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šito autorizavimo dalį.nuNčiA kariuomenę: 
IRLANDIJON.

Anglija bijosi sukilimo 
Irlandijoj.

NAUJA KARĖ KYNIJOJ.

Dl BĮ.INAS, kovo 10 Ang
lai skubotai siunčia dideles ka
lines pajiegas Į Irlandiją. Bė
giu pastarųjų dvidešimts ketu
rių valandų šičia atvyko daug 
(raukinių. vežusių kareivius.

Astuonios provincijos sukilu
sios prieš Pekino valdžią.

ta), ilonano provincijoj kilo 
nauja karė prieš Pekino vald
žia. t ai dėlto, kad Pekino val-

jų. Kariuomenė paskirstoma 
įvairiose šalits vietose.

Autoritetingai pareikšta, kad 
kariniai valdininkai daro apsi- 
saugojamųjų įmonių delei ga
limo Sinn Fein’erių sukilimo 
apvaikščiojant ketvirtas meti

nes Dublino sukilimo sukaklu-

Įraukiama dideiiu ablavu.
S imi Fe i n organizacijos va

dai mano, kad bėgiu sekamų 
kelių dienų kariniai valdinin-

kad areštavus visus Inos, kur 
dalvvavo 1910 metų sukilime. 
Sakoma, kad visi šitie žmonėm 
jau esą sudėti ant areštavimo 
listu. c

Grafas Plunkett. kuris yra 
vadovaujamasai Irlandijos klau 
sime asmuo, buk stovįs užpa
kaly judėjimo, turinčio tikslą 
suderinti Irlandijos opiniją 

taip, kad tos šalies klausimą iš 
rišus Jungtinėms Vaisi ij 
geidaujamu būdu. Jisai 
šalininkas tokios valdymosi
mos Olandijai kaip kad turi

vra
A* i n ’

tiniojo ulsterinio unionizmo ir 
pietinio sinn (cinizmo - taigi 
sudaiĄfmą Steigiamojo Seimo,

True translation Died with the post- 
master at Chicago, III. March 11, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

NEBEDUOS TALKININ
KAMS PASKOLŲ.

\VASHINGTON, kovd 10.

torius, Houston šiandie be kita 
pareiškė, kad ateity talkininkų 
valdžios nebegausiančios pa

Pasak Houstono, iš kongre- 
autorizuotų $10, (MM),000,(MM) 

i šiol talkininkų valdžioms

ŠIANDIEN

81 k p. Norlhsideje, Liuosy- 
bės svetainėje, 1822 \Va- 
bansia Avė. Kalbės P. Gri
gaitis, apie* dabartinį Lietu
vos padėjimą. Todėl visi 
atsilankykite, išgirsti taip

Pra-
džia K vai. vakare.

Kviečia Komitetas.
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Apie padėtį Rusijoj.
Jos karės ir “duonos frontas.

žiu, tūkstančiais kartų pakar- 
lojančių šitokią mintį:

“Re lokomotyvų negali būt 
transporto; be transporto nėra 
duonos- lik mirtis. Visi sveiki, 
galintis darba dirbti vvrai- į

Bado streikas kalėjime

First Lithuanlan Daily t n Americ

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506

Pirmas Lietuvių Die nraštiš Amerikoje

Price 2c No. 60

(per Rygą), kovo 
Daily Ne\vs korės-

MASKVA, 
9. Chicago 
pondenlas, Michael Farbman, 

rašo:
Maskvon aš ai vykau vasario 

7 dieną. Pirm tai aš čia J>u- 
vau gegužės mėnesy 1917 me
lais ir turėjau progos pranešti 
apie pavasary įvykusią revoliu 
ciją neapsakomą džiaugsmą 
žmonių, nusikračiusių juos var 
žusius pančius.

Tai buvo romanlingasai re
voliucijos laikotarpis. Ir tai iš 
tikrųjų buvo romanas tautos, 
nubudusios gyvenimui ir lais
vei. Ret kaip visa tai išrodo 
tolimu dabar, ir kaip netikru 
akyvaizdoj rūsčios šių dienų ti-

dirbtuves.’“
Prieš karę didžiulės Rusijos 

lokomotyvų dirbtuvės kas me
lais išleisdavo daugiau kaip po 
keturis šimtus naujų lokomo
tyvų. šiais metais reikalauja
ma keturių šimtų naujų loko
motyvų ir penki šimtai turi bul

! frue Irnnslntion fikd wlth the pnst- 
! master at Chicago, III. March 11, 1920 
i as i'eąąired l<y the act of Oct. 6,1917 

Valdininkai leisią jiems—mir- I Naujas Rusijos pasiūlymas
Lenkijai.

EXTRA
t i badu.

DETROIT, kovo 10.- Du 
šimtai įtariamų komunistų, 
kurie vra laikomi Fort \Vavne «. *

; nedėlį paskelbė

■“naujas sumoksiąs,'’ būtent: 
kaliniai pienavę ištrukti iš sto-

Tuomet gyvenimas virte virė 
revoliuciniu upu. Ant kiekvie-1 

, no gatvės kampo matėsi triuk- 
Lšmingų mitingų, ir kiekviena-

Jau galima siusti Lietuvon 
, Pakietai.VARŠAVA^ kovo 10. Rusi

jos sovietų valdžia vakar, be- 
! vieliu telegrafu, pasiuntė Lon- 
: kijos užsienio nukalu ministe
rijai antrą taikos notą.

Nota pasirašyta bolševikų 
užsienio reikalų ministerio, 

Jurgio čičerino. Ji sako, kad 
pirmiau įteiktieji Lenkijai pa
siūlymai yra nuoširdų# ir to
dėl klausiama kur ir kada ga- 

I lėtų susirinkti visų užintere- 
! suolųjų pasienio valstybių įga
liotiniai.

Belo, notoje reikalaujama, 
kad Lenkija susilaikytų nuo 
puolimo ant bolševikų.

Vakar Naujienos gavo iš VVa

WASHINGTOX, 1). C... kovo 
9.-—Su 19 diena šio kovo mė
nesio atsidaro pašto patarnavi
mas siuntinėjimui *pakietų

Pasak liaudies komisarų ra
porto, išduoto paskutinėj cen- 
tralinės pildomosios tarybos se
sijoje, sovietų valdžia įvairiose 
vielose turi sudėjusi 108,(M)0,- 
000 pūdų (3,888,000,(M10 svarų) 
duonos, 2,500,000 pūdų (198,- 
000,9(10 svarų) žuvies, 8,(M)0,- 
000 pūdų (288,(MM),(MM) svarų) 
medvilnės ir daugiau kaip 10,- 
000,000 pūdų (300,000,000 sva- ! 
rų) metalo. Bet ji i 
reikiamų lokomotyvų arba ku- I |>nn(|v <|lloti kaliniams maisto 
ro, kad visa tai pristačius kur ; verstinai. Valdininkai kol ■ 
reikia.

Komunistai jau atvirai prisi
pažįsta.
“nekriiviniisis skurdo frontas,“ j 
sunykimas ir dezorganizacija i 
yra nepalyginamai rūstesnis ir 
nulemianlis nei karės frontas, j 
kuriame jie mušasi. Jie todėl

į mioli pabėgimą badavimu
j vienas Dievas težino. Veikiau- 
isia, kad tam vra kokios nors

; mų agentūra nemini.
Devyni kaliniai, kurii

Į sako vietinis immigracijos rei- j
• kalų inspektorius, esą “šilo su-Į 
I moiksio vadai,“ tapo perkelti 
j i Oakland kalėjimą, Pontiac’e. j 

Iki vakar dienos streikas dar 
neturinti tebesitęsė, ir valdininkai nė ne Į

Bukietas neturi svert daugiau 
kaip dvidešimt du (22) svaru,

gi leisią kaliniams mirti ba- 
kad taip vadinamasai (|u

. siginčijaučių žmonių. Tuomet
džia paskyrusi tai provincijai I (|ienę ir n.,į<lį lęsėsį aitrios ir 

'naują gubernatorių, kurio ji įtemptos diskusijos visoje pla- 
I nenorinti, būtent: \\ u-Kwan g- , ciojr Rusijoje. Visa šalis buvo' 
Ilsiu. Dabartinį tos provincijos užsidegusi; kiekvienoje vietoje ! atvirai žmonėms pareiškia, jo-

| gubernatorių LhaoA 1 norima į nešdinosi revoliucija.
iitstatyti. \ i Nūdien čia nebesimato jokio

Kariuomenė, remianti guber ryškesnio navvzdžio antį revo-
Chao-Yi, dabar renka-
Pekino-Hankovo gele- 

kad atsirėmus Pekino 
kariuomenei.

IR PROHIBICIONISTAI
NORĖTŲ ALAUS.

Reikalauja pataisyt Volsteado

! natoriu

i valdžios
Kartu

ta, kuri sako, kad ašluonios 
Kylių provincijos- Fukien, Ki- 
angsu, Čihli, Ifonan, Šcčuan,

militaristus. Josios reikalauja, 
kad butų paleisti Kantono ir 
Pekino parlamentai.

susirėmimai tarp valdžios 
jos priešininkų kariuomenių.

ir

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. March 11, 1920 
as reųuired by Ine act of 0(1. 6,1917

RUSIJA GRŪMOJA PUOLI
MU ANT LENKIJOS.

Reikalauja, kad Varšava pra
dėtų taikos tarybas.

STOCKHOLM, kovo 10.
Čia gauta Rusijos užsienio rei
kalų komisaro čičerino laiškas, 
adresuotas Anglų, Francuzų ir

doms Stockholme. Jame gru- 
mojama tuoj pradėti ofensyvą 
prieš Lenkiją, jeigu tosios ša
lies valdžia nesutiks pradėti

True translation filed wtth the post 
maste r at Chicago, III. March 11, 1920 
oiS rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

* PASKELBĖ EGYPTĄ 
NEPRIKLAUSOMU.

LONDONAS, kovo 10.—Gau 
tos iš Cairo žinios sako, kad

slaturos nariai nesenai susirin-

vusiojo Egypto misijos vado 
taikos konferencijoj, butan ir 
kaip vienu balsu priėmę rezo
liuciją, paskelbiančią Egyplą ir 
•Sudaną esant nepriklausoma
valstybe.

Belo, rezoliucijoj protestuo
jama prieš suspendavimą Egyp 
to legislaturos ir smelkiama

KALAMAZOO, kovo 10.— 
Trečiajame Michigano valsti
jos kongresiniame distrikte re 
publikonai rengiasi nominuoti 
kandidatu į kongresą moterį, 
Helen Statler.

PADIDINA JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ ARMIJĄ.

Atstovų butas užgyrė armijos 
reorganizavimo bilių.

WASHINGTON, kovo 10.

25 vakar užgyrė taip vadinamą 
armijos reorganizavimo bilių,

liką (12) centų nuo kiekvieno 
svaro. Šiaip reguliacijos tos 
pačios, kurios yra nustatytos 
siuntinėjimui pakirtų paštu na 
mie, f t. y. Jungtinėse Valstijo- 

Vinikas.j •

i vietos pašto

jų iš \Vashingtono

Mums atsakyta, kad

instrukci-
priiminėti

ta. Jeigu, sako, toks potvarky 
mas Washingtone jau esąs, tai

bucinių laikų. Nuo pal Rusijos 
pasienio iki Maskvos niekur aš 
nebepaslebėjau ženklų, liudi- 

I jaučių revoliuciją, jei neskai
tei tų kelių raudonų vėliavų, 
ant kurių-nekurių Pskovo mie

te“ gali bul atsiekta lik tuo
met, jeigu visi darbininkai ši
lai pareigai sudės “raudonosios 
armijos ypatybei—kareivingu- 
mą, narsumą, revoliucinę drą
są, komunistinį pasiryžimą ir:

ANNAPOLIS, Md., kovo 10.
Paskilbusis proliibicionistu 1 

I šalininkas, Marvlando senato 1 ' . .
į narys Matzerolt, vakar įteikė., 
i valstijos senatui rezoliuciją, rei

1 linių Valstijų armija turi susi
dėti iš 289,000 kareivių-sava- 

i noriu ir 17.820 kdrininkuHDfi- 
, cieriii.

SKAITLINGA ISPANIJOS 
DARBININKŲ KONVENCIJA.

žinia.C

SOCIALISTŲ BYLA
Nagrinėjimas užsibaigė; lau

kiama nuosprendžio.

