebe
paliko proletariatas, beturčių 
klesa: keturi nuošimčiai valstie
čių tose trijose gubernijose vi
sai neturi žemės (pirma beže
mių tenai buvo devyni nuošim
čiai). Jie gali gyventi,, tiktai 
parsisamdydami turtingesniems 
ūkininkams arba versdamiesi 
kokiais-nors bizniais.

Netoli nuo proletariato stovi 
ir tie mažažemiai ūkininkai, ku
rie neturi nei arklio, nei kar
vės. Bolševikų departamento 
paskelbtosios skaitlinės rodo, 
kad sodžiuje da paliko 19 nuo
šimčių ūkininkų (19 iš 100), ku
rie neturi nei vieno arklio (pir
ma jų buvo 30 nuošimčių), ir 
20 nuošimčių ūkininkų (tiek pat, 
kiek pirma), kurie neturi nei vie 
nos karvės. Šitos skaitlinės be
veik supuola su skaičium ūki
ninkų, turinčių tiktai po vieną 
desiatiną žemės (22 nuošim
čiai) ; tad veikiausia šituose vie 
nos desiatinos ūkiuose ir nėra ar 
kliu ir karvių.

Taigi apie penktadalis ukinin 
kų minėtose gubernijose valdo 
išviso po vieną desiatiną (2.7 ak 
rų) žemės ir neturi nei arklių, 
nei karvių. Aiškus dalykas, kad 
jie negali gyventi iš savo ūkia 
Jie turi j ieškoti uždarbių. Pa
gal savo padėjimą jie todėl yra 
pusiau-savininkai, pusiau-prole 
tarai.

Skaitytoju Balsai
147J iireikita* ilame skyriuje 
nuomone* Redakcija neateako.}
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frue translatinn filed with the post- 
master at Chicago Iii. April 2, 1920 
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KAS PASIDARĖ SU ŽEME 
RUSIJOJE?

Delei tvarkos 
Lietuvoje.

Amerikos lietuvių organi
zacijos jau sukruto svarstyt, 
kokios tvarkos jie pageidau
ja Lietuvai. Rezoliucijas ši 
tuo klausimu jau paskelbė 
S. L. A. 36-ji kuopa Chicago- 
je, T. M. D. 20-ji kuopa Cle-

Žmonės jau pusėtinai gerai ži 
no, kad jniestuose Rusijos bol
ševikų reformos davė visai pras 
tų rezultatų. Industrijų jie ne 
pakėlė ant augštesnip laipsnio, o 
beveik visai suardė. Miestų gy 
ventojai badauja; purvas ir ne
švarumas užviešpatavo gatvėse 
ir trobose; epidemičkos ligos 
pjaujia žmones, žodžiu, Rusijos 
miestai ne tiktai neįgijo žadėto
sios socializmo tvarkos, o nusmu 
ko ant daug žemesnio laipsnio, 
negu jie buvo prieš ateisiant 
bolševikų valdžiai.

Bet kas pasidarė su Rusijos 
sodžium, kuriame gyvena dau
giaus kaip trįs ketvirtadaliai ša
lies gyventojų?

Centralis statistikos departa- I virš į>2 desiatinų,' visai išnyko’ 
mentas įsteigtas bolševikų val
džios, surinko žinias apie žemės 
ūkio stovį trijose gubernijose 
(Tūlos, Kostromos ir Jarosla- 
lio) ir paskelbė jas. Jisai žada 
surinkti ir paskelbti žinias ir a- 
pie kitas gubernijas. Skait
linės, kurias paskelbė apie Tū
los, Kostromos ir* Jaroslavlio gu 
bernijas bolševikų statistikos 
departamentas, yra be galo įdo
mios. štai ką jos rado:

Kuomet 1917 metuose, 9 
nuošimčiai kaimiečių valdė

Jų žemės perviršis tur-but teko 
bežemiams ir mažažemiams.

Tuo budu bežemių skaičius su 
mažėjo, o smulkiųjų ūkininkų 
skaičius pasidarė daug didesnis. 
Bolševikų statistikos departa
mentas sako, kad dabar Tūlos, 
Kostromos ir Jaroslavlio guber
nijose 22 nuošimčiai ūkininkų tu 
ri po vieną desiatiną (2.7 akrų) 
žemės, o 36 nuošimčiai turi po 
dvi desiatinas (5.4 akrų). Reiš
kia, 58 nuošimčiai, t. y. daugiaus 
kaip pusi, ūkininkų turi po vie-

Iš kitos pusės tečiaus mes ma 
tome, kad tenai yra ūkininkų, 
kurie turi po 16 desiatinų (4ži 
akrus), ir tokių, kurie turi iki 
22 desitinų (59 akrų) žemės. 
Paviršutiniškai apgrabaliojant 
žemę, šitokie ūkininkai gal ir ga 
lėtų apsieiti bte pagelbos iš ša
lies; bet jeigu jie norės dirbt 
žemę geriaus, tai jie turės sam- 
dyties darbininkų. Pagal savo 
padėjimą, vadinasi, šitieThkinin- 
kai priklauso buržuazijos klesai. 
Ir todėl bolševikai skelbia nesą
monę, sakydami, kad buržuazi
ja Rusijos sodžiuje išnykusi,

Rusijos sodžiuje tebėra betur 
čių klesa, kuri gali gyventi tik
tai pardavimu savo jiegų turtin 
gesniems ūkininkams; tenai yra 
mažažemių ūkininkų klesa, kuri’ 
taip-pat turi uždarbiaut, kad ga 
Įėjus gyventi; ir pagalios tenai 
yra pasiturinčiųjų ūkininkų kle
sa, kuriai ne tiktai nereikia dirb 
ti kitiems, bet kuri gali samdy- 
ties darbininkus.

Na, o kur socializmas Rusijos 
sodžiuje? Juk bolševikąi skel
bė, kad Rusijos sodžius jad “pri 
brendęs socializmo tvarkai”, ka
dangi žemė kaimuose tenai buvo 
valdoma bendrai, o ne privatiš- 
kai!

Bolševikų statistikos departa
mentas, padaVusis tas žinias nei 
vienu žodžiu neužsimena apie so 
cializmo tvarką sodžiuje. Prie
šingai, jų piešiamasai paveiks
las rodo, kad tenai gyvuoja vi
sai kitokia tvarka: skirtumas 
tarpe beturčių ir savininkų, skir 
tumas ūkių didume, skirtumas 
skaičiuje gyvulių, kuriuos turi 
ūkininkai — apie ką visa tatai 
liudija, jeigu*ne apie tai, kad Ru 
sijos sodžiuje pilnų-pilniausiai 
viešpatauja privatinės nuosavy
bės santikiai?

Išrodo, kad per paskutinius 
dvejus metus Rusijos sodžiuje 
net visai išnyko bendrosios nuo
savybės likučiai, kurie pirma da 
buvo josios kaimuose, ir kad te
nai užviešpatavo privatinės nuo 
savybės tvarka.

Ne socializmas tad atsirado 
Rusijos sodžiuje, o pamatas 
buržuaziniam pietojimuisi.

Chicagos lietuviai komunis
tai pavirto į dievai žino ką. Jie 
sugriovė visus socialistų darbi
ninkų chorus, jie sudemoraliza^ 
vo dalį darbininkų, jie griauna 
kultūrines ir apšvietos darbiniu 
kų organizacijas, o dabar jie, 
nebegalėdami kitaip pasirodyti, 
prasidėjo dangstyties svetimų 
draugijų vardais.

Štai Bridgeporto ketvirtosios 
komunistai jau kelintu kartu 
rengia savo pramogas ir jomar- 
kus prisidengdami L. D. L. D. 
19 kp. vardu, nors jau sykį ta 
kuopa užprotestavo prieš komu
nistų naudojimų jos vardo. Ne
žiūrint to protesto atžagareiviš- 
ki ketvirtosios komunistai varo 
ir toliau savo nederamų darbų ir 
visdar tebevalkioja tos draugi
jos vardų visokiuose lapeliuose.

Komunistams tuitbut labai no 
risi sugriauti tų vienjntėlę lietu
vių darbininkų apšvietos drau
gijų, kuri ypač šiame momente 
yra labai svarbi ir turėtų kiek 
galint labiausiai praplėsti savo 
veikimų.

Dabar kada karės miglos jau 
sklaidosi ir aušta aušra naujos 
gadynes, labai svarbu kad dar
bininkai kuolabiausiai šviestųsi, 
kad kuonuodaugiausiai pižinus 
kįlančius svarbius gyvenimo 
klausimus ir mokėjus atremti 
savo priešus. Taigi L. D. L. D. 
veikimas butų labai svarbus ir 
būtinai reikalingas. Todėl visi 
susipratę lietuviai darbininkai 
turėtų rupinties, kad pritrau
kus kuadaugiausia narių į tų 
draugijų, kad ji galėtų išleisti 
kuodaugiuusia naudingų darbi
ninkams knygų. Ir kad tie raš
tai butų platinami netik čia, bet 
ir Lietuvoj. Lietuvos darbiniu 
kai ikišiol visai mažai teturėjo 
darbininkiškos literatūros, o. ir. 
toji gal visa liko sunaikinta ka
rės metu. Taigi amerikiečiui 
turėtų aukauti dalį savo knygų 
ir Lietuvos darbininkams. Švie 
limo reikalų socialistai jau nuo 
senai permatė ir tuo tikslu ir 
tapo sutveria L. D. L. D., kuri 
per keletu melų jau spėjo išleis
ti keletu didesnių ir svarbesnių 
knygų apie socializmų. Bet ko
munistai, kuriems turbūt darbi
ninkų apšvieta ir nerupi, dabar 
stengiasi tų draugijų sugriauti, 
suardyti, kad ji daugiau nebe
galėtų veikti. Ir netik jie sten
giasi sugriauti šių draugijų, bet 
ir kiekvienų įstaigų, kuri rūpi
nasi švietimu darbininkų.

Kada socialistai ir darbinin
kai varo savo švietimo darbų, 
neatsižvelgdami į jokias priešų 
statomas tam darbui kliūtis, ka
da jie rūpinasi, kad kuodidžiau 
sias minias įtraukus darbininkų 
judėjimai), komunistai visur 
kaip tik sumanydami trukdo tų 
veikimų ir šmeižia veikėjus, ko- 
liodami juos bjauriausiais, Ko
kiais tik jie gali sumanyti, žo
džiais ir vardais. Ir jie ardo ne 
tik draugijas, bet ir kaip įnia-

dūlį u r kitus panašius politikie
rius ir pasidėję aut stalo pundą 
Naujienų galvodavo apie įvai
rius skymus, kaip čia sumaži
nus Nauj. ir d. Grigaičio įtekmę 
miniose ir kaip pačias Naujie
nas sunaikinus. O tiems skymi 
ninkains prigelbėdavo ir Dun
dulis, kuris tuo laiku buvo Nau 
jienų b-vės direktorium ir duo
davo direktorių 6usiriqjki- 
nmose besąinoniškiau&ių įne
šimų apie laikraščio nusista
tymą, kuriuos kiti išmintinges
ni direktoriai visuomet atmes
davo. Jeigu gi’, direktoriai 
butų priėmę Dundulio pa
siūlymus, tai jau senai Naujie
nos butų buvę uždarytos. Bet 
to tik ir geidė Stilsonai ir jų 
vienminčiai ir jie butų delei to 
labai džiaugęsi. Bet komunis
tų skymai čia nepasisekė, tik 
Dundulis liko prašalintas iš di
rekcijos.

Aplaikę čia nepasisekimą ko
munistai visgi nesiliauja ir va
ro savo pragaištingą darbą ir to 
liau, darydami naujus skymuą, 
bet jie jau prisidengia kitų drau 
gijų vardais. Jie dabar tam tik 
slui dangstosi ir L. D. L. D. 19 
kp, vardu. Bet reikia tikėties, 
kad neilgai jie įstengs tai daryti 
ir kad draugija mokės tinkamai 
sustabdyti savininiąsi jos vardo.

— Šapos Darbininkas.

kas, Roma, Piazza Campitelli 9.
Suomijoj: Lietuvos atstovas 

Gylys, Hehingsfore, Wladinvir- 
sgatan 3, Hotel Cosmopolit.

Estuose: Lietuvos atstovu pa 
skirtas d-ras gen.-leiten. Pranas 
Vaiciuška, gyvena Revelyje.

Latvijoj: Ijaik. eina Lietuvos, 
atstovo pareigas adv. Šablovs- 
kis, Riga, Elisabeth Str. 19. Be 
to Licpojuje yra atstovas Stul
piną^.

Ukrainoj: Yra Lietuvos vy
riausybės įgaliotiniai inžin. Jon- 
kevičius, Odesoj; Andrius Li
sauskas.

Pietų Rusijoj: Yra keliose vie 
tose lietuvių komitetai: Novoro-

mininkas Gabalas, Gogolcvska- 
ja No. 6. Stavropole ,Lietuvių 
Komiteto pirmininkas prof. Ig
nacas Končius, Rostove prie Do
no, Lietuvių Tautos Taryba,

chovsky pereulok No. 35. Be 
to draugija “Vienybė”; jos sek
retorius p. Žiuris, iždininkas An. 
dryžis; 'adresas: Nachiguivaus- 
ky (?) pereulok No. 11. Jaltoj 
Lietuvių Komitetas prie sanatb 
rijos d-ras Mikelėnas, Krynis- 
kaja stotyj, Aleksandras Pake- 
vičius Chickaija (?) ui. Paga- 
liaus yra Lietuvos atstovas Tif- 
lise, bet nė pavardės, nė adreso 
joi nežinome.

Nuo Ašarų Salos.

Iš Ellis Island, N. Y., gavome 
šitokį su cenzūros antspaudu 
laiškelį, rašytą kovo 24 d.:

Bus jau arti trįs mėnesiai lai
ko, kaip aš čia uždarytas depor 
tavimui. Bet musų, nedepor
tuoja. Laiko uždarę, ir būvis 
nekoks. Jau aš labai nusikalė
jau ir pradedu sirginėti. Jei
gu taip dar ilgiau bus, bus ne 
kaip. Pinigų jau nebeturiu; nu 
sipirkti cigaretų nei šiaip reika
lingų daiktų nebeturiu iš ko.

Nelaimės draugai rusai, jų 
kiekvienas turi lankytojų. Lan
kytojai atneša jiems visokių vai 
gomų daiktų, dėlto jų padėtis 
geresnė. Manęs niekas neatei
na aplankyti,“d* hdrdčfau,'kad 
kas aplankytų. Atlankyt mane 
galima tik utaminkais, 11 va
landą prieš pietus. Laisvei ra
šiau kelis laiškus, bet nežinau, 
ar gavo. [Toliau visa laiško pa
baigiu, cenzūros žirklėmis iškirp 
ta; paliktas tik laiško autoriaus 
parašas; po iškirptos vietos apa 
čioj antspaudu pažymėta: U. S. 
Dept. of Justice, CENSORED, 
Ellis Island, N. Y.].

K. Stasys Kubinskis.
Room 203, Ellis Island, N. Y.

i Redakcijos Atsakymai |
Ten buvęs, Kensington. — Iš

spausdinome ankščiau prisiųs
tą. Tą patį kartot — neapsi
moka. Pasistengkite parašyti 
kai ką iš vietos lietuvių veiki
mo.

A. Krikščiūnui, Chicago. — 
Kodėl paštas tiek iš tamstos pa 
ėmė, mes nežinome. Tur būt 
tiek išėjo pagal svarumą. Siun
čiamiems užsienin spausdiniams 
reikia mokėti vienas centaš už 
kiekvienas dvi uncijas arba jų 
dalį. .

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krlminaliikaose 
taip ir civilitkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierasi

Namų Ofisai:
3123 $. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Minto Ofisai*
127 B. Durtam IL 

im-USnityMs.
Tel. Centrai 4411

Lietuvos Atstovybės.

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

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22 nd & So. Leavttt Ste.

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

nuo 1 po pidu iki 8 vakare.

laikraščių. Ko jie nedarė, kad 
sunaikinus “Keleivį” ir “Nau
jienas”, kaip jie ne šmeižė ją re 
daklorių! Nors tie laikraščiai 
ir jų redaktoriai daugiausia pri 
sidėjo prie pakėlimo Amerikos 
lietuvių, prie skleidimo tarpių 
susipratimo ir apšvietos. Kas 
pakėlė pažangiųjų lietuvių judė 
jinią Chieagoje, jei ne “Naujie
nos” ir jų redaktorius d. Grigai
tis. Nėra nė vienos pažangios 
lietuvių draugijos Chieagoje, ku 
riai nebūtų “"Naujienos” pasi
tarnavusios, kiek tik jos įsten
gė, nebūtų tiesioginiai ar netie
sioginiai sutvirtinę jų.

Bet komunistai visai kitaip į 
tą žiuri. Nuo pat atvažiavimo 
Stiklino į Chicago, jie pradėjo 
rupinties kaip sunaikinus Nau
jienų dienraštį. Jie mat užvy- 
dėjo pasekmingam Naujienų ir 
d. Grigaičio veikimui ir jų dide-

Jie daiydayo sueigas pas Dun-

Įvairiose šalyse Lietuva turi 
savo atstovybes. Žemiau paduo 
daine jų adresus:

Anglijoj: Pasiuntinis grovas 
Alfonsas Tiškevičius, London, 
Calton Ilolel. Legacijos pata
rėjas Kazim. Bizauskis, London 
S. W. 7, 14 Cornwall Gardelis, 
Kensington,

Vokietijoj: Pasiuntinys d-ras 
Juozas Puryckis, Berlin W. 50. 
Litauische Gesandtschaft, Kur- 
fuerstendamn 242. Pasiuntiny
bės sekretorius A. Penkaitis.

Francijoje: Charge d’affai- 
res Oskaras V. Milašius. Lega
cijos sekretorius kun. J. Dohu- 
žis. Paris, 55 Avenue Marčėnu.

Danijoj: Lietuvos atstovas J. 
Savickis, Litauiska Gcsandskab. 
Bernstorffsvej, 4 F.

Amerikoj: Lietuvos atstovas 
Jonas Vileišis (Representative 
of Lithuania in America), 703 
Fii'tecnth St., Washington, D. C. 
Lietuvos Misija Amerikoje iš 
Jono Vileišio, Pov. Žadeikių ir 
J. Žilinus, Ncw Yorke: 257 W» 
71st St., Ncw York City.

Švedijoj: Lietuvos atstovas 
Aukštuolis, Stockholni, Styrman 
sgatan 15, (paskuliniomis žinio 
mis buk panaikinta). Be to yra 
Lietuvos konsulas Stockholmc 
p. M. Frilhiof Ahlsell.

Šveicarijoj: Lietuvos Misija. 
Charge d’atfaires yra V. Sidzi
kauskas, Bern, Wildhainsweg 

20.
Romoj, prie popiežiaus: Lietu 

vos atstovu yra kun. Narjaus-

A. PETRATIS S FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAl. ESTATE-INSURANCE

European American Bureau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortaa 

NO'I'ARIJUŠAS

3249 So. Halsted Street, Chicago. Illinois 
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
25 E. Waahingtoii St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimu 1827 
Phon« Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 201$ 
Rezidencijos telefonu West 6128 
...............-..........a. n .n .Z

........— 11
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai raka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 8o. Halsted St. Chicago, I1L

DOVANA 
Didelę, $1 vertės, 
artistiškų paveiks
lų knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILĘ 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meilės, Šei
mynos, Dailės, Mo
kėto ir Juokų Žur 
nalą ir prisius $1.25

Pinigui liųikite money orderiu arba popieriai 
doleri ir 26c štampu.

MEILE ir ŠEIMYNA 
2O3S St. Paul Ava. Ckicato, III.

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINE 
2131-35 BlufZlstand Avenue. 

WM. VORSATZ, Savininkas



pATRIJOTIZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis—• 

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

JacksonSts.
SIOUX CITY, LA.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

nių!. Gvarantuojame, kad sutaupysi
me Jums nuo 10% iki 50% kiekvie
name pirkime. Kai kurie dalykai pi
gesni negu olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyru 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 serga 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, kuria turi būti siun
čiamas Europon.

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

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

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Pavasario
Gyduolės

Daugelis šeimynų turi gerų in- j 
protį užstojus pavasariui išvalyti į 
savo vidurius ir pravalyti kraują, 
kad tokiu budu apsaugojus kūno g 
odą nuo nešvarumų, spuogų, šašų, Į 
skaudulių ir niežų. Tai apsireiš- i 
kia-pas tuos, kurie jaučiasi nusil- | 
pę, o jų kraujas būna užsiteršęs. | 
Tokie privalo savo kraują išvalyti, j 
Kiekvienas tokiam tikslui privalo | 
vartoti

■
 Išmatos

kuomet lieka kūne iš- 
■ matos tos padaro dide- 

sas liūs skausmus. Seve
ra’s Skin Oitment (Se- 

; voros odos mostis) yra 
g žinoma kaipo gydanti 
S ir išgydanti gyduole;

Į taipgi stiprinanti ir iš- 
=g duoda gerus rezultatus, 
g Kaina 50c ir 1c dadė- 
S Jimo.

Muilas
dėl spuogų ir odos ligų 
tu r būti gydantis, ty
ras ir patikėtinas. Se
verą ’s Medicated Skin 
Soap (Severos Gydan
tis Odos Muilas) atsa
ko visiems šitiems rei
kalavimams. Y ra ge
rai žinomas dčlėi savo 
gydančių ypatybių. La
bai geras vartoti prau- 
simuisi ir skutimusii 
Kaina 25c. T e vera s

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

ir kitų valdybos narių žinios. 
Del to kovo 30, 1919, J. Geribe 
atsisakė iš sekretoriaus vietos, 
kurių po juo užėmė J. Girdžius. 
Bet ir jos neilgai trukus atsisar 
kė. Gegužės 25 d. Draugija at-

Ateik ir Leiskis Išrinkti

UŽSIRAŠYK
Lietuvos Laikraščius
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

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

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

Prenumeratas siųskite:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

414 Broadway, 
Boston 27,* Mas#.*

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Maudymui
ar vilgymui odos palie
stos šašais, \ reikia vi
sad vartoti gydantis 
skjstimas Tokiam tik 
slui geriausia vartoti 
Severa’s Antisepsol. 
Tai malšina svembėji- 
mą ir suteikia kentan- 
čiam malonų palengvi
nimą. Jo kaina 35c ir 
2c. taksų.

Užkėtėjimas
Paeina dėl daugelio ki
tokių ligų. Reikia sau 
Roti, kad viduriai vi
sad reguliariai veiktų. 
Severa’s gaisam of Life 
(Severos Gyvasties HM 
samas) esti uŽtikėtina 
gyduolė dėl užkietėji
mo, nevirinimo, skilvio 
nevirškinimo ir neteki
mo apetito. Kaina 85 
centai ir 4c. taksų.

Linimentas
privalo rasties po ran
ka kiekvienoje šeimy
noje. Severa’s Gothard 
Oil (Severos Gothardiš 
kas Aliejus) esti vie
nas geriausių vaistų, 
kokie reikalingi gydy
mui sausligės (reuma
tizmo) ir šiai panašių 
ligų. Kainos 30c. ir 
60c., 2c. ir 3c. taksų.

Blood
Purifier

(Severos Valytojas Kraujo) pava
sariui užeinant, ši gyduolė yra ži
noma kaipo geriausis reguliuoto
jas visos žmogaus sistemos ir dėl
to daugiausia vartojama gydymui 
ligų paeinančių nuo kraujo nešva
rumo.'

Skaityk, ką ponas Stanley Dor- 
gan 502 — 13ta gatve South Oma
ha, Nebr. rašo mums apie šią gy
duolę Vasario 11 d., 1919 m.

- “Aš dėkoju Tanristoms už 
patarimą vartoti Severo’s Va
lytojo Kraujo. Turėjau dide- 
deles odos votes, kurios pavar
tojus Severos Valytojo Krau
jo pranyko į dvi savaiti.

\dabar sveikas ir niekas 
nebekenkia.”
Daugybę laiškų ^panašios rųšies 

mums ateina ir męs esame įsitiki
nę, jog ir jums pagelbės. Budai 
vartojimo labai aiškus.

Kaina $1.25 ir 5c. taksų.

(apie tai buvo žinia Naujienų 
birželio 29 d. laidoj), o vietoj 
A. Kiedžio pirmininku išrinko 
Leonų Markuckį. Tų pačių die
nų buvo nutarta surengti liepos 
27 d. piknikų, Ibet dėl negavimo 
patogios vietos piknikas neįvy
ko. Liepos £7 d. susirinkę na
riai nutarė šaukti sueigų rugp
jūčio 10 d., 1919. Apie tai bu
vo pranešta ir laikraščiuos (žr. 
Naujienų 185 nr.). , A. Kiedis 
varė stiprių agitacijų, kad paleli' 
kus narius į savo pusę: rugpiu 
čio 2 d. jis su kitais prikalbin
tais padarė savo ofise mitingų, 
patsai pirmininkaudamas, ir nu 
tarė varde L. U. Draugijos su-

kad tuo budu pakrikdžius vie
tos ūkininkų sueigų, kam drau
gija atsisako nuo farmų parda
vinėjimo biznio ir pašalino jį iš 
pirmininko vietos. Del to kilo 
nesutikimų ir kivirčų. Rugsė
jo 13 d. įvyko susirinkimas.