šitoji kampanija prasidėjo akta |ai|)- i(l)inl bllllJ ga|inla

paaiškinta, iškabinta tik pažy
mėjimui raudonosios ramijos

O pačioje Maskvoje? Daly
kai, kurie ten yra nauji, jie vi
sur labai pažymus. Bet tai nie
ko panašaus tam, kas čia ma
tyta 1917 metų revoliucijoj: nė

apie vidurį sausio menesio, ii 
žmonių pritarimas jai buvo 
didelis
rūsčiai
nių apie šilo darbo sėkmingu
mą, dedami ant jų sekamų 
anlgalvių: “Ndkruvinusis fron 
tas,“ “Darbo frontas“ ir “Duo
nos frontas.“

Konvencijoj dalyvauja šeši 
tūkstančiai delegatų.

ALBANY, N. Y., kovo 10.- 
Penkftj socialistų, New Yorko

suk ilinio.
revoliucinio

praėjusi tai 
kurio dabar

Kevoliucija jau 
pirmasai įspūdis, 
gauna naujai atvykusis į sovie 
tinę Rusiją žmogus. “Revoliu
cine tvarka“ patapusi ryškiu ir 
priprastu dalyku. Ji jau nebe- 
iššaukia nudžiugimo, priešini
mosi, abejojimo ar diskusijų. 
Išrodo, kad revoliucija galuti
nai pergyveno | 
gandus laipsnį. Iš paviršiaus, 

| mažų mažiausia, pamatiniai 
naujojo rėžimo dėšniai jau pri I imti kaipo paprastas dalykas. 
Revoliucinis subruzdimas už-1I

1 liepsnoja liktai kaipo reakcija l 
prieš kontr-revoliucinins pasi- 
niojimus.
Kova su maisto ir kuro badi).

Kiekvieną dieną laik- į
UŽMUŠO PENKIASDEŠIMTS 

DARBININKŲ.

pats' reikšmingiausis Bušų re
voliucijos laipsnis.

Reikalauja iiacioiializuot 
kasyklas.

Anglijos darbininkai grūmoja 
generaliu streiku.

L()NIX>NAS, kovo 10. -, čia 
prasidėjo nacionalč angliaka
sių unijos konvencija. Šios die-

BERLINAS, kovo K).—Sulig 
čia gautomis žiniomis, Bcnre- 
the, Beino Prūsijoj, vienoje 
vietose dirbtuvėje andais eks- 
pliodavo didelis katilas. Pen
kiasdešimts darbininkų užmu
šta imt vielos, o apie šimtas 
sunkiau ar lengviau sužeista.

A i

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 11, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Puola talkininku misijas.
Vienas sumuštųjų jau mirė.

pirmąjį propo- į nos posedyj didele didžiuma 
1 |)aįsl| nutarta pavartoti genera

sti valdžia nacionalizuoti kasy
klas.

šitasai angliakasių nusitari- 
mas bus pasiūlytas nepapras
tam darbo unijų kongresui, ku 
ris prasideda ryto. Ar darbo 
unijų kongresas šitam anglia
kasių sumanymui pritars—dar 
nežinia. Bet nėra abejones, kad

PARYŽIUS, kovo 10.—Tal
kininkų militarės misijos na
riai Breslawe, Vokietijoj, va

kar ten buvo užpulti riaušinin-

GRANADA, (Ispanija) kovo 
10.- šiandie čia prasidėjo me
tinė Ispanijos darbininkų kon
vencija. Konvencijoj dalyvau-

nijos darbininkų judėjimo is
torijoj konvencija. Vyriausias 
konvencijos uždavinys busiąs 

pasitarti dėl nustatymo bend
ros darbininkų pozicijos kovai 
su samdytojais.

PERSEKIOJIMAI BULGA
RIJOJ

Didžiuma socialistų darbuoto
jų areštuota.

Daily News korespondentas, 
Constantine Brown, rašo: Bul
garijoj, kaip ir visur, ėmė siau-

legislaluro.š it* 
nelojalumo, bylos 
mas jau užsibaigė, 
vakar. Dabar lik

kaltinamų dei
nagrinėji-

laukiama 
koks bus bylą nagrinėjusios ko
misijos nuosprendis. Komisi
ja savo nuosprendį išnešianti 
sekamą utarninką ar seredą, 
bet legislalurai raportą išduo-

Socialistai tečiaus nieko ge-

talistinių partijų atstovai eina 
prieš juos—socialistus. O jei-

kėsią tęsti kur nors kitur—tik 
ne Albany’jc.

Veikiausia nėra kitos tokios 
šalies, kuri kada nors butų per- »uo ar kitll |)ll(|u valdžia bus 
gyvenusi tokį didelį krizisą, 1 verčiaina nacionalizuoti kasy- 
kaip kad jį pergyvena Rusija k|as (iž nacionalizavimą ka- 
Stačiai nebegalima perdėti to- svk|u darbininkuose jau senai 
sios padėties rūstumą, bet pa- ’ varoma stipri agitacija, ir juo 
ž.ymėtiniausias dalykas tai grie- lo|įall tuo griežčiau darbinin- 
žtumas ir ištvarumas Rusijos kaĮ spiriasi, kad šilas jų reika

lavimas butų išpildytas.
mis sovietu valdžia varo kam
paniją už transporlaeijos siste
mos a įsteigimą.

džiojoj Britanijoj man 
matyli didelių kampanijų, y pa

niekur nemačiau sekmingesnio 
ir taip patraukiančio atsišau
kimo, kaip dabartinis bolševi
kų atsišaukimas- kovoti su 
maisto ir kuro badu, o kartu 
ir su transporto pairimu.

Sienos yra nuklijuotos mi-( 
lionais atsišaukimų; tūli jų te*, 
turi tik po kelintą ryškių žod-

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 10 d., užsienio pinigų 

teko ^a’na bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ..............  $ 3.75
Austrijos 100 kronų ........... $ 0.55
Belgų 100 frankų ............... $12.75
Danų 100 kronų ................... $16.60
Finų 100 markių ............... $ 5.10
Francijos 100 franku ............ $13.25
Italijos 100 lyrų ............... $17.30
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.75

(Lietuvos auksinai tai Vokie-
- čių ost-markiai, ir jų kursas 

toks-pat kaip Vokietijos' mar
kių).

Lenkų 100 markių ..............  $ 0.80
Norvegų 100 kronų ..... .. $17.75
Olandų 100 guldetnj $87.00
švedų 100 kronų ............... $20.00
Vokečių 100 markių ........... $ 1.75,

cija ir tuo išgelbėjo juos nuo 
sužeidimo.

Sulig čia gautomis žiniomis, 
Bremeno dokuose kerštaujanti 
minia vakar buvo apsupusi Ja
ponijos, Italijos ir Francijos 
oficicrius, talkininkų laivyno 
komisijos narius. Ir čia polici
ja juos apgynusi.

BERLINAS, kovo 10.—šian 
die mirė vienas francuzų niili- 
tarės misijos narys. Mirė su
žeistas Wernitzo [netoli Pots-

Valdžia grūmoja puolikams.
BERLINAS, kovo lO.—Im- 

perialė Vokietijos valdžia pa
skelbė prokliamaciją, pasirašy
tą premjero Bauero, griežtai 
smelkiančią puolimus ant tal
kininkų misijų narių. Pareiš
kiama, jogei šalies gynimo mi- 
nisteris nubaudimui puolikų 
juogriežčiausių įmonių panau-

*r

SKAITYKIT IR PLATINKIT
"NAUJIENAS”

jos parlamentas, kuriame ture 
jo ytin daug savo atstovų so
cialistai, jau paleistas. Neužil- 
gio įvyks naujo parlamento rin 
kiniai. Bet socialistų veikiau
sia ten4 nebebus. O tai dėlto, 
kad didžiuma jų darbuotojų 
areštuota ir sugrusta į kalėji
mus.

Kovo 3 dieną didžiulė minia 
žmonių buvo susirinkusi į vie
ną teatrą, lekcijos prieš bolše
vikus pasiklausyti. Teatre eks- 
pliodavo “pekliškoji mašina.“ 
Keturi žmonės užmušta ant 
tos, o keli tuzinai sunkiau 
lengviau sužeista. Visa tai 
dabar ne naujenybė.

PIETŲ AFRIKOJ NERAMU.
Ryžasi nusikratyt Anglijos 

jungą.
LONDONAS, kovo 10.—Pie

tų Afrikoj dabar eina atkakli 
rinkimų i parlamentą kampa
nija. Olandų nacionalistai ii’

ts’o valdžią ir daro visa, kad 
valdžios partija pralaimėtų. 

Nuo dabartinių rinkimų žy
miam laipsnyj priklausys toli
mesnis Cape Colony, Transva- 
liaus ir kitų Pietų Afrikos val-

ar 
čia

STREIKŲ BANGA FRAN- 
CIJOJ.

galėti valdžios partiją—labai 
galimas daiktas, kad bus daro
ma pastangų visai atsikratyti 

[ Anglų globos ir įkurti nepri
klausomą Pietų Afrikos respu

bliką. Bet kadangi Pietų Afri-

(.kolonija delei jos aukso kasy- 
, klų, tai manoma, kad šitoks 

Pietų Afrikos gyventojų ryži-

PARYŽIUS, kovo 10.—Iš dau 
gelio provincijų pranešama 

apie nuolat kįlančią streikų 
bangą. Ypatingai daug streikų 
kįla namų statymo industrijoj. 
Aurillac’e, Auch’e Aogers’e ko
ne visi namų statytojai metė 
darbą. Kitose vietok padfetis 
negeresu^ Pas de Galais d* < Jungtinių Vautiju koasti 
partamęnitp knglmkastiai dar’jos, suteikiančią balsavimo 
streikuoja. ] $ių motėrims.

priešinimo.

Pripažino balsavimo teisę 
moterims.

CHARLESTON, W. Va., k. 
10.—West Virginijos senatas 

15 balsų prieš 1d vakar uzgy- 
r6 pr oponuojama ją pataisą prie 
JuagUiuŲ Vabtiju kcmstitiici-
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NAUJIENŲ BENDROVE PAKELIA SAVO KAPITALĄ 
IR APSKELBIA DIVIDENDUS SAVO SERININKAMS

Kovo 8 dienų (Ilinojaus valstija leido Naujienų Bendrovei pakelti jos kapitalą nuo $15,000 iki $50,000 ir praplatinti 
Naujienų Bendrovės tikslus pagal nutarimo ir prašymo Naujienų Bendrovės šėrininkų. Sulig pataisytu čarteriu Naujienų 
Bendrovė galės ne tik leisti laikraščius ir knygas, bet taipgi užsiimti pinigų siuntimu, laivakorčių pardavinėjimu, tavorų 
siuntimu, exportu ir importu ir tt.

Kapitalo pakėlimo ir čarterio pataisymo reikalavo nuolatinis Naujienų Bendrovės augimas, jos biznio plitimas ir ge- 
I

rijimas. Naujienos šiandien yra patapusios mylimiausiu, didžiausiu ir pasekmingiausiu lietuvių dienraščiu pasaulyje. 
Naujienų gabus vedimas, įvairumas, vispusiškumas, sugebėjimas gyvai atsiliepti į visus gyvenimo klausimus, jų greitas 
patarnavimas visokiausiuose žmonių reikaluose, ar tai duodant paramos visiems darbininkų reikalams, ar tai skelbiant 
pranešimus, pajieškoijimus, progas ir tt., žodžiu, tas faktas, kad Naujienos buvo ir yra tikru ir vienatiniu visuomenišku 
laikraščiu, suteikė galų gale Naujienų leidėjams ne tik idėjinio užsiganėdinimo, bet ir pelno. Naujienų Bendrovės turto 
stovis ir pelnas už 1919 metus yra parodytas čia paduodamoj auditoriaus išduotoj atskaitoj.

NAUJIENŲ BENDROVES ATSKAITA
UŽ 1919 METUS.

_ TURTAS:
Keičiamasis turtas (pinigais, sukolektuotinų

bilų ir medžiagą)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $14,771.43
Pastovus turtas (namai, mašinos, įrengimas) . 28,872.60 
Atidėtasai turtas _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  495.23

44,139.26
ATSAKOMYBE IR KAPITALAS

Atsakomybė (bilos, morgičiai, notos)_ _ _ _ _  16,067.66
Rezervas, nuošimtis ir taksos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  7,526.51
Kapitalas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 14,580.00
Perviršius (Pelnas) _ _ _ __ _ _ _ _ _  5,965.09

44,139.26
PAJAMOS IR IŠLAIDOS

Pajamų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67,654.58
Išlaidų_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ 62,489.24
1919 m. pelno _________ 5,165.34 
1918 m. pelno 799.75

Viso pelno 5,965.09

Naujieną Bendrovės direkcija paskelbė šėriuinkams dividendų 30 nuošimtį išmokamų tiktai naujais Šerais.
Dividendų išmokėjimas ir naujųjų Naujienų Bendrovės šėrų pardavinėjimas prasidės kovo 18 dienų, 1920 m. Senieji 

Naujienų šėrininkai gali pirkties šėrų iki 100. Serų kaina tuo tarpu bus nominale - $104)0. Draugai Naujieniečiai, 
kovo 18 d. padvigubinkite savo šėrus.