Esu 
man

Viskas ėjo gera, kol priėjo ligi 
farmų pardavinėjimo skyriaus. 
A. Kiedis šaukia, kad to sky
riaus negalima esą išmesti, nes 
tatai esą jau protokole užrašy
ta. Didžiuma balsų betgi stovi 
Už atmetimų farmų pardavinėji 
mo biznio ir reikalauja, kad ma 
žoji pusė, jeigu nenori pasiduot 
didžiumos valiai, trauktųsi. Ki
lo stiprių ginčų ir reikalavimai

Severos vaistai šeimynoms gaunama visose vaistinyčiose Rei
kalauk tik Severos vaistų, kitokių neimk Jeigu negalima gauti 
v^istinyčioje, užsisakyk tiesiog iŠ musų, prisiųsdamas reikalaujamą 
kainą ir karės taksas, sekamu antrašu:

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa

ENGLANDER
COUCN-BEO

Sold everywheie by fumifure1 doalers 
and deparimeni siotes

ENGLANDEH SPIUNG BED CO. 
NewYurk -B.ooklyti- Chicajjo

PRCDU

rs
THE H AM 
WHAT AM

REIKIA stebėties, kaip daug yra būdų panaudojimui Ar- 
mour’s Star Ham (Armuro žvaigždės Kumpis). Ir kiek- 
veinas jų yra maitingas ir malonus valgyti.

Mėgink virintą Star Ham su kopūstais, kalifiorais, Brusselio 
uogelėmis, ir t. p. Arba vartoki karštų keptų Star Ham su dar
žovėmis arba ridikėliais. Spirgintas Kumpis su kiaušiniais vi
sad gera pusryčiams.

šutintas kumpi^ visad gardus alkanam. Vartok šutintą Star 
Ham su grietine ar grūstom bulbėm. šaltas virtas ar keptas 
Star Ham su šaltom bulbėms greitai padaroma ir malonus valgis. 
Star Boii Ham piaustosi dailiai be jokių atmatų.

Star Ham yra tai vienas garsiųjų Armoro maistų su pusap
valiu Laibeliu. Klauskite savo vertelkos.

armourAcompany
CHICAGO

Jums Siutą Velykoms
Mes turime puikiausių rųšių 1920 Pavasario siutu 

dėl Vyrų ir Jaunikaičių, kokių mes neesame turėję; visų 
pirmiausių pavydalų; augštų pečiuose, mingštų Roll 
Front; Vienlypio ir Dvilypio Segimo ir nauji Norfolk ir 
Diržuotų Stylių, o Spalvų yra: šviesiai Žalių, Rudų, ško
tiškų Plaido, Kafšmiro, Worstedų, Juodų ir Mėlyno 
Serge.

KainosIšimtinos

$40 $50 $55 $62.50 $65
*75 *80 $85 $90

Nepaprasti Pavasariniai Burnosai

Vyrų Kelnės nuo $3.00 iki $18.00
Vėliausios Mados Skrybėlės ir Kepurės vyrams ir vaikams. 
Podraug visos reikmens vyrų parėdams.

sigriebęs knygas, pareiškia, kad 
susirinkimas esąs Uždarytas. Bet 
nepatenkintieji nariai jo saky
mo' nepaiso: grūmoja teismu ir 
lt. Po triinųM)'Igrmo suliko at
mokėti, ir šie nariai pasitraukė:. 

I F. Grimclienė, J. Jolita, T. La- 
pėnath J. Arlemskis, J. Geribe, 
J. Lapenas, F. Lescvičia, P. We- 
ston, J. Remeika, K. Valiokonis, 
V. Staniulis, J. Encars, J. Gri
gas, S. Juodsnukicnė, V. Grime 
las, M. Jons, L. Markuckis. Alsi 
sky tusieji tuojau išsirinko val
dybą ir komitetus, susitaisė kon
stituciją, išsiėmė čarlerį ir da
bar stovi gerais pamatais. Tai
gi įvyko taip, kad>iš vienos ūki
ninkų draugijos pasidalė dvi: j 
viena vadinasi Lithuanian Fa r- Į 
mers’ Association, antroji — 
Lithuanian Farmers’ Society; 
pirmoji biznierių, antroji ne. 
Tad dabar, pavasriop, Lithua- 
nian Farmers’ Association pra
dėjo stipriai skelbtis, nori biz
nio padaryt. — 75.

__________ ______ _ i

Vakarų lietuvių kolonijų 
darbuotė.

So. Omaha, Nebr.—Susipra- 
tusieji netolimojo Sioux City, 
la., įmesto lietuviai darbinin
kai pirmutiniai yra surinkę ir | 
pasiuntę Lietuvos Laisvės Fon 
dan 48 dolerius, kad Uio prisi
dėjus prie rėmimo Lietuvos 
darbo žmonių kovos su poni
ja, klerikalizmu ir su caro ske
veldrų liekanomis.

Dabar subruzdo ir mūsiške, 
So. Omahos, kolonija. Atsišau
kimas Lietuvos darbininkų į

P. S. Nepamirškite Velykinių Vaikams Siutų; Dvilypio Segimo, Norfolkai ir 
Jureiviniai visokiose spalvose; su ištisom ar Knikerbocker Kelnaitėm nuo $6.00 
iki $20.00.

CHICAGO CLOTHING CŪMPANY
1922 So. Halsted St Chicago, III

amerikiečius savo draugus, kad 
jie padėtų jiems sunkioje kovoj 
su Juodąją reakcija, nepraėjo 
pro ausis. Jie uoliai renka pi
nigėlio ir yra vilties, kad su
rinks nemenką krūvelę. Tiesa, 
rinkėjams ne kartą tenka viso 
prisiklausyti ir ndkentėli ne tik 
nuo darbininkų priešų, bet ir 
nuo pačių mažai tesuprantan- 
čių darbininkų. Re to, čia stro
piai darbuojasi ■tautininkui sii 
savo sėbrais klerikalais, veik
dami išvien. Jie ypač veikia, 
kad kuodaugiau bonų pardavus 
darbininkams; o kad “andelis“ 
geriau sektųs, klerikalų-lauti- 
ninkų agentai kartais pavartoja 
prigavingų būdų: atžagarei
viams nepritariantiems, bet 

j šiaip nelabai su dalykais susi- 
I pažibusiems darbininkams jie 
jikalba, kad Lietuvos valdžia 
esanti darbininkiška ir kad Lie 
tuvos prezidentas Smetona esąs 

,dagi socialistas. — Vakarietis.

GERA spauda 
erą naudą nešą.

,X • v *

t ' 'Gera spauda yra brangi, 
bet naudingesnė ir 
pigesnė už prastą. 

• •• 
I 

\ .. • r .. ''
v \

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

d O mės spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti.
' ( , . v-'' <

i Naujienų Spaustuve
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

------------------------------!-
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Perspėjimas.
DEL PINIGŲ SIUNTIMO 

LIETUVON.

Atsidarius kelinius pinigų per 
siuntimui Lietimui žmonės pra
dėjo gausiai šelpti savuosius 
Lietuvoje. Bet iš kitos pusės 
visokį agentai pradėjo nežmo
niškai skriausti žmonės paim
dami net keturis kartus dau
giau negu reikia. Su pinigų 
siuntimu lietuviai privulo būti 
atsargus. Jie privalo siųsti jM'r 
sąžiningus agentus arba per pa
čią misiją, nes kitaip gali nus
toti daugiau nei pusės siunčia
mų pinigų.

Apart to dar nežinia koki tai 
agentai siuntė Lietuvon rusiš
kus rublius, kurie dabar tenai 
nevaikščioja, ir tai negalimu 
kursu.

Lietuvos Prekybos ir Pramo
nes bankas mums praneša, kad 
nežinia per kokį agentą buvo 
siųsti pinigai ir tai nežinia kas 
juos siuntė. Tie pinigai negaili 
pasiekti adrisantų. Žemiau pa
duodame sąrašą, kam tie pini
gai ir kiek buvo siųsta. Kas 
juos siuntė, lai pareikalauja iš 
agentų, per kuriuos jie siuntė, 
kad sugrąžintų atgal pinigus.

Marijona Tamkuvienė, Gau- 
gautiškių kaimo. Veliones pač- 
to, Kauno apskr. 100 rub.

Stanislovas Kupčinskas, Dzin 
gailių kaimo, Ramigalos vai. ir 
pačta. Kaulio apskr. 100 rub.

Jieva Zikavicne, Užvalkis kai
mas, Kcidainių vai. ir pačias, 
Kauno apskr. 100 rub.

Marei joną Žeimienė, Dirdžiai 
kaimas, G rudžiu i vai. ir pačias, 
Šiaulių apskr., Kauno rėd. 150 r.

Grasilda Leinauskienė, Paši-

Deimantų, aukso žiedų, auk
sinių laikrodėlių, lenciūgėlių, 
čpilgų, kulionikų, laketų ir j 
visokių cidabro daiktų.
•m ūsų sankrova perpildyta II 
naujausios mados tavorais n 
ir kainos mažesnes, negu ki-|.
tur. i]

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

CHICAGO, ILL. 
Phone: Drover 9687.

Didelis Velykinis
IŠPARDAVIMAS

lės k., šiados vai., įlinkių pač
ia, Telšių aps., Kauno rėd. 1(H) r.

Ona Kureišienė, Prazariškio 
kaimas, Žasliai pačias, Trakų 
aps., Vilniaus rėd. 80 rub.

Antanas Paulauskas, Ručio- 
nys kaimas, Žasliai pačias, Tra 
kų aps., Vilniaus rėd. 80 rub.

Uršulė Purauskienė, Navarė- 
nos miestelis, Telšių pačio ir 
apskr., Kauno rėd. 200 rub.

Paulina Grigarauskiene, K«- 
zakaučiuno dvaras, Raseinių 
pačias ir apskritys, Kauno ra
dybos 200 rub.

Marijona Jaikaiiirnč, Giriniu 
kai kaimas. Triškiai vai., Šiau
liai aps., Kauno rėd. 150 rub.

Domininkas Rauktis, šiaudi
niai kaimas, Švėkšnos vai. ir 
pačias, Raseinių aps., Kauno rė- 
dyba 150 rub*.

Motiejus Lukošius, Biržų mie 
sielis ir pačias, Panevėžio aps., 
Kauno rėd. 50 rub.

Kazimieras Serapinas, Raukai 
kaimas, švėkčna vai. ir pačias, 
Raseiniai aps., Kauno rėd. 100 r.

Kunigas Juozas Vitkus, Jiena

(n 1 " IV

I ‘lį...... IL ui -..

a0S PABRANGO
—Bet IVIes »Jas=TPIGINA

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

Vertės už $3.00 
Pardavimo kaino $2.00 )

tas, Telšių aps., Kauno rėd. 500

LIETUVIU
DOMAI!

Nebūkite Algininkais Visą 
Savo Amžių

Tikrasis kelias patapti neprigulmingu tai 
įsigyti ūkę. Mes tai galime prigelbėti kiekvie
nam lietuviui su $100 įsigyti 40 akerių ūkę Wis- 
consino valstijoje, lietuvių sėdyboje, kame jus 
galite turėti lietuviškas bažnyčias, draugijas ir 
mokyklas savo žmonių. Pasekmingi lietuviai 
ūkininkai ja{i ukininkaujantįs nuo kelių metų 
bus jums kaimynais ir mielai prigelbės jums, 
jeigu panorėsite prisidėti prie jų.

NEGYVENK VISA SAVO AMŽJ SURŪ
GUSIOSE DIRBYKLOSE.

Eiki į laukus, kame turėsi daug tyro oro, 
kame jūsų kūdikiai bus laiminki ir kame jus pa- 

tįs galite pasidaryti pragyvenimą, patapti ne- 
priklausorriingu, o senatvę užbaigti patenkintas 
ir užganėdinęs.

Eik j Vilas County, Wisconsin, kame gali
nta dar įsigyti ūkę su mažu pinigu ir geriausio
mis išlygomis.

Nesvyruliuok, bet šiandien pat parašyk dėl 
platesnių informacijų. Tai jums nieko nepa
kenks, bet jus sužinosite visą apie Lietuvių Ūki
ninkų Kolioniją.

Kame mes laukame jūsų. Vakarykštė die
na yra praėjusi. Rytojus niekad neateis. Ra
šyk šindien.

Jonas Zinkevičia (Jono sū
nus) Vaičlaukis kaimas, Alvi
tas vai., Vilkaviškis paštas ir 
aps., Suvalkų rėd. 500 rub.

Juozapas Žilis, Traiškunių 
miestelis ir paštas, Vilkmergės 
aps., Kauno rėd. 100 rub.

Zuzana Skersienė, Skaudulių 
kaimas, Salantų paštas, Kretin
ga aps., Kauno rėd. 100 rub.

Agota Girdenienė, Navaronų 
miestelis, Telšių pačta ir apskr., 
Kauno rėd. 200 rub.

Motiejus Kleiza, Jurginiškių 
kaimas, Garlevos vai. ir pačtas, 
Kauno apskr. 150 rub.

Petrone Liutkevičienė, Mari
jampolės miestas ir pačtas, Kal
varijos gatvė, numeris 2, Suval
kų rėd. 100 rub.

Ona Damuškienė, Veiveriai 
bažnytkaimis, Veiveriai paštas, 
Marijampolio aps. Suvalkų red- 
200 rub.

Vincas Žemaitis, Vilkaviškio 
miestas, Virbalio gatvė, numeris 
57, Suvalkų rėd. 100 rub.

Jonas Čiubrinskis, Butrimo
nys kaimas, Krakenava vai. ir 
paštas, Panevėžio aps., Kauno 
rėd. 150 rub.

Rachel Berolsky, Utena mies
telis, Utena paštas, Vilkmergės 
aps., Kauno rėd. 100 rub.

Ona Rauktienė, Pakalniškiai 
kaimas, Švėkšna vai. ir paštas, 
Raseinių aps., Kauno rėd. 50 r.

Jonui Gintautui, Laumių kai
mas, Siados vai. ir paštas, Šiau
lių aps., Kauno rėd. 200 rub.

Antanas šeškauskas, Rokiškio 
dvaras, Rokiškio paštas, Novo- 
aleksandrovskas aps., Kauno r. 
50 rrib.

Jonas Grigalaitis, (sūnūs Juo
zo) Kibutiai kaimas, Kelmė vai. 
Tytuvėnų paštas, Raseinių aps., 
Kauno rėd1. 100 rub.

Klebonui Boleslavui Rakaus
kui, Truskavos kaimas, Rami- 
gala paštas, Panevėžio aps., Kau 
no rėd. 200 rub.

Morta Stonkiene, Giedruškių 
kaimas, per Užventį, Lūkės paš
tas. Šiaulių aps.. Kauno rėdy- 
ba 500 rub.

Jonas Genevičliiis, Viršužiglis 
kaimas, Panemunis, Pažaislis, 
Panemun: vai. ir paštas, Kauno 
apskr. 500 rub.

Basse Kalz., Alytaus miestelis, 
Alytaus aps., Suvalkų r., 100 r.

Viso 5010 rusiškų rublių.
Kas kada nors siuntėt tais ad

resais rublius Lietuvon, reika
laukite iš agentų pinigų atgal. 
Ir apskritai, bukite atsargus su 
pinigų siuntimu.

Lietuvos Misijos Informaci
jų Biuras.

Num. 2
Socializmo Minties Blaivu

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

75c
75c
10c
15c

Vertė už $1.75
Pardavimo kaina $1.00

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

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

__________________________ .__________________ )

Num, 4
Machcth .............................. 70
Macbeth (apd.) ................ $1.00
Vaišės Kristaus pas popie

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

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

-------- --
Num. 5
Ko mums reikia pirmiau

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

ginimas ir auklėjimas.. 35c

Vertės už $1.55
Pardavimo kaina $1.00

<----------------------------------------------------------------------------}

Num. 6
Tikras ženybinis gyvenimas 25c 
Iš gyvenimo somoj ėdu .... 25c 
Patkulis............................... 20c
Istorija Cbicagos 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 .....................................

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

Vertės už $1.45
Pardavimo kaina $1.00

Sanborn & Company
OWNERS 

EAGLE RIVER, WISCONSINDEPT. A.
■■■■■■■■■■■

LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
BIURAS PRIE AMERIKOS R. 

KRYŽIAUS.
Prieš karę, nesunku buvo ir 

musų žmonėms, lietuviams, ver 
stis, nes niekas jų nejudino. 
Karei prasidėjus ir pastaraisiais 
laitais, lietuviai, kaip ir kiti 
ateiviai, nebėra taip liuosi, kaip 
kadaise buvę. Dabar iš jų rei
kalaujama visokių privalumų, 
kurių pirmiau nesirado, k. t., 
mokėjimo taksų nuo uždarbių 
etc.

Atsiranda daugelis “agentų” 
ir kitų, kurie, tyčiomis ir ne
tyčiomis, išnaudoja nežinan- 
žius žmones. Saugoti ateivius 
nuo tokių išnaudojimų, pagel
bėt jiems, ar tai patarimais ar 
patarnavimais, yra tikslas “Fo- 
reign Language Information 
Service” (seniau buvusi valdiš
ka įstaiga prie “Committec on 
Public Information,” o dabar 
Civilinės Pašalpos Skyrius prie 
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus).

Mes Pardavinėsi- 
me Knygas Ne
girdėtai Pigiomis 

Kainomis

Tiktai Per 40 Dienu
Pradedant Kovo 15 
baigiant Balandžio 24

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

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

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

Vertės už $1.90
Padavimo kaina $1.30 

v_________________________ 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 

<____________________________>

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

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

Nieko nelaukit.
Perskaitę šį pranešimą tuoj 

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

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

>- , ■■■ ....................... ............ ....................../

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS 

1739 So. Halsted St., 
Chicago, Illinois

Lietuviai gali kreiptis į šį 
Biurą visokiais reikalais, pav.- 
del įvairių Amerikos lietuvius 
paliečiančių santikių su Ame
rikos valdžia, kaip tai dėl pi
lietybės, apsaugos, išvažiavimo 
iš šios šalies, ir panašiais rei
kalais, o mes duosime pilną ir 
teisingą patarimą ir patarnavi
mą veltui. Visi raštai 
slaptybėj.

Ypatingai Biuras 
taksų reikalais. Jei
■permoka, pagelbėsime atgauti

laikomi

užsiima
žmones

į 1

--------------------------------------------------------------------

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_________________________

Num. 12
Rankvedys Angliškos Kal

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

ir Grinoriaus................ 10c
Akyvi apsireiškimai sviete 35c
Vagis........ . ........................... 10c

Vertės už $2.05
Pardavimo kaina $1.45

Num. 13
Žvėris ir žmogus.............. $1.25
Trumpa Geografija ............ 40c
Biologija.................  60c

Vertės už $2.25
Pardavimo kaina $1.55

Num. 14

Gamtos Pajiegos............ $1.00
Rašto Istorija.................... 1.50
Hygicna ............................. 50c

Vertės už $3.00
Pardavimo kaina $1.95 

. J

ARROW 
COLLARS
THE BEST AT THE PR1CE
CHuett. JHeabody et Ck,.. Ine., Troy, N. Y.

permokėtus pinigus, o jeigu tu 
rejo mokėti taksus antrą kar
tą, taippat-gi atitaisysime. Lie
tuviai jau yra gavę geriausio 
patarnavimo iš šio Biuro, pav., 
su pagelba Biuro, per vienus 
metus lietuviams buvo sugrą

žinta suvirš $15,000 jų permo
kėtų pinigų;

Su visokiais' reikalais lai 
žmonės kreipiasi šiuo adresu:

Lithuanian Division, 
American Red Cross, 
124 East 28th Street, 

New York City.
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ietuviu Rateliuose
CICERO

Ką rinksite miesto viršininkais.

Kas bus balandžio Šeštą? Į šį 
klausimą labai lengvai atsakys 
dagi ir nepilietis: “lekšinai!” 
Bet kas laimės, už ką piliečiai 
paduos savo balsus tatai atsaky
ti nelengva. Į tai nevisada suge
ba atsakyti dagi ir patįs balsuo
tojai, tie, kur vieną kartą “sti- 
kina” už republikonus, kitą vėl 
— demokratus.

Kapitalistai šitą žino, ir jie 
dabar šūkauja, kad pergalė bu
sianti jų pusėj. Bet susipratusie 
ji darbininkai šito savo naudo
tojų riksmo visai nepaiso. Jie 
organizuoja savo klesos drau-

Terputinas Palengvina 
Prasišaldymą

Pameni tuos laikus, kada jųsų Se
nuolė braukydavo jums krutinę Ter- 
putinu Pameni, kaip tai greitai pa
naikindavo šaltį. Tai dėlto, kad-Ter
putinas turi ypatybę prasisunkti oda 
ir panaikinti kraujo sukepimą ir skau 
smą.

Kodėl Tcrputino nevartoti dabar. 
Ne tą Terputiną, ką parduodama 
taukuotame butelyje, bet formoje Tur 
po. Turpo yra geresnis negu Ter
putinas, nes jame randasi Kamphoro 
ir Mentholo. Tai yra vienatinis vais
tas, kuris visad pagelbsti. Vartok jį 
nuo prašaldymo, sopėjimo ir gėlimo 
visokios rųšies. Insigyk iš savo vais
tininko.

ONA GURNEVIčIUTĖ

Mirė kovo 29 d. 1920 m. Tu
rėjo 11 metų ir 8 mėnį amžiaus. 
Palaidota kovo 31 d. 1920 iš na
mų j Tautiškas kapines. Pali
ko tėvus, du broliu ir seserį. Bu
vo labai gabi moksle. Visi męs 
ją mylėjome. Ilsėkis ramiai 

• musų nujnylėta Onute šios ša
lies žemelej.

Jurgis Gurnevičius, 
Gendruta Gurnevičienč, 
Broliai: Jurgis, Juozas ir 
sesuo Jieva.

ALFONSAS KIRKUS,

mirė po sunkios ligos kovo 81 
d., 6 vai. ryčių nulaikęs b me
tų amžitui. Paliko nuliudime 

ir 3 brolius.

(> minės ir pažįstami meldžia
mi taiyvauti šermeny.-o prie 
?0-24 Indiana Avė ir lai I »tuvė- 
• e j Tautiškas kapines Balandžio 

<!., 10 vai. ryto..
Jurgis ir Ona Kirkai, tėvai. 

JUST KIDS— Over Sensitiveness/ By Ad Carter

gus, aiškina jiems jų reikalus ir 
sako, kad šiais rinkimais priva
lo laimėti darbininkų partijos 
— Socialistų Partijos kandi
datai. Ta partija nominavo še
šis kandadatus: dd. E. Conrad 
Carlsoną — miesto prezidento 
pareigom eiti, Rudolph V. Ger- 

tzą — knygvedžio-klerko. F.
Vacloveckų — trustiso, Frank 
J. Blahų — directoriaus', Paul 
Muinmertą — asesoriaus ir 
Charles Marsbalų — kolekto
riaus.
s Todėl ne vienas susipratęs 
darbininkas neabejoja, kad ge
riausia savo pareigas atliktų tik 
suminėtieji žmonės — Socialis
tų Partijos kandidatai. Ir todėl 
jie žada daryti visa, kad už tuos 
kandidatus balsuotų kiekvienas 
darbininkas—vyras ir moteris. 
Tiesa, tai nelengvas darbas. Ka
pitalistinių partijų samdytiniai 
varo atkakliausią agitaciją. 'Jie 
perkasi sau balsuotojų — ciga
rais, soft drinksais ir dagi dole
riais. Matai, dar randasi leng
vatikių. Bet sųsipfratusieji dar
bininkai šito nepaiso. Jie aiški
na savo klesos draugams šitas 
ir kitas kapitalistų, suktybes, ir 
todėl darbininkų eilės nuolat 
didėja.

Ar jie bus pakankamai susti
prėjęs kada ateis balandžio šeš
tą? Pamatysim ė. —S.P. Nurys.

Sukaktuvės.

Kovo 28 dieną Draugija Lie
tuvių Tvirtybė laikė savo mėne
sinį susiririKimą. Be kita komi
tetas pranešė, kad balandžio 18 
dieną pripuola 10 metinės drau
gijos gyvavimo sukaktuvės. O 
kad visa tai tinkamai pažymė
jus, tai rengiama didelis pramo 
gų vakaras. Kiekvienas draugi
jos narys priavlo dalyvauti ja
me ir kitus savo draugus para
ginti, kad dalyvautų. .

Belo, nutarta dalyvauti V. 
2. kliubo rengiamam vakare 
balandžio 11 d. Nėra abejonės, 
kad kliubiečiai mums atsimo
kės tuo patim balandžio 18.

—Draugijos sekr.

WEST SIDE

LSS. kuopoms žinotina. '

Naujienose jau buvo minėta,

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

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

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

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

kad LSS. 22 kuopa nutarė su
rengti vasaros pramogas-pikni
kų ir kartu nutarė pakviesti vi
sas kitas Chicagos liet. soc. kuo
pas. Taipjau buvo minėta, kad 
daržas jau nusamdytas (p. Cher 
nausko, Lyons, III.), piknikas 
įvyks rugpiučio mėnesį.