NAUJIENŲ BENDROVES VALDYBA.



11 d., 1920
■M

griovė, sunaikino.

KENOSHA, MIS.

budavojinio

\ inuis.

Gencvoj su Jo- i

bu-

debatai Vyrams, Moteriškėms ir V aikams.
EAST CHICAGO, INI).

Ateik nors pažiūrėtų ir busi pilnai patenkintas. H

ERA spauda 
neša.

( KORESPONDENCIJOS i
KOCKFORD. ILL.

Lžpereilą punedelį čia 
suimta 
Teklė

tapo 
ir pasodinta kalėjimai! 

kuria vie- c

praminė “raudonųjų
Jai gręsia deporta-

Teklė dar tik 
buvo apsivedusi

di ją suimtu.
apsivedusi da
“amerikonu” 

nuo kurio tris 
siskirė, kentusi 
ką baisą vargą.

i Edvardą prižiūri dabar Žu-

Lietuvoj su
Kaziu Žclinsku,

per tą visą lai
dos (i metu vai

fordan savo pačią rado jau su
imt#.

Ji sakosi prigulinti prie Su

sikrikštijusi Į komunistus be 
jos žinios, nes ji nedalyvavusi 
susirinkimuose.

nimo sulauksianti, svajojo, bei 
atėio reakcija ir vėl viską SU

Lietuviai budavos nuosavią 
svetainę.

Nesenai čir. vielos lietuviai 
sutvėrė draugiją, tikslu pabu- 
davoti nuosavią svetainę. Da-

DIDELIS
ATIDARYMAS
Victor Cebaty Sąkrovos

4719 So. Ashland Avc.
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEBATŲ SANKROVA ■ 

SOUTH SIDĖJE

NAUJIENOS, CKleasO., HV.
aus—j -  ------------ -------------------

turis. Vardus jos Lietuvių Ko
operatyve Draugija. Draugija 

yra inkorporuota ant $50,00(1. 
Kiekvienas seras kainuos po 
$10 ir kiekvienas galės jų pirk
ti ne daugiau, 
arba 100 seru.

įDr. A. R. Blumeothal

kui)) už $1,000, 
Balsą visi turės 

yra labai platus, 
netik pabuduvo-

i'ias paskaitas, dailės vakarus, 
užsiimti atletika, taipjau atida-

šas susirinkimas, paskatinti vie 
los ir apielinkės lietuvius rašy 
lies prie šios draugijos ir pirki 
jos Šerus, kad kuogreičiau pa- 
: įstačius taip reikalingą nuo
savią svetainę. Susirinkime gal 
būt bus išrinkti ir. nuolatiniai 
viršininkai.

Svetaine lietuviams čia vra

t velninės yra labai užimtos. Lie 
tuviams lieka tik Scblitz ir Icn 
kų Liberty svetainės. Scblitz 
dar nėra užbaigia budavoti, o 
lenkai gi lik rūpinasi iš lietu-

liula jie jo susirinks užtektinai 
pašalins lietuvius, tuo galu-

k imą.
vk-; lietuviai, nežiūrint 

remia sumanvma 
etninę. Jie žino kokia 
<n<l:i ji liftui i»<£. Jie

t lipgi žino, kad ką jie gero pa

darys čia, bus geru ir dėl Lie
tuvos, nes gavę patyrimo vei
kime čia, jie geriau mokės at- 
l’kti panašius darbus Lietuvoj,

Draugijai pamatas jau pade 
I us, tad dabar visi stokime prie 

tikrojo < 
draugijos ir

šiame miestelyje gyvena ga- 
i daug, yra ir pasiturinčiu, o 

nuosavius na-

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

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

S>0 mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti.

Naujienų Spaustuve
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Aki* Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
Eatinga doma at 

reipiama i val-
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieng 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

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

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

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

pu
pa-

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

100 auksinų $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 M 4.00 3,000 f f 60.00
300 M 6.00 4,000 n 80.00
400 8.00 (>,000 M 100.00
500 >> 10.00 9,000 M 150.00

1,000 M 20.00 12,000 »> 200.00
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

NIck JtiVA guu name ž.inivj, per rnvis; nueina Lietuvon ii- yra. išmoksim i j \-ienų
menesį laiko.

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

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
111 W. BR(IADWAY BOSTON 27, MASS.1

4

mus. Betgi veikimas yra ap
sistojęs. čia buvo susitverusi 
Lietuvių Darbininkų Taryba, 
būt jau virš metų laiko kaip 
nieko m veikia. Visur lietuviai 
juda, kruta, visose kolonijose 
vra renkamos aukos Lietuvos 
Laisves Landau pagelbėti savo

k ra ją laisvę, bet utis mus nieko 
i .'veikiama, (U veikli vra dido
lis reikalas. Kunigija su po
nais kėsinasi pasmaugti Lietu
vis laisvę, gunda i kalėjimus 
geriausius Lietuvos sunūs. Mu
ši pareiga yra juos atvaduoti 
ir pagelbėt i jiem

draugai. Kenkime aukomis ii 
d irbu Lietuvos darbininku j ti-
dėjimą.

Komunistai nesiliauja 
ir viską tempę 
o Andai pasi 

naudodami, kad T. M. D. susi
pilkime nebuvo suprantančią 

reikalą nariu, komunistai įne-

Dabar Pirma

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

l'. i nu va
gija jau nuo tūlo laiko atsime
tu nuo TMD. centro delei ten 
Orinčios betvarkes ir neveiki
mo. Tad daliau komunistai ir 
Ii indo ją pasigauti. Todėl visi

siisiriukimą ir atšaukti neiš
mintingą nutarimą pereito su- 
s rinkimo. Mes turime dėties 
ne prie komunistų, kurie tik

o prie tikros L. D. L. D., kuri 
veikia ir kuri duos mums tik- 
r ii naudingų knygų. Tie ko
munistiškieji piešėjai nepadavė 
to įnešimo metiniame susirin
kime, kadangi jame buvo daug 
s tprantančių reikalą narių ir ži 
nojo, kad j v užmačios nepasi
seks. Todėl jie ir palauke tokio 
susirinkimo, kada nebuvo tų 
n irių ir pervarė savo nutari
mą, kurį dabar reikės taisyti.

— M e ito Tamošėlis.

Aukos
VEDIMUI BYLOS ATGAUTI 

L. S. S. TURTĄ.

DETROIT, Mieli. L. S. S. 116 
kp. laikytame kovo 7 d. susi
rinkime nariai sumetė $7.10 ve
dimui bylos atgauti L. S. S. tur 

, kurį užgriebė komunistai. 
Pinigai pasiusti d. Motuzui.

Fin. Sekr. J. J. Strazdas.
--------------
Skaitykite ir Platinkite

“NAUJIENAS”
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DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
metodas X-Ray ir kitokius elektras prie- 
takus.

Ofisas Ir Labaratorija: 1925 W. IBlh 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 1O----12 ir
8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

>Telcphone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pu. 4729 So. Asla n d 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.

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

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslaib- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir lt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimus; abel- 
nai buvau visas suvargęs..

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

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

tvirti tai naudokite SALUTES BITTE1U ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ii' abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulą), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kilų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti,kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainą: 1 bunka 
$1.50; 2 b. $3.00; 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.

Bcikalaukite aptiekose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
ti, lai reikalauk tiesiai iš Sahites Manufacturing Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Ordcr dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g a: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adre
suoki! taip: SALUTES MANUFECTURLNG,

By P. A. BALTBANAS CO.
616 W. 31st St., Chicago, 111. Tel. Boulevard 7351

A. M. MACARUS
(Adomas M. Makaras)

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

Parduoda Laivakortes ant vi
sokių linijų. ,

Pinigus siunčia
Notarijušas, baigęs Pramonės 

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

Valandos: 9 iki 9 vakare. Dro- 
ver 4525, 3256 S. VVallace St., 
kampas 38-čios. Tik 4 trumpi 
blokai nuo Halsted St.

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III. 
f ei. Cicero 251®

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergę vakarais nuo 5:30 
-7. TeL Yards 723.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 SO. LA SALE STREET 
CHICAGO, ILL. 

Telephone Central 3684 
Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 

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

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

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

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

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

1301 S. Morgan 8L Chicago, III

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

LIETUVIS DENTISTA8 
2201 W. 22nd & So. Leavitt SU.

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

Telefonas Pnllmaa 8*6,

Lietuvis Dentibtaa
10657 Michigan Are, Roaelaai.

Valandos: 9 iki 9 vakar*.
........... ..........

Tclephono Yards 5834

Dr. P. G. Wiegnei’ 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted SL Chicago.'

yynškyDrapanij Barbenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų Ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailčs ir konservatyvi mode
mai, 120.00 iki 645.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
dutai ir overkautai 61.00 iki 626.00 

Vyrų kelinės 63.00 ir aufščiau. 
Vaikų siutai 65.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią Žiemą nepaki
to kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandB- 
'i nežymiai vartotų siutų ir over- 
kmitų 68.50 ir augščiau.

j Full dress, tuxedo, frock siutai, 
j r tt. 810.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. rak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. SulMto- 
nis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1411 So. Halsted St„ Cbciage, 

i įsteigta im

f
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Metams ................................. $7.0
Pusei metų ............................. 4.0'
Trims mėnesiams .............. 2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
. .......  Ji" ■—■■■■—I <j ■ ,JLĮ■■■■_..!LI»... J. 11---------1LST

Naujos žinios 
Lietuvos.

Tik-ką gavome iš Lietuvos 
keletą svarbių laiškų nuo 
draugų, tarp kitko Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos at 
sišaukimą į amerikiečius ir 
labai įdomu straipsnį apie 
Lietuvos rytų klausimą.

Atsišaukimas bus išspauz 
dintas “Naujienose” ryto, o 
straipsnis subatoje.

Draugai iš Lietuvos džiau 
ginsi, išgirdę, kad susipratu- 
sieji Amerikos lietuviai dar
bininkai ėmė dėti aukas jų 
sušelpimui. Jie prašo te
čiaus siųsti jiems pašalpą 
kuogreičiausiai, nes Lietu
voje eina rinkimų agitacija.

Taigi sukruskite, draugai,
į talką jiems!

Ką duos Lietuvai 
Steigiamasis 
Seimas?

Kaikurie žmonės klausia: 
“Ką duos Lietuvos darbinin
kams Steigiamasis Sei
mas?”

Jie patįs mano, kad jisai 
jiems nieko gera neduos, ir 
tos savo nuomonės parėmi
mui jie nurodo į Vokietiją 
arba Lenkiją.

Vokietijoje senai tapo su
šauktas Steigiamasis Susi
rinkimas, o dabininkai, gir
di, tenai dar vis tebėra pa
vergti ir išnaudojami. Taip- 
pat busią ir Lietuvoje.

Mes kartą šioje vietoje 
jau atsakėme į šitą neva ar
gumentą, pastebėdami, kad 
Steigiamojo Seimo priešai 
da neprirodė, jogei Steigia
masis Susirinkimas Vokieti
joje yra priežastis to, kad 
darbininkai tenai dar nėra 
pasiliuosavę nuo išnaudoji
mo. Juk gali būti ir t^lp, 
kad jie nepasiliuosavo nežili 
rint to, kad tenai yra Stei
giamasis Susirinkimas. Tuo
met reikštų, kad darbininkų 
pasiliuosavimui reikia dau
giais, negu vien tiktai Stei
giamojo Susirinkimo: jisai 
nėra blogas daiktas, bet jo 
vieno neužtenka.

Po šitų musų išvadžioji- 

Steigiamojo Seimo priešai 
butų bent pamėginę kuo- 
nors nauju sustiprinti savo 
poziciją. Tokio dalyko, kad 
Steigiamasis Seimas butų bu 
vęs priežastis Vokietijos dar 
bininkų nepasiliuosavimo, 
jie taip ir nęprįrodė. Bet 
dėl klausimo svarbos mes 
pridursime prie pirmesniųjų 
savo išvadžiojimų apie jį 
dar keletą pastabų.

Mums pasakojama, kad 
Steigiamieji Seimai “nedavę 
nieko” tų šalių darbinin
kams, kuriose jie buvo su
šaukti; bet ištiesų tai patįs 
žmonės, kurie taip pasakoja, 
pripažįsta tiktai, kad tie Sei 
mai nedavė visko, ko reikė
tų darbininkams.

Vokietijos darbininkams, 
pav. da ir šiandie gana toli 
iki galutino pasiliuosavimo; 
bet neužginčinamas yra fak
tas, kad jie dabar turi pusė
tinai daug tokių dalykų, ku
rių jie neturėjo prie seno
sios tvarkos: jie turi nepa
lyginamai platesnę dirvą ju 
dėjimui ir kovai už savo pa- 
siliuosaviiną.

Antra vertus tečiaus — 
jeigu šalyse, kur buvo su
šaukta Steigiamieji Seimai, 
darbininkai mažiaus gavo, 
negu mes geistume, tai ką-gi 
gavo darbininkai tų šalių, 
kurios mėgino apsieiti be 
Steigiamojo Seimo? Kaiku 
rie žmonės džiaugiasi Rusi
jos darbininkų laimėjimais 
po sovietų valdžia, bet ką-gi 
ištiesų jie turi? Paskutinis 
“laimėjimas”, kurį rekle- 
rnuoja bolševikai, yra “dar
bo armija”: kareivių pulkai 
kurie buvo suorganizuoti ko 
vai su Kolčaku ir Deni kinu, 
dabar statoma, po oficierių 
komanda, kirsti miškus, tie
sti geležinkelius ir tt. Toks 
dalykas gal būt yra neišven 
giamas delei pasibaisėtino 
Rusijos industrijos ir komu
nikacijos suirimo, bet į dar
bininkų pasiliuosavimą jisai 
yra taip-pat mažai panašus, 
kaip kazermės į socializmo 
tvarką.

Mėgindami valdyties be 
visuotinos atstovybės įstai
gų, darbininkai nei tiek “ne
gavo”, kiek šalyse, kurios tu 
ri parlamentus.

Vienok tatai yra tiktai vie 
na klausimo pusė. Pažvelg
sime į antrąją.

Steigiamojo Seimo priešai 
nuolatos vis kalba apie tai, 
ką “duos” Seimas darbinin
kams. Bet argi geimas yra 
koks dovanų dalintojas? Ji
sai negali žmonėms duoti nie 
ko kita, kaip tiktai tą, ką pa 
tįs žmonės sau duoda.

Jeigu Seimas duoda dar
bininkams mažai, tai reiš
kia, darbininkai tiktai tiek 
teįstengia paimti Iš jo. Prie 
žastis “mažo davimo” yra ne 
tiek Seime, kiek pačiuose da 
rbininkuose.

Seimas, žinoma, gali būt 
netinkamais darbininkams 
pamatais renkamas; arba ji
sai gali įgyti netikusnsąsta- 
tą delei kliūčių, kurias reak
cija daro darbininkams lai
te rinkimų. Tokiuose atsi
tikimuose darbininkaį netu
rėtų prideramos jiems atsto 
vybės Seime, ir jisai ma
žiaus jiems “duotų” negu 
jiems išpuola pagal jų stip
rumo ir susipratimo laipsnį.

Bet pamatinė šitokio blo
gumo priežastis irgi butų ne 
pačiame Seime, o abelnose

mų mums neteko girdėt, kad Į politikos sąlygose. Reiškia, |

norint, kad Seimas butų prie 
lankesnis darbininkams, rei
kia, kad jie kovotų su tomis 
sąlygomis, stengdamiesi pa
taisyti jas. Jų pareiga yra 
ne laukt, ką “duos” Seimas, 
o daryti visa kas galima, 
kad iškovojus geresnę rinki
mų tvarką ir daugiaus lais
vės agitacijos varymui. Pas
kui jie turi stengties tinka
miausiai išnaudoti pačius 
rinkimus.

Seimas bus tiek geras, 
kiek pasekmingos bus šitos 
darbininkų pastangos. Bet 
ir jomis dar anaiptol nepasi
baigia darbininkų kova.

Ir tada, kada Seimas susi
rinks, jie turės kovot, kad 
privertus jį kuodaugiausia 
“duoti” darbininkams. Jei
gu, Seimui susirinkus, dar
bininkai paliautų kovoję ir 
tiktai lauktų, kad jisai duo
tų jiems visokių gėrybių, tai 
jie tikrai nesusilauktų iš 
jo nieko gera. Net ir dar
bininkų pritarėjai Seime ne
turėtų drąsos energingai sto 
ti už jų Reikalus, kuomet pa
tįs darbininkai snaustų. Prie 
šingai: stiprus darbininkų 
judėjimas šalyje gali priver
sti net ir atžagareivius Sei
me nusilenkti prieš darbinin 
kų reikalavimus.

Taigi kova delei Seimo tu 
ri eiti ir prieš rinkimus, ir 
laike rinkimų ir po jų — tik
tai tada galima tikėties, kad 
jisai ką-nors “duos” darbi
ninkams.

Na, o jeigu, nežiūrint ši
tos kovos, Seimas visviena 
ims ir mažai “teduos” darbi
ninkams arba “neduos” vi
sai nieko— kas tuomet?

Tuomet reikės dar dau
giaus kovoti! Nes juk aiš
ku, kad Seimo ‘‘šykštumas” 
yra niekas kita, kaip tiktai 
darbininkų nepajiegimas ar
ba nemokėjimas pagelba jo 
paimti tą, kas jiems reikia. 
Jeigu jie nemoka ir liepajie- 
gia paimt šiandie, tai jie tu
ri stengties įgyt mokėjimo ir 
jiegos paimti kas jiems rei
kia ryto. Kitokio kelio nė
ra.

Tie žmonės, kurie išanks- 
to spėja, kad Steigiamasis 
Seimas nieko “neduos” Lie
tuvos darbininkams, pasako 
tuo, kad jie netiki, jogei Lie
tuvos darbininkai sugebės 
iškovoti sau ką-nors per Sei
mą. Bet netikėdami į šitą 
darbininkų gabumą, jie kar
tu įsivaizdina, kad tie dar
bininkai galį nuversti val
džią ir pasiimti viską! Kur
gi čia logika?

Viena iš dviejų: arba Lie
tuvos darbininkai jau yra pa 
kankamai stiprus, kad pris
pyrus Seimą “duoti” bent 
dalį to, kas jiems priklauso 
— tuomet jie turi panaudot 
jį savo reikalams; arba jie 
dar nėra taip stiprus — tuo
met šukavimai apie “užka
riavimą valdžios” yra savęs 
ir kitų žmonių klaidinimas.

PASISLĖPĘ Už GELEŽĖLĖS
NUGAROS.

“Lietuva“ su pritarimu mi
nėdama Geležėlės pliauškalus 
apie “Naujienų” redaktorių, 
sako:

“ir mes būtumėm tokios
nuomonės”.

Kaipgi, kaipgi, vyručiai! le
sale smarkus šmuly ties, pasis
lėpę už Geležėlės nugaros.

GRIEŽTOS MIGLOS.

“Vienybė” Lietuvninkų rašo: 
“tautininkai grieštai stovi 
(stoja? “N” Red.) už Lie
tuvos nepriklausomybę, o. 
socialistai už miglotą “ap
sisprendimą.”

Jeigu “V. L. ” truputį pagal
votų, tai ji suprastų, kad stot 
u/ nepriklausomybę negalima, 
nestojant nž apsisprendimo tei
sę. Jeigu tauta neturi teisės pa
ti nuspręsti savo likimo, tai jos 
“nepriklausomybė” yra dan

ginus niekas, kaip migla.

VIENPUSIŠKAS ADVOKATAS

Tėvynė” nori apginti dabar
tinę Lietuvos tvarką nuo milita 
rizmo priekaišto. Savo ilgam 
pamokslo “Keleiviui’’ ji tarp 
kitko šitaip mokina:

I
Žodis iXį Ii turizmas, musų 
supratimu, tinka tiktai ten, 
kur organizuojama anni- 

- jos užgrobimo ir kilų tau
tų pavergimo tikslais. Lie
tuvos gi armija organizuo
jama ir jos piliečių kariš
ka dvasia kuriama vien tik 
apsiginimo nuo užpuolikų 
tikslais.

Bet argi “Tėvynės” redakto
rius nežino, kad armija esti vi
sur vartojama ne tiktai kovai 
su svetimųjų šalių priešais, o 
ir su “vidujiniu priešu”? Ar ji
sai negirdėjo to, kad Lietuvos 
kariuomenė (daugiausia kleri
kalų kurstoma) “malšino” žino 

nes po bolševikų išvijimo ir 
net sušaudė keletą visuomenes 
veikėju ?

Lietuvos kareiviams yra at
imta balsavimo teisė, kurių tu
ri visi piliečiai. Reiškia, ka
riuomenė yra paversta skirtin
gu nuo kitų žmonių luomu. Ar 
tatai taipgi nėra militarizmas?

ATVIRAI PRISIPAŽĮSTA.

Kun. V. Bar t tiška davė ra po r 
tą Amerikos Lietuvių (klerika
lų) Tarybai iš savo darbų, ku
riuos jisai atliko, kaipo jos at
stovas Šveicarijoje. So. Bosto
no “Darbininkas” išspausdino 

tą raportą.

Savu laiku buvo paskelbta 
laikraščiuose, kad kun. Bartuš
ka pasirašė po kokiu tai memo
randumu, kuriame buvo iš
reikšta pageidavimas, kad ant 
Lietuvos sosto butų “svetimo 
kraujo princas.’’ Savo raporte 
tečiaus tasai Amerikos klerika
lų pasiuntinys sako, kad jisai 
neprisidėjęs prie Uracb'o išrin
kimo Lietuvos karalium; jį, gir 
di, išrinkusi Lietuvos Taryba 
16 balsais prieš 1. Bet jisai pa
stebi:

Urach’o išrinkimas lai Lietu
vos nepriklausomybės gel
bėjimas, bet ne jos parda
vimas.

Žinoma, žinoma. Tos “nepri
klausomybės,” kurios geidžia 
Lietuvai klerikalai.

SKAITO IR NESUSKAITO.

J. B. vėl užsigeidė parūkant 
prieš “Naujienas.” Brooklyno 
“komunistų” organe jisai pasi
ryžo prirodyt, jogei “Naujie
nos” “meluoja, meluoja ir me
luoja,” sakydamos, kad Vokie
tijos Nepriklausomieji Social

demokratai neprisidėjo prie va- 
dina-mojo trečiojo Internacio

nalo.
I no liksiu jisai rašo ilgą li

taniją; apie naująjį Nepriklau
somųjų Socialdemokratu par
tijos prezįdentą, Crispien’ą (ne 
žinodamas gal, kad Crispien 
yra griežtai nusistatęs prieš ko
munizmą), ir paskui cituoja 
jos rezoliuciją, priimtą suva

žiavime. šitoje rezoliucijoje 
sakoma, kad partija pasitrau
kia iš antrojo Internacionalo ir 
įsako savo centro komitetui su
sižinai su revoliucinėmis kilų 
šalių socialistų partijomis de
lei “susivienijimo su trečiuoju 
Internacionalu.” Rezoliucija 

(kaip jos vertimą paduoda J. 
B.) sako:

Darbininkų klesos Interna
cionalas, turintis veikimo 
pajiegą, turi būt sutvertas 
musų partijos susijungimu 
•su trečiuoju Internaciona
lu ir su kitų šalių socialūs 
revoliucijos partijomis.

Ar tai reiškia prisidėjimą 
prie “trečiojo” Internacionalo? 
Tai reiškia ne prisidėjimą, o 
tiktai norą sutverti naują In
ternacionalą kartu su partijo
mis, įėjusiomis j Maskvos In
ternacionalą, ir su revoliucinė
mis partijomis, neįėjusiomis į 
ji-

Iš to aišku, kad Vokietijos 
Nepriklausomųjų Socialdemo

kratų suvažiavimas ne tik ne
prisidėjo prie “trečiojo” (arba 
Maskvos) Internacionalo, o ir 
nepripažino jo tikru darbinin
ką klesos Internacionalu. Jisai 
dar tiktai nutarė tokį Interna
cionalą tverti, kartu su kitomis 
partijomis.

O J. B. šaukia, kad Nepri
klausomieji “jau prisidėjo” 
prie Trečiojo Internacionalo!”

Ir šitaip jisai šaukia, nežiū
rint to, kad pats savo straips
nyje mini tą faktą, jogei tame 
pačiame Nepriklausomųjų su
važiavime 170 balsų prieš 111 
tapo atmesti! Daumig’o įneši
mas apie tiesioginį įstojimą j 
Maskvos Internacionalą. Pasi

rodo, kad J. B. nesupranta nei 
to, ką pats cituoja.