Iki šiol LSS. 22-ros kuopos 
pakvietimą priėmė tik viena 
Moji kuopa. 8i-moji žada tai pa 
daryti sekamame savo susirin
kime. Beto, LSS 174-tos kuopos 
>ek re torius, d. K. Kipšas, prane
ša, kad ta kuopa taipjau priside
danti. Taigi viso jau turime ke
turias kuopas. Visos kitos kuo
pos, jeigu jos mano prisidėti, to
jui tatai padaro kuogreičiausia 
— sekamuose savo susirinki
muose. Kiekviena kuopa tegul 
šrenka po tris draugus į bendrą 
•engimo komitetą ir išrinktųjų 
įrangų vardus ir adresus tegul 
msiunčia <1. St. Strazdui—Nau
jienų adresu. —

—LSS. 22 kp. Komisija.

NORTH SIDE

Prakalbos.

Nidėlioj, kovo 28, Liet. Gcl- 
)ėti Dr-jos 47-tas skyrius buvo 
nurengęs' prakalbas Liuosybės 
svetainėje 1822 Wabansia Avė. 
kalbėjo Dr. Graičiunas Ir Dr. 
Vaikelis. Abudu kalbėtojai aiš
kino Raudonojo Kryžiaus tiks
li®. Taipgi kvietė visus narius 
r rėmėjus į talką, kad surinkus 
5100,000, Lietuvos Raud. Kry- 
hui.

Po prakalbų pirmininkas pa- 
bėdavojo apie lėšas apmokėji
mui už svetainę. Publikai pritil
us buvo rinkta aukos. Aukojo: 
V. Martinaitis $6.00;\M. V. Mar
tinui itienė $5.00; Dr. Naikelis 
52.10; Ig. Ambrulevičius $2; 
) n a Černauskienė, A. Gri
cius, D. Žutautas, F. Pa- 
iksnis, V. Rudis, J. Valinčius, 
k. Janužis, Ig. černauskas, K. 
lugis, M. Antanavičienė, ię K. 
Navickas— po $1.00; A. K'atu- 
lienė po 50c.. Smulkių aukų 
Jl.4fk.Viso $28.(1). Už svętąinę 
užmokėta 2 dol. Likusieji 26 
lok eina Liet. Raud. Kryžiui. '

— K. Navickas, sekr.

RAKANDŲ KRAUSTYTOJŲ 
STREIKAS UŽSIBAIGĖ

Samdytojai ryžasii pasipelnyti.
Didelė didžiuma balsų rakan- 

lų kraustytojų unija vakar nu
tarė atšaukti streiką. Samdyto
jai sutiko padidinti darbinin
ką m s algas — po (> dolerius sa
vaitei.

Šituo bando pasinaudoti sam
dytojai. Pridėję darbininkui po 
dolerį į dieną esą privirsti “tru

putuką padidinti kainas už 
kraustymą’’ — pusę dolerio va
landai. Iki šiol samdytojai imda
vo po $3.50 už kiekvieną sugai
štą valandą kraustant rakan
dus. Dabar imsią po keturis do
lerius valandai.

Nina Taraso va dainuosi darbi
ninkų koncerte.

Paskilbusi rusų dainininkė, 
Nina Tarasova, sutiko dainuoti 
koncerte, kurį duos žydų socia
listų organizacija Ashland Au- 
ditoriume (kampas Ashland ir 
Van Buren gatvių) balandžio 
18 dieną. Lietuviai, kurie norė
tų ją išgirsti, tegul pasirūpina 
gauti tikietą iškahio. Galima 

jbl fTLE JULIUS SNEEZER - - - by baker
T PONT 5EE

VOU DONT 
6ET MARRIED!

PO I LOOK 
BATTEKED UPf

TF THAT WAS 
THE CAS£, I’D 
OVERSLEEP I 
MVSELFJ H

IF I WAS A 
MAN, TO GET 
married

YOU LOOK AS 
THOUGH YOU 
hEKEMARRIEDl

VVHAT- AN
ELEVATOR

BUT-rVE BROUGHT 
A GOOD MANY 
FAMILIES UP

MY TIME J _

gauti Žydų socialistų dienraščio 
Forverts ofise, 1128 Blue Island 
Avė.

Hoyne Ir vėl kalba.

Valstijos prokuroras Uoynę 
rūsčiai prabilo apie “negirdėtą 
tvirkavimą Chicagoj ir jos prie
miesčiuose.” Žada pradėti “nuo
dugnų tardymą’’ ir bąusti visus 
nusižengėlius. 

. .....
MIESTO DARBININKAI NE

PATENKINTI.

Septyni šimtai ugnagesių jau 
rezignavo; Raštinių darbinin
kai negrįžta.
Nors miesto taryba ir priėmė 

naują metinę samatą, prie ku
riuos pridėta dar keturi milio- 
nai dolerių, ir nutarė padidinti 
darbininkam algas, betdarbinin 
kai tuo visai nepatfenkinti. Dar
bininkai sako, kad dabartinis 
padidinimas algų esąs neganė
tinas.

Iki vakar vakaro rezignavo 
apie septyni šimtai ugnagesių. 
Likusieji (1,200) taipjau ren
giasi paduoti rezignacijas. Jei
gu iki balandžio septintai jų 
reikalavimai nebus išpildyti, jie 
pasitrauks nuo savo darbo.

Miesto raštinių darbininkai- 
klerkai ir sąšlavų rinkėjai dar 
streikuoja. Prie jų gal prisidės 
ir vandens parūpinamųjų įstai
gų darbininkai.

Pienuojama sušaukti nepa
prastą miesto tarybos posėdį, 

kad dar kartą pasitarus delei 
darbininkų reikalavimo.

Teatras-Muzika
Ensemble Koncertai.

Kad musų jaunimas, o ir se
nesni, vis labiau' ima interesuo
tis daile — muzika, dainavimu, 
vaidinimais —"ir vis labiau tą 
dailę pamilti, manau pravartu 
bus nurodyti dar į vieną židinė
lį, gal nedaugeliui žinomą.

n
,.. ..ęhjcagps, Arkrlngtitute, .Michi 
gan avė., prieš Adams gatvę, 
mieste, kas nedėldienis nuo 3 
iki 5:15 vai. po pietų duodami 
taip vad. Ensemble Koncertai. 
Išpildo juos aštuoni parinktiniai 
Chicagos Simfonijos Orkestro 
muzikininkai. 'Koncertams vi
sados parenkamos klesinės mu
zikos kompozicijos, įvairių kom 
pozitorių. Ir koki puikus tie 
koncertai! Žavėjantįs muzikos 
aidai, akordų bangos liūliuoja sįe 
lą, glamonėja jausmus ir darosi 
taip malonu, jauku.

Kovo 28 d. Strausso “Pavasa
rio balsai” taip sujudino mane, 
kad ryžausi šį straipsnelį para
šyti, norėdamas, tuo paakinti ir 
kitus lankyties į šiuos koncer
tus (įžangos imama tik 10 cen
tų). Žinau, kad pamėgsite. 
Svietelio čia Visados kupina, bet 
lietuvių matyt labai maža. Gai
la.

Programe nepaminėta, kuo
met tų koncertų sezonas pasi
baigs, bet manau, kad jų bus 
dar keletas. — Untanis.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

WWeggSggggEB!!l,ljL... IMLU—

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.

Lietuviška Amerikoniška Rūbų liį- 
dirbystės Bendrovė rengia dideles 
prakalbas, pėtnyčioj, balandžio 2 d., 
Malinausko svet. 1843 So. Halsted St. 
pradžia 7:80 vai. vak. Kviečiame vi
sus atsilankyti, o ypatingai, kurie ma 
no grišti į Lietuvą. Atsilankę išgns 
iš kalbėtojų kokią naudą neša darbi
ninkams bendras veikimas, taipgi at
silankę galės patapti nariais minėtos 
Bendrovės. - Kviečia L. A. R. B.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ren 
gia puikų velykų vakarą nedėlioję, 
balandžio 4, Meldažio svetainėje. Sta
tys dviejų veiksmų komediją “Vel
nias ne Boba”. lošimui vadovauja 
artistė Unč Babickaite. — Rengėjai.

L. S. J. L. 1-mos kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks subotoj, balandžio 3, 
Aušros svet., 8001 So. Halsted St. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi anriai malo
nėkite susirinkti paskirtu laiku, nes 
yra daug reikalų aptarti. — Valdyba

West Pullman. S. L. A. 55 kp. su
sirinkimas tampa perkeltas iš 3 d. į 
10 d. balandžio ir bus paprastoj sve
tainėj ir paprastu laiku. —A. Statkus.

Lietuvių Laisves Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks subatoje 3 d. ba
landžio 1920 m. 7:30 vai. vakare, J. 
Mazelausko svetainėj, 3259 So. Union 
Avė. Visi nariai malonėkit susirinkt 
nes bus renkami darbininkai dėl ba
liaus ir taip svarbių dalykų apkalbė
jimui. Nut. Rašt. Chr-6arkaitis.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas Vely
kų dieną, balandžio 4, neįvyks. Susi
rinkimas perkeliamas į balandžio 11 
dieną — paprastoj vietoj ir laiku.

— Valdyba.

L. S. S. 22 kp. susirinkimas'bus ne- 
dėlioj, balandžio 4, kaip 10:30 vai. 
ryto p. Meldažio svetainėj. Visi na
riai prašomi susirinkti laiku, turime 
daug svarbių reikalų. — Valdyba.

L. S. S. 81 kp. susirnkimas įvyks su 
batoj, balandžio 3 d., Liuosybės svet. 
1822 Wabansia Avė., pradžia 7:30 v. 
v. Draugai Ir draugės malonėkite 
visi atsilankyti. Sekr. P. Miller.

• Draugystes Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų susirinkimas įvyks 
nedėlioj 4 d. balandžio, 1 vai po pie- 
pietų M. Meldažio svetainėj, 2242 W.
23 PI. Rašt. O. Mežlaiškis.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
ko Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj 4 d. balandžio, 1 vAl. pop ie- 
tų, Mildos svetanęj, 3142 So. Halsted 
gt. Visi nariai malonėkite atvykti, 
nes yra daug svarbių reikalų svars
tyti, taipjau reikės išrinkti darbinin
kai 10 metų kliubo gyvavimo sukak
tuvių koncertui. Rašt. S. Kunevičius.

LSS 234 kp. mėnesinis susirinki
mas įvy/ks balandžio 4 d. kaip 10 vai. 
ryto University of Chicago Settle- 
ment svet.f4630 Gross Avc. Visi na
riai ir tie, kur norėtų įstoti kuopon, 
kviečiami atsilankyti. Turime daug 
svarbių reikalų. —P. K., org.

- Harvey, III. — S. L. A. 289 kp. su
sirinkimas įvyks balandžio 7 /i. 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 šė- 
rininku 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 Rožes 
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 ii’ yra išvežtas į nežinomą mum 
ligoninę. Jo moteris malones 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./Cicero, III.

A. Liutkus, laikinis rašt.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

' VIDURMIESTYJ:
Madison Ir Fronklin, SW kampas 
Madison ir Wc11, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wells. SW 
Van Buren Ir Clark. SW 
Van Buren ir State. SW 
Harrison ir VVabash, NW 
18th ir State. NW

NAUJIENŲ NAtfJOS STOTYS. 
KAMŲAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matiilewski, 3121 Lime St.
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždi s, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 Wallace St. 
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & Cattagc Grove 

Avė. <-
A. Barškis, 5363 Princenton Avc.
A. Janauskas, 4563 S. Wcnthwortli 

Avė.
J. Ceplinskas, 930 W. 35th PI.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS >

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams:

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė. 

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

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

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

Iždininkas, Jonas šaulys,
2152 W. Ž4th St. 

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

Susirinkimai laikomi trečią pčtny- 
čią, kiekvieno menesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaičio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1.

Valdyba 1920
Pirmininkas, J. Grakauskis,

4508 So. Paulina St.
Vice-pirmininkas, J. Bagauskis,

4435 So AVood St.
Nutarimų Rašt., A. Tarvidas,

3259 So. Union Avc.
Finansų Rašt., S. Stankus,

6118 So. Justin St. 
Kasierius, A. česna,

4509 So. Paulina St.
— CICER4>-VYW? IH-JhWERV " 

APŠVIEOS DRAUGYSTĖS 
Valdyba 1920 nu

Juozapas Takažauskas, Prezidentas 
1101 So. 481h Ct., Cicero, iii.

Ant. Klainis, Vice-prczidentas
1526 So 491h Ct., Cicero, 111. 

A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.
763 So. Kolmar Avė., Chicago, III. 