“Naujienose” jau buvo pašte 
beta, kad Nepriklausomųjų su 
važiavime apsireiškė stipri ten
dencija linjkui bolševizmo; ji 

matyt ir augščiaus minėtoje re
zoliucijoje. Bet musų įsitiki
nimu, ta tendencija bus perga
lėta, kaip tiktai partija susice- 
mentuos viduje. Ji beveik per 
pusmetį laiko pakilo nuo 250,- 
000 iki 750,000 narių. Po to 
įvyko suvažiavimas, ir tenai pa 
sirodė šilų naujų, menkinus -iš
silavinusiųjų, narių įtekmė.

Pasaulio Darbininky 
Judėjimas.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Išleista svarbas darbininką 
judėjimu besiinteresuojantiems 

veikalas.
(.Federuotos spaudos žinia]

NEVY YORK. — Žinomoji 
Band School of Sočiai Science 
įstaiga ką-tik išleido vėl svar
bią knygą: The American La
bo r Year Book. Tai yra, taip 
sakant, pilnutėlė apžvalga dar
bininkų judėjimo Amerikoj 
1919 metais. Tokias metines 
darbininkų judėjimo apžvalgas 
Band School jau buvo ..išleidus 
dvi—viena 1916 melams, antrą 
1917 ir 18tiems metams.

Melaknygėje 1919 metams 
yra šie skyriai:

1. Darbas ir karė;
2. Darbininkų judėjimas 

Jungtinėse. Valstijose;
3. Darbas ir įstatymai;
4. Socialinės ir ekonominės 

sąlygos;
5. Internacionaliniai socia

listai;
6. Darbininkai ir koopera- 

tyvinis judėjimas, ir
7. Socialistų judėjimas Jung 

tinėse Valstijose.
Be to yra dar priedas pašvę

stas tautų lygos darbo konfe
rencijai, Amerikos Darbo Fede 
racijai, žmogaus teisėms ir Ame 
rikos Darbo Partijos chicagiš- 
kei konvencijai.

(Federuotos spaudos žinia]

HARTFORD, Conn. — Pa
sėdi unijos viršininkų, siuvė
jams laimėti streiką daug pa
dėjus kooperacija. Kooperaty 
vinis siuvėjo pienas pasirodęs 
kaipo geriausi priemonė kovo
ti su Merchant Tailors’ asocia
cijos “100% amerikietiškomis” 
nelinijinėmis įstaigomis. Įkur
tasis siuvėju kooperatyvas bus 
visų unijistų remiamas.

(Federuotos spaudos žinia]

NEW YORK. — Telefonų 
įstaigose dirbančios mergaitės 
pradėjo stropiai organizuolies, 
tikslu išreikalauti iš samdyto
jų penkiais doleriais daugiau 
algos savaitėje.

— New York dailininkai, 
kad apsisaugojus nuo biznie
rių išnaudojimo, kuria savo 
uniją vardu Artisls’ Guild of 
America.

— Jeigu miesto vyriausybė 
urnai neišklausys gatvių valy
tojų unijos reikalavimo, bus 
didelio “triubelio,” sako unijos 
viršininkai. Gatvių valytojai 
reikalauja aštuonių valandų 
darbo dienos, dirbant šešias 
dienas savaitėj, ir pusantro 
tiek mokesties už viršlaikio dar 
bą.

(FederuotoH spaudos žinia]

SEATTLE, Wash. — Vietos 
policijos teismas padėjo į in- 
dex prohihitorum—draudžia
mųjų raštų sąrašą—žurnalą 
The Liberator, leidžiamą iš 
Ncw Yorko, ir The Forge, vie
tos oficialį Kareivių, Jūreivių 
ir Darbininkų tarybos savaiti
nį organą. Tą savo nuospren
dį teismas padarė remdamasis 
dviejų policisftų liudijimais, 
kad tuose, laikraščiuose esą 
“nothing būt I. W. W. stuff.’ 
Kiek policistai pažįsta laikraš
čius, prieš kuriuos jie liudijo 
parodo jau tas, kad jie tvirtino 
jog The Liberator esąs leidžia
mas iš Cbicagos.

FRANCIJA.
(Federuotos spaudos žinia]

PARYŽIUS, Franci jos anglių 
kasyklų darbininkai šių metų 
pradžioj buvo pareikalavę, ka< 
valstybe tam tikru įstalyim 
įvestų mokėjimą pensijų pase
nusioms ar šiaip pabėgusiems 
angliakasiams. Savo reikala
vimams laimėti, jie rengėsi iš
eiti į streiką kaip vasario 16 dit 
ną, bet paskui atidėjo į kovo 1 
dieną. Streikas betgi neįvyko 
nes darbo ministeris nusilenkt' 
ir prižadėjo, kad angliakasių 
reikalavimai busią išpildyti.

ANGLIJA.
Darbininką spaudos stiprė

jimas.
(Federuotos spaudos žinia]

LONDONAS. — Radikaliais 
darbininkų dienraštis, Tbe Lon 
don Daily Ilerald, bėgiu vienų 
savo gyveninio melų pasižymė
jo nepaprastu auginiu. Jis tini 
dabar 300,000 ėmėjų-skaityto
jų, ir tas skaičius vis didėja. 
Dribai' dienraščio bendrovė no
ri ! įsigyti tinkamų spausdina
mųjų mašinų, nesi esamomis 
mašinomis tokio skaičius eg- 
zampliorių nebepajiegiama Į 

laiką išspausdinti. Tam reikia 
vienok apie milijoną dolerių, ir 
ta suma turbūt greitai pavyks 
surinkti, nes iki šiol darbinin
kų unijos sudėjo jau daugiau 
kaip 600,000 dolerių. To galiu 
go darbininkų organo redakto
rium yra George Lansbury.

ČEKALSLAVOKAL

Buvę vergiami, dabar kitus 
vergia.

[Federuotos npaudos žinia]

OLMUETZ. — čekuose įsi
steigė čekų spaudžiamųjų ir 
persekiojamų jų tautų lyga, .los 
tikslas yra skųsties pasauliui 
dėl neteisybės, kur 6,500,000 če 
kų valdo ir spaudžia 9,500,000 
kitokių tautų gyventojų.

VENGRIJA.
Baltojo teroro viešpatavimas.

(Federuotos spaudos žinia]

BUDAPEŠTAS. — Baltasis 
teroras taip pasigniaužė Ven
griją, kad paskutiniaisiais rin
kimais dagi pats dėšiniausias 
socialdemokratijos sparnas ne
galėjo balsuoti. Del biauriau- 
sios reakcijos, miestų valdžios 
visur pateko į baltagvardiečių, 
besivadinančių save katalikais 
nacionalistais, rankas, o pro
vincijoj visur įsiviešpatavo mo 
narcliizmo šalininkai—bajorai, 
dvarininkai.

PORTUGALIJA.
Į 

(Federuoton spaudos žinia]

LISABONA. — Gelžkelių dar 
bininkai ir tarnautojai įkūrė 
Poirtugalįjos geležkelicČių sin- 
dikalistų organizaciją.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

I—
Lietuvos Laisvės Fondas yra 

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kontroliuojamas. Fon
do tikslas: rfemti socialdemokra
tų vadovaujamųjų Lietuvos dar
bo Žmonių kovą už savo teises 

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka- 

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

DRAUGAI Iš LIETUVOS 
ŠAUKIASI AMERIKIEČIŲ 

PAGALBOS.
Naujienos ką-li'k gavo iš Lie

tuvos ilgą socialdemokratų par 
tijos atsišaukimą j Amerikos 
lietuvius darbininkus. Atsišau
kimas bus išspausdintas Nau
jienose ryto. Tame atsišauki
me musų draugai ryškiais ruo
žais piešia, kas dabar dedasi 
Lietuvoj; parodo visą darbiniu 
kų padėties rūstumą, visą įsi
siūbavusios reakcijos žiauru
mą, su kuria Lietuvos darbi
ninkams dabar tenka vest at
kakli kova. Jie sako:

“. ..Nepakenčiamas pri
spaudimas užgulė Lietuvos 
darbininkus ir visa, kas sie
kia Lietuvai tikrai laisvos ir 
demokratinės ateities... Dar 
bininkai negali daryti susi
rinkimų, šaukti suvažiavi
mų. Veiklesnieji jų darbuo
tojai už paprastą ekonominį 
streiką skelbiami šalies prie
šais ir tremiami Rusijon, ar
ba dedami kalėjiman. Revo
liucinių partijų žmonės šni
pų sekami, gaudomi ir į ka
lėjimą dedami Karo cenzū
ros batas baigia mindžioti 
darbininkų spaudą... Sme
toninė 'Karybos valdžia Lietu 
vos valstybinį gyvenimą pa
vertė šlykščia reakcijos smu
kle, po kurią girtais balsais 
šaukdami “liuosai” stumdo
si visokį caro gadynės išauk
lėti pašlemėkai, “patriotai” 
ir “krikščionįs”... Lietuvos 

darbininkai stojo į kovą, telk 
darni ir kilus revoliucinius ir 
demokratinius Lietuvos vi
suomenės sluogsnius. .. Bet 
mums daug ko trūksta... To 
dėl, draugai, kreipiamės i 
jus ir šaukiamės jūsų pagal
bos. Rinkit, aukokit pinigų, 
kad tuo būdu padėtumei 
mums kovą laimėt. Pasižiu- 
rėkit i musų priešus: kleri
kalai ii1 įvairus “patriotai” 
jau nuo senai savo sėbrų iš 
Amerikos šelpiami. Neatsi
likite, draugai, nuo jų ir pa
dėkite mums tinkamai vyk
dyti didelį darbą!”
šitaip šaukiasi i mus, ame

rikiečius, musų draugai iš Lie
tuvos.

Padėkime jiems, ir padėki
me kuogreičiausiai. Aukokite, 

rinkite aukas ir siuskite Lietu- c

vos Laisvės Fondui, kiu’s visas 
aukas urnai pasiųs Lietuvon.

Aukos:
Sąrašas draugų, nešančių 

savo dešimtines Lietuvos Lais 
vės Fondan, vis didėja. Vakar 
prie jų prisidėjo dar:

Valerijonas Biskupaitis, 
Chgo............................. $10.(10

Iš Clarence, Pa., per A. Gu
daitį ............................. 1 1.25

Vakar paskelbta .... 91.50

Viso labo jau ....$115.75 
Iki šiol aukotojai buvo vien 

chicagiečiai. Dabai' jau prade 
da plaukti aukų ir iš kitur.

Valio!
Veskite, draugai, visur smar

kią aukų rinkimo kampaniją ir 
parodykite savo draugams Lie
tuvoj, kad amerikiečiai lietu
viai darbininkai nemano “atsi
likti’’ tame nuo Amerikos “kle
rikalų ir įvairios, rųšies ‘pa
triotų’.” kurie visomis jiegomis 
šelpia savo juoduosius sėbrus 
Lietuvoj ir padeda jiems 
smaugti Lietuvos darbo žmo
nes.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas: Miesto Ofisas:
3323 S. Halsieč St. UI N. Dearborn St.

Ant trečių lui>ų • I11L15 Unily Bldg.
Tel. Drovcr 1310 » Tel. Central 4411
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žmogų nuo kito vardais-pavar- toliau. Visos tos pavardės pri- 
dėmis atsiranda tik tuomet, inena žmogaus užsiėmimą ar- 
kuomet mes norime šnekėti a- ba amatą. Jos, tokiu budu, gali 

; pie vieno žmogaus darbuotę su duoti šiokį tokį supratimą apie 
| kilu. Tokis pasišnekėjimas te- stovį pramonės bite šalyje seno- 
| gali įvykinti kuomet žmogus | vėje.

Kiekvienas civilizuotas žmo- gyvena kokiame nors visuome- 
gus turi mažiausiai tris daik- nės susigrupavhne: šeimynoje, 
tus: kūną, jo šešėlį, ir vardą su kaime, tautoje, ir tt. Pustelnin-

Kam musų 
Pavardės?

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

gumų jis gali ir neturėti.
nei

Antros rųšies pavardžių yra 
kur kas daugiau negu pirmos. 
Štai keletas pavyzdžių: Ūsas, 
Nauronis, Misevičius (nuo mi
sa — gira), Kęaipavičia, Rudin- 

Vardai pas žmones gyvuoja skas, Vanagas, Višteliauskas, 
’ I Paukštis, Baltakis, Juodelevieno žmogaus. Tie daiktai taip nuo senai. Turbut nuo pat atsi- * „uvuv.v

priprasti, kad niekus savęs nei radimo kalbos. Bet pavardės at-l (Ceninuškas) Dagil’aitis, l>rau-
Kam as juos tu- .sirado sulydinamai nesenai; 1...

Ot, todėl mes ir paban- koks aštuonelas-šešiatas šimtų L žindžius, šalčius, Maželi
nepaklausia: “Kam aš juos tu
riu ?
dysinie išvystyti teojiją, kuri 
atsakytų į klausimą: “Kam 
mes turime pavardes?”

nesenai; | ge|js, Giedraitis, Marma, Tarei 
k a

vai davė mums kūną ir pridėjo

rus nuo kitų kūną beslankinė-

atsakymo ir apsistosime, nes.

dalyko šaknies. Taigi, vardai ir 
ir pavardės duotos mums, idant 
mus atskyrus vieną žmogų nuo 
kito.

Pažindami žmogų asmeniš
kai, artimai, mes manydami a- 
pie jį savo prote, nereikalauja
me nei jo vardo nei jo pavar
dės. Mintyse mes jo nesumai
nysime su kitu žmogumi. Pro
te dažniausiai mes sakome 

“ji”, “tas,” vietoje “Jo- 
Dundžius.” Bet kalbant su 
žmogumi apie Jono Dun-

“jis' 
nas 
kitu

bos pasakome jo pavardę, 
idant tas žmogus žinotų apie 
ką eina kalba. Patėmykile kada

mus, o pamatysite, taip

skirti vieną

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

4 
d Linimentas

R 
* «
*

nrba tam tiktas tepalas privalo vi
suomet rasties namuose, idant at
sitikimuose. kur reikalaujama te
palas paviršutiniam vartojimui, 
galėtumėt tuojau* apturėti greita 
ir pasekminga palengvinimą nuo 
įvairiu nesmagumu. Pasielgsite 
išmintingai nusipirkdami

Severa’s:
Gothard Oil

(Sevcros GothardiSko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo linimentas 
arba paprastas te fiala.s nuo rheu- 
mutizmo. neuralgijos, persitempi
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau
menų ir sąnariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos: 30 et. ir 2 ot. taksu, arba 
00 et. ir 3 et. taksu. Pariduoda vi
sur aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, |QWA

joje, Italijoje, kitur vėliau.) Tą 
faktą pastebime iš istorijos ir 
literatūros dokumentų. Vėl ki
tą faktą pastebime: pavardės

Aukštakalnis
Kalnietis 
Subačius. 
Laukaitis,

KIYOOS PABRANGO
=Bet TVIes JTas

miestelių ir augimu jų gyvento
jų skaičiaus, tai yra, su prad
žia išsivystymo moderninės pra 
monės ir prekybos. Tokiuose 
m iestuose-m irstei iuose susi

spietė daugelis žmonių, kurie 
reikėjo skirti nuo viens kito 
kalboje (visuomeniniame gy
venime.) Prie tokių aplinkybių 
pavardės ėmė atsirasti ir lipti

Žodžius pavardėmis žmonės, 
matyt, ėmė iš kasdieninės kal
bos. Tam tikslui dažniausiai 

pa reiškia n- 
arba užsiė-tįs žmogaus amatą 

mimą; 2) žodžiai 
kurią nors labiau į akis puolan
čią žmogaus ypatybę; 3) žod
žiai, parodantįs vietą kilties ar-

sunūs žmogus

Kaip matote, visi ėia minėtų

kiai skirti vieną žmogų nuo ki
to kalboje. Duokime, lietuvių 
dažnai užeinama pavardė Ka
valiauskas. Atmetus lenkišką 
galūnę iš jos lieka “kavolis,” ku 
ris Jūžintų krašte (Rokiškio

vaizdinkime, kad viename kai
me arba miestelyje atsiranda 
du Aleksos: vienas amatu kal
vis, o antras šiaip sau ukinin-

vis. Žmonės, kalbėdami /apie 
tų dviejų Aleksų darbus, labai 
lengvai Įprastų sakyti “Aleksa 
Kalvis”, arba “Aleksa Juodelė”. 
"Mažu po mažu tie vardai taip ir 
prilips prie minėtų Aleksų ir jų

Prie pirmos rūšies pavardžių 
priklauso: Kriaučiūnas, Kubi-

čiu venas, Plyt 
kas, Kliudžius

M u raus-

korius, Karuža, Vaivada, Kar- 
dokas, Laučius, šautis, Vcdei- 
kis (guide), Grėbliunas, ir taip

H a m b u rga N
CUNARD LINIJA
Dvivindis Garlaivis

SAX0NIA BALANDŽIO 3=ia
Kambarių Kaina $150 Trečia Klesa $100

Ir $5 karės taksų.
Delei pilnesnių informacijų kreipties: ,

THE GUNARO STEAM SHIP COMPANY LIMITED

į EXTRA! EXTRA!
P. K. BRUCHAS

3321 So. Halsted St., Tel. Drover 9687.
Netikėtai pasitaikė mums nupir
kti keletą šimtų, Elgine išdirbi
nio laikrodėlių. Pranešame, kad 
pradedant panedelį, Kovo 1-mą 
ir per visą savaitę parduosim pi
giau kaip tikra verte. Pasitikė- 
sim kad tamstos pasinaudosite ši
ta proga, kuri labai retai pasitai
ko. Viską gvarantuojam ir už 
viską atsakom, nes musų krautu
vė yra pasižymėjusi per 24 me
tus kaipo viena iš teisingiausių.
Paauksuoti laikrodėliai <Gold filled)

7 Jevvel Elgin gvarantuotas—20 metų....... $17.95
15 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų... $21.50
17 Jewel Elgin, gvarantuotas—20 metų   $25.00 

? Atdara laikom kožną vakarą. Priimame Liberty Bolidu.

ir panašiai.
Prie trečios rūšies pavardžių 

gali priklausyti:
Žemaitis, Aukštuolis,
Galinis, Užubalis, 
Kaunietis, Naujokas, 
ir kitos. Jos aplamai 
kur žmogus kilęs, arba kur gy 
vena. Mažionių kaime, J ūžiu 
tu vals., gyvena viena mįsle

bet kaimynai ir apielinkė ją ži
no kaipo Galinienę, todėl, kad 
jos ūkis pačiame gale stovi.

Ketvirtos rųšies pavardės, 
turbut atsirado Lietuvoje po 
Krikšto, nes, jos sudarytos iš 
krikščioniškų šventųjų vardų. 
Pavyzdžiui gali tarnauti: Jo
naitis, Jonyla, Petraitis, Petru- 
kevičius, Petronis, Grigaitis, 
Grigorius, Grigaliūnas, Tania- 
šiunas, Aidulis, Stasiuiis, Ja- 
siunas, Ivanauskas, Matulaitis, 
Kaziulis, Elijošius, Ereminas,

rasti tokiu budu: tie 
krikštijo vardu Jonas, 
nai jį pradėjo taip vadinti, 
mesdami jo

Kai m v- 
už- 

senovinį vardą. Jo

nais, ir lt.

neina į virsiuinėtas' kategori
jas. Duokime, Kadišius (seno-

tą Kadesh, Palestinoje); Šaru- 
kinas (vienas šumerų ar asyrų

ralių gubernatoriai), Mikėnas 
(tauta, kurios kultūrą graikai 
smiaikino), Onenla (upė Pa tes

gali būti istorinės pavardės 
kurios kokiu nors budu užsili

Reto, yra daug pavyzdžių 
iriu prasmes mes nežinomi'

lame. Duokime, ^įvudirka. 
Montvila, Butnora, Kemėšis 
Urniežius, Šliupas, ir daugelio 
kitų. Bet jos nesunaikina augs-

jos, nes keblumas
teori- 
musii

jpa-Kad pavardės atsirado 
dengimui reikalo, skirti 
žmogų nuo kito kalboje, 
liudyti dar šitoks faktas. Tame 
istorijos laikotarpyje, apie kurį

karalių nulyginus su kitais 
žmonėmis buvo maža. Todėl

tini. Jie žinomi tik savo pir
muoju vardu. Bet jeigu tas var
das tenka ir kitam karaliui lai 
prie jo tampa prikergiama ko
kia nors “pavardė.” Pavyzd
žiui, Aleksandra Didysis, Sci- 
pio Africanus, Pipinas Trum- 
pasis, Pilypas Gražusis, Ivanas 
Baisusis, Vytautas Didysis, ir 
taip toliau. Pažiūrėję giliau į 
tas “pavardes,” mes pamatome, 
kad jos buvo duotos tam, idant

ri numerius, kaip ir Anglijos 
karaliai. Kalėjime, ir karinome 
nėję žmogus irgi gauna nume
rį, kuris jį skyrių nuo kilų žmo
nių taip, kaip šuva Margis at
skiriamas nuo šunies Pudliaus.

Taigi, musų pavardės taiko
mos tam, kad kalboje atskyrus 
mus nuo kilų žmonių. Juo

mas reiškia sutaupymą energi
jos ištarymo, o keistumas - 
geresnį atskyrimą musų nuo

— Šarūnas.
Redakcijos prierašas.
Šarūnas paliečia liktai filolo

ginę (kalbinę) klausinio pusę,

ATPIGINAMI
Num. 1
S veika ta............................ $2.00
Kas yra taip, o kas netaip. . .50

Vertės už $3.00
Pardavimo kaino $2.00

Num. 2
Socializmo Minties Blaivu

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

. 10c
. 15c

Vertė už $1.75
Pardavimo kaina $1.00

Num. 3
Rymas, Romanas............ $1.75
Rymas, Romanas (apd.). . 2.50 
šiaurės
Chhiija

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

<_____________ _____ y

r J
Num. 4 N
Macbelh ......... ..................... 70
Macbeth (apd.) ..............  $1.00
Vaišės Kristaus pas popie-

v • 
...................... .......................5c

Žydų likimas Gudijoje .... 10c
Lizdas naminio Liūto .... 20c
Consilinm facultalis.......... 20c

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

Num. 5
Ko mums reikia pirmiau

siai ........................
Kultūra ir Spauda ....
Labdarybė ....................
Džiova ir Alkoholis . .

. . 35c 
.. . 60c 
. .. 15c 
... 10c

35c

Vertės už $1.55
Pardavimo kaina $1.00

Nu m. 6
Tikras ženybinis gyvenimas 25c
Iš gyveninio samojėdų .... 25c
Paikutis................................  20c
Istorija Chicagos Lietuvių $1.00
Istorija Chicagos L. (apd.) $1.75
PaČiavimasi pas įvairias 

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

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

k J

Num. 7

Nuosavybe ir Darbas v

Pardavimo kaina $1.00

Mes Pardavinėsi=
me Knygas Ne= 
girdėtai Pigiomis 

Kainomis

Tiktai Per 40 Dienu
Pradedant Kovo 15
baigiant Balandžio 24

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

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

Nieko nelaukit.
Perskaitę šį pranešimą tuoj 

iškirpkit iš Naujieną apskelbi
mą tu knygą, kurią jus norit, 
įdėkit į laičką, sykiu su Money 
Orderiu, užrašyki! savo vardą 
ir adresą, pasiuskit Naujieną 
vardu ir tuoj gausit knygas.

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

NAUJIENŲ
KNYGYNAS

1739 So. Halsted St 
Chicago, Illinois

v • nęzi-mėgindamas išaiškinti prasmę ' (.studijavusiam istori jos, 
vartojami, nomu, tai tas faktus, kad pavar
ęs. Bet ta- dė pradžioje buvo anaiptol ne 

sai klausimas liiri dar ir antrą, individualis (vieno asmens) 
ir lai daug įdojnesnę pusę --1 pažyniejimas, o ištisos žmonių 
kultu^riniai-istorinę. Pro ją į grupės (geidies, paskui šeimy- 
straipsnio autorius visai praei-1 uos) vardas. Bušų kalboje da 

manydamas, kad vieno tik- ir šiandie pavardę vadinasi “fa-

kurie v ra

na, 
tai reikalo atskirti vieną žmo
gų nuo kilo pakaks pavardžių 
atsiradimui. Tuo gi tarpu šis 
reikalas yra pats savaime su-

o kas yra įdomu, ir žmogui, ne-

milija,” o vokiečių 
“Familieji-Naine.

kalboje
Norint pri-

r<‘ik.iu susujazinli su 
visuomenes praeitim.