Telefonas Van Buren 3005 
Stop. J. Tverijonas, Finansų Raštin.

835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 
Marijona' Bartkiene, Iždininkė

2001 So. Cicero Avė., Cicero, III.
Susirinkimai laikomi paskutinį 

ncdėldienį kiekvieną mėnesi, kaip 2 
vai. po pietų, .1. Neffo svetainėj, 
1500 So. 49tli Avenue.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metams.
Pirm. Ant. Margevičia, 

1923 S. Union Avc.
Padėj. Juoz. Valanticjus,

619 West 14th Place.
Prot. rašt.'Tz. Jusčius, 

1967 Canalport Avc.
Fin. rast. Iz. Vedeckis, 

712 Rarber St.
Kas. Jon. Tautkus, 712 Barber St. 
Centr. rašt. Antanas Jusčius.

Kasos globėjai:
Petras Venckus ir Petras Vertelis. 

Maršalkos:
1. J. Guzauskis; 2. G. M. Chernauskis 
Ligonių globėjas Ant. Daujotas. 
Teisėjas Stanisl. Romanas.
Taut. kapinių trustee, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. T()WN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.
J. Daujotas, pirmininkas,
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas, 
J. Knizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas trecią seredą 8 vai. vak., A. Če
snys svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 -So. 
Wood st., Chicago, III.

DRAUGUOS
LIET. TAUT. D-Stė KUNIG. ALGIL- 

DO, MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metama. 

. ... r.

Pinnin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrose Pąik, III. 

Padėjėjas RomaŠius Maziliauskas, 
Box 1079, Melrose Park, III. 

Nut. riišfin. Antanas Jasinskas, 
1300 St. Charles Avc., Maywood, III. 
Fin. raštin. Franciškur. Kazakauskas,

Box 681, Mehose Park, 111. 
Kasierius Pranciškus Lapinskas,

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

lTox 842, Melrose Park, III.
2. Kasos globėjas Petras AperaviČia,

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

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

Box 1116, Melrose Park, III.
Savo susirinkimus Kn. Algirdo 

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

LIET. DARBININKŲ DRAUGIJOS 
AMERIKOJE VALDYBA 

1920 metams.
J. B. Zitra, pirmininkas,

1919 So. Union Avc.
K. SherpeTfr, Vice-pirmininkas,

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

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

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

1744 N. Hoyne Avc. 
D. Shemaitis, Kasierius,

1750 So. Union Avė.
Susirinkimai būna kas mėnesi an

trą subatos vakarą, 7:30 vai. vakare. 
IK Shcmaičio svet., 1750 So. Union 
Avė.

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

I). Žutautas, Pirm., 1502 N. Wood St. 
Pr. Dikšas, Vice-pirm.,

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

1965 Evergreen Avė.
V. Briedis, Turtų rast.,

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

2121 N. Western Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą sere

dą kiekvieno mėnesio 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. AVood St.
J. Katilius, Ižd., 1685 Milwaukee Av.

Susirinkimai laikomi pirmą ir tre
čią pčtnyčią kiekvieno mėnesio Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St., kaip 
7:30 vai. vaki

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DP.-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas, Petras.Pauzolis,
“TU 3r*SB7*Einerald TCTe.

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis, 
3327 So. Wallace St.

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

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

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
*2713 So. Emerald Avė.

2 Kasos glob. Povilas Chuplinskas,
34J7^So. Emerald Avė. 

Kasierius, Antanas Antanaitis,
< 819 W. 35th St.

Maršalkh,' Kaz. Vaitkus,
833 W. 33rd Place.

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m.

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

Pirm, pagclb., 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. Miklošiene,
3309 So. Union Avė.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ 4R 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vi lemai ti s, /pirm ininkas,

3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas,

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

1381 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt.,

20 N. Ashland Blvd. 
Mykolas Kaziunas, kasierius,

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

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



8 Petnyčia, Baland. 2 d., 1920
DRAUGIJOS REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMALžEMfi

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
\ aldyba 1920 m.

MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ VYRŲ UŽLAIKYMO KAINA

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
. 3122 So. Union
* Vic e-pirrnininkas, A. Tavvidns, 

3259 So. Union
Nutarimų Raštin., G. Sarkaitis, 

3259 So. Union
Finansų Raštin., A. Pužas, 

3537 So. Union
Kasierius, J. Mazelauskas, 

3259 So. Union

Avc

Avc

Avė

Avė

Avc

TAUTIŠKA DR-STft MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avė., Roseland, III.
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington Av, Kensingtonjll.
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10449 S. Went\vorth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dalgis, 

10520 So. State St., Roseland, III.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKŲ.

Mums reikia musų naujon apsiaus
tų siuvyklon patyrusių:

Sleeve Scwerių
First Kasteriu
Second Kasteriu
Arm hole Bastcrių
Finisherių ir of preserių

Taip-gi mergaičių ir moterių, ku
rios gali ranka siūti, kad moKinties 
arm hole basting ir finishing Gera 
mokestis laike mokinimosi

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m. Hart Schaffner

RUBSIUVYKLA1 
DARBININKIŲ 
FINISHERKIŲ

Mergaičių 17 iki 40.

Ęmploymenl Dept.

ADfred Decker
Colhiin)\

S. W. Cor. Fra nk Ii n ir 
Van Buren Sts.

REIKTA Cabinot meikerio apėmi
mui atsakomybės veneeravimo depar
tamente. Turi suprasti priskyrimą ir 
piaustymą venąerų.
SMITU, BARNES & 

STROHBER CO.
North Milvvaukee, Wis.4

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

5865 West 65th St.

REIKTA
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. 
Gth floor.

REIKIA VYRO 
DARBUI YARDE.

ALTON 1RON METAL CO., 
2122 So. Loomis St.

DARBININKŲ
| 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.

REIKIA
LEIBERIŲ 
ASSEMBLERIŲ 
PUNCH PRESS

OPERATORIŲ
W00D WORKERIŲ

” ' ’ 'it

Gera mokestis; nuolat”darbas.

Nauji sampellniai 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 
Cabinot fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas. i

Gvarantuojaine 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.

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

Tas namas parsiduoda labai pigiai 
ir lengvomis išlygomis.

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

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.

FULTON SAW WORKS, 
52nd Avė., ir 22nd St.

Edvardas Čepulis, pirmininkas,
4028 Artcsinn Avc.

Beni Pasanka, padėjėjas,
1447 So. 50th Avc., Cicero,

Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,
2351 Custcr 

Dominik Danta, fin. rašt.,
1237 So. 48th Ct.» Cicero, 

Antanas Tumavičia, kasierius,
1329 So. 50th Ct., Cicero, III. 

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1813 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

111.

St.

III.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP 
Valdyba 1920 metams.

K. Lapie, pirm., 12143 Grccn St.
K. Aivinskis, pad., 12020 Halsted St.
J. Andruška, t»r._rašt.JL

A. Statkus,
12248 Emcrald 

fin. rašt.,
12039 Union

722 W. 120 St. 
glob.,

12048 Union 
iždo gi..

859 \V. 122 
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas,

3310 So. Halsted
P. Laukis, inarš.-durininkas, 

12143 Green

J 
j

Gruzdis, 
Riepšas,

ižd., 
iždo

Mikalauskas,

Avc.

Avė.

Avc.

ąt.

St.

St.

CJIICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams

Pirmininkas, S. Danilavičia, 
1617 Winchester Avė.

Nut. rast., X. Shaikus, 
1639 Girard

Vice-Pirm., F. Juozapavičia,
1547 N. Woo<l

Iždininkas, J. Degutis, 
2228 Carver

Fin. rait., V. Briedis.
1049 Marshfield Avė.

Kon rašt., J. Ascilla.
1713 Julian SI.

Iždo globėjai:
K. Kalainiutč, 1965 Evergreen Avė.
J. černauskas, 1719 W. North Avė.

st.

st.

st.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 

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

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.

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.

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

P. RAMANAUSKAS, ’ 
3220 Lime St. Chicago.

PAJIEŠKAU brolio Juozapo Balsio 
iš Telšių apskričio, sodžiaus Rudapio; 
10 metų atgal gyveno Chicago, III. 
Turiu svarbu reikalą. Kas žinote, 
malonėkite man pranešti.

AGOTA TRILIKAUSKIENĖ, 
Box 337, Blanford, Ind.

JIEŠKO KAMBARIU
REIKIA kambario dviem vaikinam 

be valgio. Bridgeporto arba Weet Si- 
de apielinkėje prie mažos šeimynos. 
Pranešti:

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

REIKIA šviesaus kambario vienam 
jaunam vyrui padorioj, švarioj šeimy
noj su ar be val^o; Bridgeporto ar 
North Sidės apiehnkėje. Pranešti 

C. P.
1739 So. Halsted St.

Van Buren & Throop St.

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ

Pratusių adata sinti; gera 
mokestis; savaites ar uždavu
darbas prisiuvinėjinuii 
leibelh’. prie vyriškų rūbų.

Alfred Decker
Cohini

Employment Dept.

S. W. Cor. Franklin 
ir vii n Buren Sts.

REIKIA tnoters popierom> 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA 
MOTERIŠKOS LENGVAM 

valos darbui.
$15 į savaitę 

Nuolat vieta. 
Kreipties:

PEPSODENT CO., 
6th floor,

1104 So. Wabash Avė. , 1

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

JAMES C. KIRK & CO., 
1232 W. North Avė. 
Arti North A Ve tilto

REIKIA MERGAIČIŲ ir Moterių 
darbui dešrų departamente, 35 centai 
j valandą ir 17% cento bonus. 

ARNOLD BROS. 
660 W. Randolph St.

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.

REIKIA moteries arba merginos 
prie taisymo lovų į hoteli.

T, BENET, 
4167 So. Halsted St.

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

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

REIKIA patyrusių 2 Volteriu Gera 
mokestis.

W. JUCIUS, 
3305 So. Halsted St.

REIKIA dviejų vidutinio amžiau.-, 
moterų lengvam dirbtuvės darbui. 
Gera alga.

VIVIANO BROS., 
2148 Canalport Avė.

REIKALINGA stenografB lietu
vaitė. Atsišaukite ypatiškai 

UN1VKKSAI. STATE BANK, 
3252 So. Halsted St.

REIKIA — 20 moteriškų sortavi- 
mui popieros atmatų. Augsta moke
stis. Nuolat darbas.

REPUBLIC WASTE PAPER CO., 
626 West Taylor St. 

kampas Desplaines St.

REIKIA Mergaičių leibeliaviinui bu 
telius ir dėstymui talcum powder. 
Nuolat darbas. Gera mokestis.

Kreipties:
MELCHIOR SUPPLY COMPANY 

366 W. Madison St.

REIKIA DARBININKŲ
VYBŲ IR MOTERŲ

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

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

MADWELL GARMENT CO., 
4817 W. Roosevelt Road.

Inėjimas iš 48-to Courto.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS geras li- 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są- 
' lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą.

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

16th ir Rockwell Sts.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St. 
NATIONAL LEAD CO.

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

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

REIKIA 2 geru, patyrusiu vyrų į 
nkšapi. 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 RUĘBER CO., 
Asylum Avė., Racine, Wis.

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 Floumoy St.

1 blokas į Pietus nuo Harrison St.

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

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

VYRO abelnam darbui prie štoro. 
Nuolat darbas. Gera mokestis. 
Kreipties tuoj: į

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

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

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

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

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

TĖMYK, KOKS GERAS BARGAIN 
ANT WEST SIDĖS.

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 įvesdintais Jr apmokėtais.

Rendos j metus $780.0\

Kaina tuoj perkant už $7250.00
Matyti frRANK P. KOSMACH 

su
EMIL A. BACENER

( 2116 W. 22nd St.

AUTOMOBILIAI

REIKIA
LATHE OPERATORIŲ
P. & J. Operatorių

Inspektorių
Leiberių
Gera proga išsidirbti šiuose 
darbuose.

Kreipties:
8 iki 10 vai. ryto.

ALBAUCH DOVER ,
2100 Marshall Blvd.

AUTOMOBILIŲ 
BARGENAI.

Cash, arba ant išmokSjiino 
PARSIDUODA:

Oakland—5 passenger 
Elcar — 5 passenger 
Nash — 7 passenger 
Studebacker 5 ar 7 passenger 
Em,pire — 5 passenger 
Speedster — 2 passenger,

1918
1918
1918
1917
1916
Ford , , _

Automobiliai yra geram padėjime 
•— Galima matyti nuo 1 iki 5.

P. VIZGARD, 
6445 So. Western Avė.

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 menesius. Tur būti 
parduoti šią savaitę — labai pigiai.

1511 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai: seklyčios setas; valdomojo 
kambario setas, gramafonan, karpetos 
ir daug kitokių dagtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu už pusę kainos, ve- 
selė pagriuvo. Kreipties bile kada.

714 W. 30th St., 2-ros lubos

REIKIA •
VYRŲ DIRBYKLOJE

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

MECHANICAL RUBBER CO., 
2639 W. Grahd Avė.

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

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

VILIJA GARAGE ; b o //Xv
4628 So. Western Avė.

PALIKTA STORAGE’Y
DYKAI

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

vertas $155 
Gvarantuotas 
metų. Taipgi 

kitų daiktų 
parduodamų, 
labai gražių

REIKIA patyrusių apreitorių prie 
siuvimo žiursa^pėka varoma maši
nomis. Gera mokestis; 44 vai. į sa
vaitę. Ateikit tuoj.

IMPERIAL APRON CO.
1121 N. Ashland Avc.

naujas, 
už $42. 
ant 10 
daugel 
pigiai 
Turime 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 

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

WESTERN FURNITURE

VYRŲ REIKIA 
dirbyklos darbams; $4.50 į 
dieną; 10 vai. dienoje.

CHICAGO STARCH CO, 
2710 So. Throop St •

PARDAVIMUI du automobiliai; vie 
nas White kompanijos, o kitas Mar- 
mon kompanijos. Priežastis parda
vimo — pirkau biznį.

. GARAGE,
3222 'S. Halsted St., Phone Yards 975 

Matyti galima visada.

STORAGE

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 4 po piet

REIKIA

Ledui traukti ir ledo dirbyklai dar
bininkų.

Gera mokestis.
Kreipties tuoj:

UNITED STATE COLD STORAGE 
CO.

2101 W. 89th St.
Vakar, bal. 1 d., užsienio

PARDAVIMUI — Automobilis Da- 
vis 1918. Continantal G cilinderių 
motoras. 6 geri tires. Parsiduoda 
pigiai, važiuoju Lietuvon.

L. VILDŽIUS, 
502 — W. 43rd St.

NAMAI-ŽEMĖ
FARMŲ PIRKĖJAI.

pinigų

REIKIA VYRŲ , darbui į packing
Nuo-house. Labai gera mokestis, 

lat darbas.
ARNOLD BROS.

660 W. Randolph St.

ties 
pas

REIKIA DARBININKŲ, 
į Wells Bros Construction♦ »

WHITING FOUNDRY 
EQUIPMENT CO., 

HARVEY, ILL.

Kreip- 
Co.

o

REIKIA 4 jaunų vyrų nuo 16 iki 
20 metų amžiaus, lengvam dirbtuves 
darbui. Gera alga

VIV1ANO BROS.
2148 Canalport Avė.

REIKIA Kukoriaus (virėjo), kuris 
moka atsakančiai virti gardžius val
gius. Gera mokestis.

1947 So. Halsted St.

Upholsterhj 
REIKIA 
taisymui 
rakandų 

GLABMAN BROS. 
882—836 W. Monroe St.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Hegina 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 Cigarų, cigaretų, 
cukierkų ir groserio Storas. Parsi- 
duos pigiai.

1044 West 51 st St.

PARDAVIMUI 
vargonai.

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

Gražus, nauji

PARDAVIMUI labai pigiai saldai
nių krautuvė, labai gražioj vietoj, prie 
pat lietuvių bažnyčios, ir Public mo
kyklos. Gera proga pirkti vasarai tokį 
biznį. Del platesnių žinių kreipties pas 
savininką.

A. J.
4614 So. Wood St.

PARDAVIMUI PHOTO STUDię
Geroj apielinkėj; Biznis geirai iš

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

PARSIDUODA — groserne ir bu- 
černč. Lietuvių apgyventa vieta, 
Biznis išdirbtas nuo seniai. Parduo
siu pigiai.

3312 So. Halsted* St.
Phone Boulevard 1101.

PARDAVIMUI: Dvi Smuiki, labai 
augštos rųšies, geram smuikininkui. 
Parduodama pigiai. Kreipties:

755 W. 32nd St.
1-mas augštas.

PARDAVIMUI -r duonkepykla; 2 
arkliai, minkymo mašina ir kiti bal
dai. Biznis senas ir geras. Esu prL 
verstas parduoti pigiai. Lietuvių ir 
lenkų apgyventa vieta, Kreipkitės:

P. MALIŠAUSKAS,
59 Limerick St., Gardner, Mass.

DIDELIS BARGENAS parsiduoda 
ant South Side netoli Garfleld Bld ant 
55 ir Carpenter St. 2 flat mūrinis na
mas po 6 kambarius,, su štimu šildo
mas namas, vertas $10,000, parsiduo- 
duo už $7,500 cash. Rendos $90 ant 
mėnesio. Tai yra bargenas. Atsi- 
šaukit pas savininką.

CLEMENCE M1KUTAITIS, 
903 W. 33rd St., Chicago, 111.

EXTRA
Parsiduoda naujas mūrinis namas 

keturių (4) pagyvenimų su geriau
siais intaisymais ir geriausioj apielin
kėj du blokai (2) iki parkų ir vienas 
(1) blokas iki Garfield Boulvardo.

Parsiduoda naujas mūrinis namas 
dviejų (2) pagyvenimų po (6) šešis 
kambarius su Elektrom, maudynėms 
ir kitais palankumais. ,

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & Co., 

3114 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas, ant 
dviejų augštų, gyvenimui dėl 4 šei
mynų; gražus skiepas. Cottage ir ga 
radžius keturiems automobiliams.

JOSEPH LUKAS, 
2909 Union Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas, ant 
3 augštų, 8 šeimynų gyvenimui. Kai
na $7,600. Tuojau noriu Parduoti. 
Rendos neša $74.00

JOHN FAJNOR, 
733 W. 21 PI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIAI Chicagtečiai ir a- 

pielinkės — Visi kurie tik nori
te turėt savo valgomųjų daiktų 
krautuvę, imdami 6% ant įdėtų 
pinigų ir pildami visą uždarbį į 
savo kišenes, o ne pašaliniams 
biznieriams, — prisiųskite savo 
adresą, o aš suteiksiu jums pla
tesnių paaiškinimų.
THE COORERATIVE SOCIETY 

OF AMERICA.
6317 So. Halsted St.

% Otto F. KRAUS, Chicago, III.

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

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

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

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

ANDRĖJ KOSZCZ
3217 Normai Avė.. Chicago, III.

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

1315 W. 18th St.

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

lotus, farmas ir visokius biz
nius. Pas mus galima gauti 
visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & CO., 

3114 S. Halsted st., Chicago, III.,
i

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Kubų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo badu 
fųs 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 inieros, 
visokio stiliaus įr 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 3. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Palternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.
I __

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinamn 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 
405 So. Well St., Chicago, III.



., 1920

DRAUGIJOS
LIETUVIŲ LAISVAS KL1UBO 

\uldyba 1920 m.

Pirmininkas, A. Kvedaras,
3122 So. Union 

Vite-pirmininkas, A. Tnrvidas, 
325!) So. Union 

Nutarimų Bastin., G. Sarkaitis, 
3259 So. Union 

Finansų Rašlin., A. Pužas,
3537 So. Union 

Kasierius, J. Mnielauskas,
3259 So. Union

Avė.

Avc.

Avė.

Avė.

TAUTIŠKA DR-STft MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shinikus, 
10707 S. \Vabash Avė., Roseland, 111. 
Iždininkas, J. Ivanauskis,
122 E.Kensington A v, Kensington,lll.
Prot. Raštininkas, P. Grigula,
10449 S. Wentworth Av., Roseland.
Finansų Raštininkas, V. Dalgis, 

10520 So. State St., Roseland, III.

DDRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

Edvardas Čepulis, pirmininkas, 
4028 Artcsian Avc.

Bent Pasanka, padėjėjas, 
1447 So. 50th Avė., Cicero, 

Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,
2351 Custer 

Dominik Danta, fin. rašt.,
1237 So. 48th Ct., Cicero, 

Antanas Tumavičia, kasierius, 
1329 So. 50th Ct., Cicero,

Susirinkimai laikomi antrų ncdėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

111.

Si.

III.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KP., 
Valdyba 1920 metama.

K. Lapie, pirm., 12143 Grcen St.
K. Alvinskis, pa d., 12020 Halsted St. 
J. Andruška, tar. rašt..

12248 Eincrald
A. Statkus, fin. rašt.,

12039 Union
J. Gruzdis, ižd., 722 \V. 120 St.
J. Riepšas, iždo glob., 

12048 Union
A. Mikalauskas, iždo gi..

859 W. 122
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

3310 So. Halsted
P. Laukis, marš.-durininkas, 

12143 Grcen

Avė.

Avė.

ąt.

St.

St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. Paš Valdyba 1920 metams

St.

st.

Pirmininkas, S. Danilavičia, 
1617 \Vinchestcr Avė.

Nut. rast., X. Shaikus, 
1639 Girard

Vice-Pirm., F. Juozapavičia,
1547 N. \Vood

Iždininkas, J. Degutis,
2228 Carver St.

Fiu. rašt., V. Briedis.
104!) Marshfield Avė.

Kon rašt., J. Ascilla.
1713 Julian St.

Iždo globėjai:
K. Kalainiutė, 1965 Evergreen Avė.
J. černau.skas, 1719 W. North Avė.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMA1 I
PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 

Franchiaviciaus ir jo moters po tėvais ! 
Onos Virvičiukės, Paeina iŠ sodos Vir
imai, Krakenavos pavieto ir pašto. 
Meldžiu atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti. Visos jo sesers ir motina yra 
Chicagoje. Amerikoj.
PETRONĖLĖ FRANCHIAVICIUTĖ, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMALžEMfi

tų

MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ VYRŲ UŽLAIKYMO KAINA

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKŲ.

Mums reikia musų naujon apsiaus- 
siuvyklon patyrusių:

Sleeve Sewerių z
First Basterių
Second Basterių
Arm hole Basterių
Finisherių ir of preserių

Taip-gi mergaičių ir moterių, ku
rios Rali ranka siūti, kad moKinties 
arm hole basting ir finishing Gera 
mokestis laike mokinimosi

Hart Schafffner
& Marx

Van Buren & Throop St.

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ

Pratusių adata siūti; gera 
mokestis; savaites ar uždavu 
darbas prisiuvinėjiniui

Aifred Decker
Coliu n

Employment Dept.

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

REIKIA hioters popieroms 
j skirstyti. Gera mokestis.

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

Chicago, III.
Meldžiama draugų ar pažįstamų 

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

JONAS MIKNEVIČIUS,
944 W. 35t.h PL, Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui našlės be Į 
vaikų. Laisvų pažiūrų iš apielinkės 
Chicagos; 35 metų amžiaus; katra 
mylėtų ramų gyvenimą ir sutiktų

REIKIA
MOTERIŠKOS LENGVAM 

valos darbui.
$15 j savaitę 

Nuolat vieta. 
Kreipties:

PEPSODENT CO., 
6th floor,

1104 So. Wabash Avė. ,

V k . ♦ i,?- . REIKIA MERGAIČIŲatsisukti greitai, Pn" Vyniojimui ir pakavimui prausomojo 
siųsdamos savo fotografiją adresu: j mui|0,'’ Svanls> fengvas dJbas naujį.
• «K9Q a vinėje saulės apšviestoj dirbykloj.6529 SO. KedvaleAve. Nuolat darba „ 'gubatoi.

(ihicacrn. III. r *Chicago, III.

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.

Gera mokestis: '
JAMES C. KIRK & CO.

1232 W. North Avė. 
Arti North A Ve tilto

PAJIEŠKAU brolio Antano Rama- 
nauskio, Kauno rėd., Tauragės apskri- _ ____•
čio, Naumiesčio valsčiaus, Laukstėnų F ‘ ~~ _ “2.
kaimo. Pirmiau gyveno Grand Rapids darbui dešrų departamente, 35 centai 
Mich. Taipgi švogerio Ig. Greivio, In- į valandą ir 17% cento bonus. J • •     _ 1 V ¥ •   TU _ ¥ t • « • A TV T w -r s. Tv ri zm

REIKIA MERGAIČIŲ ir Moterių

RUBSIUVYKLAI
DARBININKIŲ
FINISHERKIŲ

Mergaičių 17 iki 40.

Ęinploymenl Dept.

Allfred Decker

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

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

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

REIKTA patyrusių 2 veiterių Gera 
mokestis.

W. JUCIUS, 
3305 So. Halsted St.

REIKIA dviejų vidutinio amžiau.-, 
moterų lengvam dirbtuvės darbui. 
Gera alga.

VIVIANO BROS., 
2148 Canalport Avė.

REIKALINGA stenografė lietu
vaitė. Atsišaukite ypatiškai

UN1VERSAL STATE BANK, 
3252 So. Halsted St.