žmonių

Num. 8 
Draugas ... ... 10c

... 35c
Kiek senovės Graikai ir Ru-

Vertės už $1.90
Padavimo kaina $1.30

(---------------------------------------------------------------------------

N u m. 9
Moralybės Išsivystymas .... 25c
Amerikos Pilietis.............. 25c
Nuosavybės Išsivystymas . . 50c 
Draugijų ir organizacijų 

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

Vertės už $1.50 
Pardavimo kaina $1.05 

v_____________________________ J

f
N u iti . 1 O
GIudi-Liudi 50
Audėjai................................. 50c
Kultūros Istorija.............. $2.(M)
Kultūros Istorija (apd.). . 3.00

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

k. ... ' _________________________________

Num. 11
Moteris ir jos vieta žmoni

joje ...................................20>i
Iš širdies............................... 15c
Kaip žmogus mąsto............  15c
l iesų vadovas ir patarėjas $1.00

Vertės už $1.5(1
Padavimo kaina $1.05

Num. 12

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

ir Grinoriaus ............
Akyvi apsireiškimai sviete

10c

Pardavimo kaina $1.45

Num. 13

I biologija

$1.25

6Oc

Vertės už $2.25
Pardavimo kaina $1.55

Num. 1 1

Gamtos Pajicgos 

Pašto Istorija ...

$1.00

1.50

50c

Vertės už $3.(M) 
Pardavimo kaina $1.95

LIBERTY BONOS
Mes perkame Pergales Bondas pilna parašyta- A n_n
Ja verte, ir Laisvčs Bondas pilna pinigine verte. V A 6? II II

J. G. SACKHEIM & CO.
1835 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

Atueškitc arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergals 
fr Sukatomis 9—9

Pilone Cana] 1043
HOERBERS HALE 

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island Avcnuc.

WM. VORSATZ, Savininkas

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted SL Chicago, I1L
Valandos: 0 — 12 ryto ir 2 — B 

vakare Phone Canal W
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Patyrimas, Geriausias Mokytojas
. - Išbandyk šį Naują Išradimą -------

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

JIEšKOK PAGELBOS. KUR GALIMA RASTI.
Sen-Rayto Hair Tonic (plaukų tonikas), tai yra 

vėliausis išradimas ir pasekmingiausia gyduolė 
nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be lo dar sus
tiprina plonėjančius plaukus, padaro juos labai 
švelniais ii* blizgančiais.

ISITfiMYK! Žemiau pasirašiusi kompanija ab
soliutiškai gvarantuoia Sen-Rayto Plaukų Toniką, 
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimą.

\ ISUO.MET reikalaukite Sen-Rayto Plaukų Toni
ką pas barbenus ir aptiekose arba pirkite iš agen-

1 tų. Gražaus formato, šauni 8 oz. (pusė svaro) 
/ boiikutė parsiduoda už $1.00; I oz. už 60c.

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

Anton Cecho v.

Pasikalbėjimas žmogaus 
su šuniu.

I II E SEN-R AYTO COMPANY
6617 M adė Park Avė., (’leveland, Ohio.

Gerbiami, šiuomi aš prisiunčia jum 10c vertės štampų, už ku
rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVA R A N '1’1 ’O 1’0 SEN- 

Į RAY'K) PLAUKU TONIKŲ, 
l

Vardas ...............................................................................................................

Adresas ...................................................................................................................................

Miestas .................................................... J

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
madoa iš petrinų ir deaainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

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

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

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WIIITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted St., Chlcage.

Siunčiant Pinigus į Lietuvą 
siųskime visus nes didesnę pusę siunčiamu pinigą pasi

lieka žydai.

Mano kursas su nusiuntimą:
500 auk.Gnų S >8.50 5000 auksinu $85.00

1000 auksinų $ 7.00 10000 auksinu .... $170.00
:>ooo auksinų $•'>1.00 20000 auksinų .... $340.00

Pinigus prisiųskite per pačio money orderį ir adre-
sa lo. kuris turi gauti pi nigus Lietuvoje. Jūsų pinigaį bus

Buvo .šulių mėnesienos nak
tis. Aleksei Ivanič Romanso v 
nukratė nuo rankų žalįjį velniu
kų. atsargiai atidarė vartelius 
it įėjo j kiemą.

Žmogus, — filozofavo jis 
apeidamas sąšlavyną ir balan
suodamas—yra dulkė, miražas, 
pelenas. Matomoji didybė jo 

svajonė, durnas... Pūstelėti 
sykį, ir jo nėra!

Rrrr... — • pasiekė filozofo 
ausis ir už dviejų žingsnių pa
matė didelį juodą šunį, iš pa
prastųjų, stėpų avinganių veis
lės ir didžio kaip geras vilkas. 
Jis sudėjo prie kiemasargio bu
delės ir brązgino retežiu. Bo
mansov pažiurėjo į jį, pamąstė 
ir išreiškė veidu nuostabą. Pas
kui jis patraukė pečiais ir liūd
nai nusišipsojo.

Rrrr.. . pakartojo šuo.
Nnesuprantu! — mostelėjo 

rankomis Bomansov. Ir tu... 
tu gali urzti ant žmogaus? A? 
Pirmą kartą gyvenime girdžiu. 
Nubausk Dieve. Bene tau neži
noma, kad žmogus yra tvėrybos 
vainikas? Tu pažiūrėk... Aš 
prieisiu prie tavęs... žiūrėk 
šiai... .Ink aš žmogus? Kaip tu 
manai? Žmogus aš, ar ne žmo
gus? Aiškinkis!

Brrr.. . Hau!
Lopą! — ištiesė Boman

sov šuniui ranka. Lopą! Ne 
duodi? Nenori? Ir nereikia. 
Taip ir užsirašysime. O dabar 
leiskite per snuki.. . Aš mylė
damas. «.

1 lau 1 Ilau! Brr.. . hau! 
A va u!

Aaaa.. . tu kandi? Labai 
gerai, puikiai. Taip ir atsimin
sime. Beiškia. tau spjauti į tai, 
kad žmogus yra tvėrybos vai
nikas... karalius žvėrių ir gy
vuliu? Beiškia, iš to seka, kad c
ir Povilą Nikola jevičių tu gali 
Įkąsti? Taip? Prieš Povilą Ni- 
kolajevicių visi kniūpsčiomis 
puola, o tau jis liek pat, ką ir 
kliokis daigias—lygus? Ar 
tai aš tave suprantu? Aaa.. . 'I’u 
lodei esi socialistas? Palauk, 
tu npin atsakinėk... Tu soeiali-

išsiųsti be užvilkimo ir jus gausite kvitas nuo priimtų 
pin igų.

P. MIKOLAINIS,
1301 Sutter Avė., Brooklyn, New York.

v*

Brr.. . hau! hau1
Palauk, nesikandžiok.. . Apie 

ką gi aš?. .. Ak, (aip, apie pele

Puikų Spalvuotą

Atvirutes Pavidale

JONO ŠILEIKOS

Tiktai po 10 Centų

1739 So. Halsted Street, Chicago, III

oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

KIEKVIENAS
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Žemaites Portretą
Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis spalvomis 

žinomo lietuvių dailininko

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

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

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

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

MILVVAUKEE MALT EXTRACT
Nėra nieko geresnio vartojimui namuose, prie to turi daugybę gerų I 
ypatvbių randamu.

MILWAUKEE MALT EXTRACT
Jis padarytas vien iš geriausios rūšies miežių salyklos. Mes prisiun
čiamo per Parcel Post vieną dėžutę (can) 4% svaro ir 2 uncijas Į 
apyniu už $2.80. arba 6 dėžutės ir 12 uncijų apynių už $15.00. Siųs- 1 
kitę Money Orderi su užsakymu.

S\ \RBl : A pliekos, Grocernės ir Generoliški Storai: Rašykite l 
musu ypatingo pasiūlymo kaslink Mihvaukee Malt Extract.

WM. klaes institute :
Dept. 85 Milwaukee, Wis.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
į 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, III.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam l><>- reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo budus išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininčs kirmėles, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai \
Žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum k^s 
j gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

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

nus. Pūstelėti ir - nėra jo! 
Pff!... O delko mes gyvename, 
klausiusi? Gimstame molinos 
skausmuose, valgome, geriame, 
mokslus einame, mirštame... o 
kam tas viskas? Pelenai! Nie
ko nevertas žmogus! I’u štai 
šuo ir nieko nesupranti, o jeigu 
'ui galėtum... įsiskverbti sie
lon! Jeigu tu galėtum psicholo
giją perimti!

Bomansov pakraipė galvą ir 
nusispjovė.

Purvas... Tau rodosi, kad 
aš Bomansov, koleginis sekre
torius... karalius gamtos... 
Klysti! Aš veltaėdis, kišių cini
kas, veidmainis!... Aš žaįtis!

Aleksei Ivanič trenkė kiimš- 
čia sau į krutinę ir pravirko.

•Prisilaižytojas, skundikas... 
Tu manai, kad Egorką Komiu- 
škiną ne per mane pavarė? A? 
O kas, leiskite jus paklausti, du 
šimtu komiteto rublių nuglem
žę ir ant Surgučovo suvertė? 
Bene ne aš? Žaltys, farizejus... 
Judošius! Liežuvninkas, niek- 
daris... niekšas!

Bomansov rankoves nušluostė
ttsni-iis ir pravirko.

Kąsk ! Ėsk. Niekas man do
ro žodžio dar nepasakė... Visi 
tik dvasioj niekšu skaito, o aky 
se apart pagyrų ir špygų — ni- 
ni! Nors kartą kasjnors į snukį 
užvažiuotų ir iškoliolų! Ėsk, šu
nie! Kąsk! Piešk anatemą! 
Krimsk išdaviką!

Bomansov pasverdėjo ir par
puolė ant žemės.

Taip, taip! Plėšik snukį! 
Negaila! Nors ir skauda, bet 
nesigailėk. Še, ir rankas kąsk! 
Aha, kraujas teka! Taip tau 
ir reikia, niekše! Taip! Merei 
(ačiū), ŽuČka... ar kaip ten? 
Merei... Plėšk ir kailinius. Vis- 
tiek, kyšis... Pardaviau artimą 
ir už gautus pinigus pir
kau kailinius... Ir kepurę su

S. D. LACHAWICZ j
Lietuvys Graboriua ;

Patąrnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place. Chicago, 111 

Tel. Canal 2199.

Telephone Drover 5052
Dr. A. Juozaitis

DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St. Chicago. UI

žvaigžde taipgi... Vienok apie 
ką gi aš?... Laikas eiti... Su
diev, šuneli... išdikėli...

—Rrrr...
Bomansov paglostė šunį ir 

davęs dar sykį sau įkąsti į ko
ją, užsisegiojo kailinius ir svi
rduliuodamas nuėjo link savo 
durų.

Ant rytojaus pabudęs vidur
dienyj Romansov pamatė nepa
prastą.. . Galva, rankos ir kojos 
buvo aprištos. Prie lovos stovė
jo apsiverkusi pati ir susirupi* 
nęs daktaras. /

— Verte Baronas.
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DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.

CFVVORM 
U CO.

| AtlCULAkRUKULAD 
A NO tMALAMATOMY AMU

1 HATltM AAW FOA LLM

ANŲ FAINI

, MGo'•duLSCIAriC7^ 
AMO Ali »OVHY MMU

Ar Kenti Nuo 
Reumatizmo?

Jeigu kenti nuo Reumatizmo, 
skausmo ir gėlimo kimo, rau
menų, kaulų, rankų, pečių, ko
jų, nugaros ir sirenų, tai išsi
gydyti naudodamas vaisto 
“RŪMATIN”, sutaisytą pagal 
speciali receptų seno ir paty
rusio aptiekoriaus, kuris per 28 
metus savo aptie.koriavimo, tu
rėjo kasdieninį ir labai artymą 
susinėsimą su ligoniais ir dak
tarais ir, išpildęs tūkstančius 
receptų, o tai^pe jų žymių ir pa
garsėjusių specialistų, gavo pro 
gą patirti koki vaistų kombina
cija atnešė ligoniui didžiausią 
naudą. Kaina yra tik $2.00 su 
aprašymu, lietuviškai kaip tin
kamai gydytis be atsitrauki
mo nuo darbo ir be jokių kliū
čių ir neparankumų.

Užganėdinimas užtikrintas ar 
ba pinigai dus gražinami. Jei
gu neparanku atsilankytie, tai 
įvyniok $2.00 į laišką ir,ų užsi
sakyk tuojau vaistą “RUMA- 
T1X”. Kuo greičiau, tuo geriau.

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

( Hl(’AGO, 1LL.