REIKIA — 20 moteriškų sortavi- 
mui popieros atmatų. Augsta moke
stis. Nuolat darbas.

REPUBLIC WASTE PAPER CO., 
626 West Taylor St. 

kampas Desplaines St.

REIKIA Mergaičių leibeliavimui bu 
telius ir dėstymui talcum powder. 
Nuolat darbas. Gera mokestis.

Kreipties:
MELCHIOR SUPPLY COMPANY

366 W. Miųlison St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

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

MADVVELL GARMENT CO., 
4817 W. Roosevelt Road.

Inėjimas iš 48-to Courto.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą.

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

16th ir Rockwell Sts.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

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

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

REIKIA 2 geru, patyrusiu vyrų į 
junkšapi. Gera mokestis mėkama.
/ GINSBURG & ALTER, 

2707 W. Roosevelt Road.

drijavos valščiaus, Pažvelsio kaimo. 
Pirmiau gyveno So. Omaha, Nebr. Ma
lonėkit atsišaukti.

P. RAMANAUSKAS, ’ 
3220 Lime St. Chicago.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

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

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

PAJIEŠKAU brolio Juozapo Balsio 
iš Telšių apskričio, sodžiaus Rudapio; 
10 metų atgal gyveno Chicago, III. 
Turiu svarbu reikalą. Kas žinote, 
malonėkite man pranešti.

AGOTA TRILIKAUSKIENĖ, 
Box 337, Blanford, Ind.

JIEŠKO KAMBARIU
REIKIA kambario dviem vaikinam 

be valgio. Bridgeporto arba Weet Si- 
de apielinkėje prie mažos šeimynos, j 
Pranešti:

REIKTA 
MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ

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

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

CHARLES MACK, 
751 W. 32nd St., 1 Chicago.

MECHANICAL RUBBER CO 
2639 W. Grand Avė.

REIKIA šviesaus kambario vienam 
jaunam vyrui padorioj, švarioj šeimy
noj su ar be val^o; Bridgeporto ar 
North Sidės apielinkėje. Pranešti 

C. P., 
1739 So. Halsted St.

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

OLEMETSEN CO., 
$Ž6O7 Flournoy St.

1 blokas į Pietus nuo Harrison St.

REIKIA moteries arba merginos 
prie taisymo lovų j hotelj.

T, BENET, 
4167 So. Halsted St.

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

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

REIKIA Cabinot meikerio apėmi
mui atsakomybės veneeravimo depar
tamente. Turi suprasti priskyrimą ir 
pjaustymą veneerų.
SMITU, BARNES & 

STROHBER CO. 
North Milvvaukee, Wis.

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

5865 West 65th St.

REIKTA
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.

REIKIA VYRO
DARBUI YARDE.

ALTON 1RON METAL CO,, 
2122 So. Loomis St.

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

Kreipties:
Employment Dept.
68 W. Harrison St.

VYRO abelnam darbui prie štoro. 
Nuolat darbas. Gera mokestis.
Kreipties tuoj: ,

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

REIKIA
LATHE OPERATORIŲ
P. & J. Operatorių

Inspektorių
Leiberių
Gera proga išsidirbti šiuose 
darbuose.

Kreipties:
8 iki 10 vai. ryto.

ALBAUCH DOVER ,
2100 Marshall Blvd.

REIKIA •
VYRŲ DIRBYKLOJE

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

MECHANICAL RUBBER CO.,
2639 W. Grand Avė.

——*>’■ 't* ’ -

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

IMPERIAL APRON CO.
1121 N. Ashland Avė.

VYRŲ REIKIA 
dirbyklos darbams; $4.50 į 
dieną; 10 vai. dienoje.

CHICAGO STARCH CO, 
2710 So. Throop St •

REIKIA

Ledui traukti ir ledo dirbyklai dar
bininkų.

Gera mokestis.
Kreipties tuoj:

UNITED STATE COLD STORAGE
CO.

2101 W. 39th St.
Vakar, bal. 1 d., užsienio pinigų

REIKIA VYRŲ , darbui į packing 
house. Labai gera mokestis, 
lat darbas.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St. X /

Nuo-

REIKIA DARBININKŲ, 
ties 
pas

Kreip-
Wells Bros Construction

WHITING FOUNDRY
EOUIPMENT CO., 

HARVEY, ILL.

Co.

REIKIA 4 jaunų vyrų nuo 16 iki 
20 metų amžiaus, lengvam dirbtuves 
darbui. Gera alga

VIVIANO BROS.
2148 Canalport Avė.

REIKIA Kukoriaus (virėjo), kuris 
moka atsakančiai virti gardžius val
gius. Gera mokestis.

1947 So. Halsted St.

Upholsterių 
REIKIA 
taisymui 
rakandų 

GLABMAN BROS. 
832—836 W. Monroe St.

REIKIA
LEIBERIŲ
ASSEMBLERIŲ
PUNCH PRESS

OPERATORIŲ 
WOO1) W0RKERIŲ

Gera mokestis; nuolat darbas

FULTON SAW WORKS,
52nd Avc., ir 22nd St.

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

AUTOMOBILIAI

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

AUTOMOBILIŲ 
PARGENA I.

Cash, arba ant išmokė j iino 
PARSIDUODA:

1918
1918
1918
1917
1916 Eiųpire — 5 passenger
Ford Speedster — 2 passenger, 

Automobiliai yra geram padėjime
— Galima matyti nuo 1 iki 5. 

P. V1ZGARD, 
6445 So. Western Avė.

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

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

VILIJA GARAGE
4628 So. VVestern Avc.

PARDAVIMUI du automobiliai; vie 
nas White kompanijos, o kitas Mar- 
mon kompanijos. Priežastis parda
vimo — pirkau biznį.

. GARAGE,
3222 S. Halsted St., Phone Yards 975 

Matyti galima visada. ,

PARDAVIMUI — Automobilis Da- 
vis 1918. Continantal 6 cilinderių 
motoras. 6 geri tires. Parsiduoda 
pigiai, važiuoju Lietuvon.

L. VILDŽIUS, 
502 — W. 43rd St.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijnnas, 

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

1044 West 51 st St.

PARDAVIMUI 
vargonai.

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

Gražus, nauji

PARDAVIMUI labai pigiai saldai
nių krautuvė, labai gražioj vietoj, prie 
pat lietuvių bažnyčios, ir Public mo
kyklos. Gera proga pirkti vasarai tokį 
biznį. Del platesnių žinių kreipties pas 
savininka.

A. J.
4614 So. Wood St.

PARDAVIMUI PHOTO STUDIO
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš

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

PARSIDUODA — grosernė ir bu- 
černe. Lietuvių apgyventa vieta. 
Biznis išdirbtas nuo seniai. Parduo
siu pigiai.

3312 So. Halsted* St.
Phone Boulevard 1101.

PARDAVIMUI: Dvi Smuiki, labai 
augštos rųšies, geram smuikininkui. 
Parduodama pigiai. Kreipties:

755 W. 32nd St.
1-mas augštas.

PARDAVIMUI -r duonkepykla; 2 
arkliai, minkymo mašina ir kiti bal
dai. Biznis senas ir geras. Esu pri
verstas parduoti pigiai. Lietuvių ir 
lenkų apgyventa vieta. Kreipkitės:

P.' MALIŠAUSKAS,
59 Limerick St., Gardner, Mass.

Nauji sampeliniai rakandai.
Puiki proga porai kuri pradeda gy

venimą. Mes turime savo pardavi
mo skyriui 12 puikiausių ir moderniš- 
kidusių 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 
Cabinot fonografai verti $150 už $39, 
priskaitant rekordus ir deimanto spil- 
gas. I

Gvarantuojame dešimčiai metų.
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

puikiausias bargenas. xDykai prista
tymas. Ateikit tuojaus.

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

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

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

Tas namas parsiduoda labai pigiai 
ir lengvomis išlygomis.

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

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 Avc., Chicago.

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

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

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

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.

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
kambario setas, gramafonas, karpetos 
ir daug kitokių dagtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu už pusę kainos, ve- 
selė pagriuvo. Kreipties bile kada.

714 W. 30th St., 2-ros lubos

PALIKTA STORAGE’Y

DYKAI

MDeimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor- 
dai. Gražus 
phonographas, 

HiMHBHI naujas, 
|Į už $42.

! ant 10
! II daugel
j ; KMJI Į pigiaiUI r Turime Hl J sulyg šios dienotu!rxl kandų s e k 1 y č i o
« II (parlor). Reikia mali U Lyti, kad apkainavus.

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

WESTERN FURNITURE

didelis 
kaip 

vertas $155 
Gvdrantuotas 
metu. Taipgi 

kitų daiktų 
parduodamų, 
labai gražių 

ra-

STORAGE

2810 W. Harrison St., Chicago

Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.

Nedeliomis nuo 10 iki 4 po piet.

NAMALŽEMĖ
FARMŲ PIRKĖJAI.

Pirmiau negu pirkaite FARMĄ 
gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės, apie Lietuvių 
colonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuvi!} gyvena ir dar tūkstan
čiai apsigyvens, nes ten žemė labai 
gera ant kurios viskas labai gerai 
auga nepaisant kokie metai nebūtų. 
Dauguma musų pirkėjų buvo išvaži 
nėję po daugel valstijų, bet tinka
mesnės vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap 
inkui miestelį kuriame visi biznie

riai yra Lietuviai ir dar proga ke- 
iems biznieriams atidaryti kitokius 
riznius, nes trumpame laike bus bu 
davojama keletas dirbtuvių. Dar da 
jar žemė labai pigi suliginant su ki 
tų komapnijų prekėms tai musų 
denrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios leikos, ežerai, dabina visą 
apielinkę, visur geri keliai, kad ir 
^ogiausiame ore visur galima išva
žiuoti. žodžiu sakant visi paranka
mai dėl farmfcrių yra ant vietos, vi
sur Lietuviškai kalbama, šokama ir 
dainuojama, taip tenai gyvenantiejie 
jaučiasi kaip kad jausdavosi Lietu
voje.

Kas norite platesnių paaiškinimų, 
;ai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.’
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

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

PARDAVIMUI 2 augščių medinis 
namas; ‘$30 rendos į mėnesį. Parsi- 
< uos pigiai; savininkas verčiamas ap- 
eisti šią šalį. Kreipties 

ANDRĖJ KOSZCZ
3217 Normai Avė.. Chicago, III.

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

1315 W. 18th St.

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir mainom namus 

lotus, farmas ir visokius biz
nius. Pas mus galima gauti 
visokių pasirinkimų.

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & CO..

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

TĖMYK, KOKS GERAS BARGAIN 
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 j metus $78O.o\

Kaina tuoj perkant už $7250.00
Matyti FRANK P. KOSMACII 

su
EMIL A. BACENER

( 2116 W. 22nd St.

DIDELIS BARGENAS parsiduoda 
ant South Side netoli Garfield Bld ant 
55 ir Carpenter St. 2 flat mūrinis na
mas po 6 kambarius,, su štimu šildo
mas namas, vertas $10,000, parsiduo- 
duo už $7,500 cash. Rendos $90 ant 
mėnesio. Tai yra bargenas. Atsi- 
šaukit pas savininką.

CLEMENCE M1 KUTAITIS, 
903 W. 33rd St., Chicago, III.

EXTRA
Parsiduoda naujas mūrinis namas 

keturių (4) pagyvenimų su geriau
siais intaisymais ir geriausioj apielin
kėj du blokai (2) iki parkų ir vienas 
(1) blokas iki Garfield Boulvardo.

Parsiduoda naujas mūrinis 
dviejų (2) pagyvenimų 
kambarius su Elektrom, 
ir kitais parankumais.

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & Co., 

3114 So. Halsted St., C’ ‘

namas 
po (6) Šešis 
maudynėms

Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas, ant 
dviejų augštų, gyvenimui dėl 4 šei
mynų; gražus skiepas. Cottage ir ga 
radžius keturiems automobiliams.

JOSEPH LUKAS, 
2909 Union Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas, ant 
3 augštų, 8 šeimynų gyvenimui. Kai
na $7,600. Tuojau noriu Parduoti. 
Rendos neša $74.00

JOHN FAJNOR, 
733 W. 21 PI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIAI Chicagiečiai ir a- 

piellnkes — Visi kurie lik nori
te turėt savo valgomųjų daiktų 
krautuvę, imdami 6% ant įdėtų 
pinigų ir pildami visą uždarbį 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.

% Otto F. KRAUS, Chicago, III.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

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 
skvrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig inieros, 
visokio stiliaus įr 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. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvinio, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosljimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus.

Vyrai! Mes išmokinsime jus Barhe- 
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 
405 So. Well St., Chicago, III,