Nosies Kliutįs
gali paeiti nuo 

migdalinių gilių— 
tonsilų nrb|a nuo 
užsikrėtimo slogo
mis,arba nuo su- 
putirno nosinių kre 
inzlių, nuo trijų 
priežasčių, bet gali 
būti ii kitos prie- 
žastįs, o jas gali 

susekti tik nusinianingas gydytojas 
po akylo ištyrimo. Aš esu gerkles 
specialistas ir jei jus turite kokią 
nosinę kliūtį, lai nelaukite nei die
nos. Atidėliojimai yra labai pavo
jingi. Aš nieko neskaitau už pasi
tarimą ir aš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerkles, No
sies ir Ausų ligas per 22 metu prie 
State gatvės ir jus galite pasiklau
sti šimtų išgydytų pacientų, kmių 
kitus jus gai pažįstate. 'J ėję papra
šykite kokiu norite pavardžių iš tu- 
jŪ

DR. F. O. CARTER,
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

120 State gal., 2 lubos. Antros du- 
' rįs i šiaurę nuo Fiiir sankrovos. Va
landos: nuo 9 iki 6; septintadicmais 

į nuo 10 iki 12.

l1-!-1 ..  ■ili’l'Jl M J'Įl1,1—, . "S11” .....-—

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

sija,neviriniinas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad i 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- : 
riko j ir už rubeŽių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

I l’lione Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

, MUSIC STORE
Deimantai.
Laikrodžiai, 

Auksybė, Co- 
lumbijos Gra- 
l’onolas ir lie- 
nuviški nau
jausi rekor

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

DR. M. T. STRIKOLIS 
L i e t a r I i 

Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

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

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

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

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St. 
Marshall Field A n nei 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

K-Spinduliai. Phone Armitage 2011
Rezidencijos telefonas West 6126

K—.,............ ■ i .............-■ v

Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’g ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St.

DAKTARAS NAMUOSE.

Tel. Boulevard 8328 

DarboZmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame jvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslu: hygieiia, istorija, etnolo- 
8iJų> biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, "Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi Katalogo prisiekite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Income Takxai
turi būti užmokėti iki 
15 diena March.

Pasivėlinusiems
bausmė. Mes išpildysime 
blankas dykai.

Baltic Consultation Bureau, 
35 So. Dearborn St. 
2-ros lubos.
Majestic 8347.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
.šaknįs, žiedai, lapai ir tt., nuo ko
kių ligų yra vaist\i ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Beto yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

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

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

Kamp. Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA:
8114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kampJHarshfield ar
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10- 11 ryto; 2—3 po piet
7— 8 vak. i di Ii(»n• 10 i'- <ii< n;
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
Amerikiečiai esą perdaug 

išlaidus.

Amerikiečiai esu perdaug iš
laidus ir jei jie nepradėsiu nau 
(loti karės laiko ekonomijų, su
silauksiu sunkių laikų. Kas tų 
sako? Ugi multi-mitionierius 
John D. Rockefcller, Jr. Vienok 
kalbėdamas apie ekonomijų ir 
taupumą jis nori iškaulyti iš 
žmonių $300,000,000 suvieniji
mui visų protestouiškų bažny
čių ir vedimui prok\stoniškos 
propagandos, kad suevangeliza 
vus visų pasaulį.

Jis nori, kad visos bažnyčios 
susivienytų ir visos stotų kovon 
su nedorybėmis. Tas esu labai 
gerai atsilieptų ant Amerikos 
biznio, nes tikėjimas yra pama
lu šalies biznio tvirtumo. Kad 
suvienyti bažnyčias jis ir atva
žiavo į Chicago, kur laikoma

ru draugija nutarė trigubai ar 
daugiau pakelti kainų už savo 
darbų. Dabartine skale esan
ti išdirbta 1892 m. ir todėl ne
begalinti atsakyti šienas ’ lai
kams.

Atėjimas į namus pirmiau 
būdavo daugiausia $5, dabar 
bus $15.

Atėjimas naktį, pirmiau $3— 
$10, dabar $10- $50.

Mažesnes operacijos, pirmiau 
$25 $50, dabar $50—$500.

Nupjovimas piršto, pirmiau 
$1$— $50, dabar $50- $200.

Didesnes operacijos $200— 
$10,000.

vis kartojo, kad Chicagoje yra 
tūkstančiai turtingų žmonių, 

kurie neturi savo namų ir to
dėl nemoka mokesčių, kuomet 
beturčiai turi nešti visų naštų, 
visi aldermanai atmete sama
ninių padidinti (ne padidinti, o 
vien sulyginti proporcijoj su 
taksais mažųjų namų) mokes
čius ant didžiųjų budinkų. Jie 
dabar galvoja kaip uždėti nau 
jus mokesčius ant neturtingų- 
JM-

Mirė nuo papūgos įkandimo.

CHICAGOS KRASOS AVIA
TORIUS UŽSIMUŠĖ.

Krasos aeroplanas, kuris iš
skrido vakar iš Chicagos, 
anose nukrito ties Gošhen, 
Aviatorius lieut. Clayton 
nėr irgi žuvo.

Trumpa žinia sako, kad
torius veik visai sudegė ir jį 
galima buvo pažinti iš ženklų

3149 Wilson Avc. mirė ligon- 
butyj. Keletu dienų atgal jam 
į rankų įkando jo papūga ir dė
lei to pasidarė kraujo užnuo- 
dijimas.

Ind.

avia

konferencija. Jis toj konferen
cijoj pasakė prakalbų, o vakar 
kunigai jam iškėlė puotų.

Miestui trūksta pinigų, o ne
nori didinti taksų pelnagau- 

domk

Daktarai irgi bus brangesni.

Kad tad 
daktarų patarnavi

mas. Užvakar Chicagos dakta-

MOKĖK PATS SAU

Vieton mokėjus kiliems

MAŽA

Miestui trūksta $3,000,000, 
reikalingų pakelti algas miesto 
darbininkams ir kad miesto de 
parlamentai įstengtų tinkamai 
veikti. Bet iš kur tų pinigų pa
imti?

Aldernianas Anderson pasiū
lė paraginti aptaksuotojų tary
bų uždėti ant didžiųjų budinkų 
mieste proporcionales mokes
tis, kokias moka mažųjų na
mų savininkai.

Aldernianas John C. Clark 
pasakė:

“Jei taksų bylos pelnagaudų

■ tos tokioj pat proporcijoj, ant

i mes turėtumėm užtektinai pi-

Naujų mažų ūkių subdivizija 
35 minutės nuo vidurmiesčio. 54 
traukiniai kas dieną.

AKRO .......................... $475
AKRAS .............................. $550

Išlygos 15% įmokėti, liekis 
po $5 į mėnesį.
Mokyklos, Bažnyčios, Sankrovos 

Čia pat.
Neprigulmybė jūsų galybėje. 

Paliauk mokėjęs Augštas Ren- 
das ant visados. Valgyk savo 
šviežias daržoves. Augink pats 
sau vištas — vartok arba par
duok kiaušinius, padarysi ir di
delius pinigus ir savo darbavie
tėje galėsi dirbti.
Suteik savo kūdikiams kvėpavi
mui tyro oro ir vietos pažaisti. 
Kirpk Augčtą Pragyve

nimą Dabar.
Visos žinios teikiama DYKAI 
su šiuo kuponu, kurį iškirpk ir 
prisiųsk šiandien.

suniažinta.”
Bet čia pašoko kiti alderma- 

nai. Kaip girdi, galima didin
ti - mokesčius didiemsiehis bu- 
dinkų savininkams, jei mes pri 
žadėjome jiems mokesčius su
mažinti. Ir nors aid. Anderson

KUPONAS

PETRAS KNIUKŠTA 
Pasimirė Pancdėlyje, 10 vai. ry
to Kovo 8 d., 1920 ; 50 metų 
amžiaus; kilęs iš Nugarių kai
mo, Plungės vai. Telšių apskr. 
Lietuvoje yra likę jo žmona ir 
duktė. Amerikoje išgyveno 15 
metų.

Velionio kūnas pašarvotas 
prie 1934 So. Union Avė. Lai
dotuvės įvyks Ketverge, Kovo 
11 d.

Giminės ir pažįstami meldžia
ma suteikti paskutinę pagarbą 
velionio kunui.

Likę giliame liūdėjime jo bro
liai: I^eopoldas, Karolius, An
tanas ir Paulina, sesuo 

Kniukštai.
M. J. EDUTIS
106 N. La Šalie St.

Be privalumo malonėkite 
man suteikti žinias apie Ta
nkistų Suburban ukes.
Vardas .........,........... *......... .
Adresas ..................................

MOKSLAS LYTIES. 
Paveiksluota.

Drabužiniais viršeliais knyga, Lie
tuvių kalboje; joje rasite visas žinias 
apie lytį, ką kiekvienas privalo žino
ti — padoriu ir švariu budu. Reika
lauk — prisiusime už $2.00.

MODERN BOOK CO. Dept. A. 
31 Union Sųyare, New Y'ork City.

JUST KIDS-Wishing VVeather By Ad Carttr

> Wl 5HT I HA D
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INTERNATIONAL CARTOON CO.,

Miestas atsižadėsiąs gatvekarių 
pelno, kad išgavus 5c karferį.

Miestas nuo kelių metų, sulig 
susitarimo su gatvekarių kom
panija, už leidimų jai vartoti 
miesto gatves, gauna kasmet 55 
nuošimtį tos kompanijos pel
no. Tie pinigai eina į tam tik
rų fondų, su kuriuo po kelių 
melų miestas galėtų atpirkti 
gatvekarius.

Dabargi iš tikrų šaltinių pa
tirta, kad miestas ar jo virši
ninkai veda tarybas apie panai 
kinimų mokėjimo miestui 55 
nuoš. pelno, jei gatvekarių kom 
ponija sutiks sugrąžinti 5c kar
ferį. Kompanija su tuo sutin
kantį ir tas dalykas neužilgo 
busiąs paduotas public Utilities 
komisijai, kad ji nuspręstų ir 
galutinai nustatytų 5c karferį.

Apskaitoma yra, kad delei 
tokio miesto viršininkų pasiel
gimo, pelnytų tik kompanija, 
nes jos pelnas žymiai padidėtų, 
o pralaimėtų miestas. Taipjau 
netektų progos išpirkti gatve
karius.

Bet toks susitarimas su gat-

naudingas mayorui Thompso- 
nui. Jis visur šukavo, kad jis 
laimės 5c karterį ir tuo tikslu 
vedė i>ylas. Bylos liko pralai
mėtos ir išrodo, kad miestas 
jei ir gaus, tai labai negreit, 5c 
karterį, nes teismai atmeta mie 
sto bylas, o public Utilities ko
misija visada eina su kompa
nijomis. Padarius tokį susita
rimų su gatvekarių kompanija

šono politikieriai visur galėtų 
šaukti: “Mes laimėjome 5c kar 
ferį dėl Chicagos,” _kas labai 
sustiprintų Thompsono politi
nę mašinų. O kad tai padarys 
nuostolių miestui, apie tai jie 
negalvoja, negi didžiuma bal
suotojų rūpinasi tuo. Jiem rupi 
tik juos -imiiečiai)tįs dalykėli, pa 
laikymas savo įtekmės, o mie
sto reikalai jiems yra menk
niekiu.

FRANCIŠKA MILERIENĖ
Pasimirė Seredoje, 11:15 ryto 
Kovo 10 d., 1920 m., sulaukus 
36 metų Amžiaus. Gimusi ir au
gusi Chicagos mieste. Kūnas 
pašarvotas prie 532 W. 41st St..

Laidotuvės įvyks subatoje, ko
vo 13 d. į šv. Jurgio bažnyčią.

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

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

" NAUJIENOS, C
Kompanija atsisakė patvir

tinti šių iiniiį, bet kartu ji at
sisakė ir užginčyti jų. Reiškia, 
ji yra teisinga. '

Bet kas uždraus kompanijai, 
laimėjus iš miesto tokį didelį 
pelną, kieki palukėjup išnaujo 
pareikalauti pakėlimo karfe- 
rių?

Nesulaukė stebuklų.
Antonio Babucci buvo neži

nomo žmogaus nudurtas peiliu. 
Kada jo pati verkė ir rengėsi 
prie laidotuvių, atėjo pas ją 
Asunda Palumba, 12017 S. 
State Št. ir pasiūlė jai lašų, ku
rių užliejus ant lavono, josios 
Antonio atgysiųs, o aplaisČius 
užmušėjų, tasis tuoj prisipažin- 
siųs. Tie lašai taipgi sustabdy
siu dantų skaudėjimų ir praša
linsiu kitas negales. Babucci 

nusipirko tų lašų ir užpiokėjo 
.$85. Bet praėjo jau penki me
nesiai, o stebuklo neatsitiko. 
Antonio kaip buvo, taip ir te
bėra numiręs. O nužiūrimas 
užmušėjas irgi neprisipažino ir 
liko paliuosuotas. Tų stebuklų 
nesulaukusi Babucci patraukė 
“burtininkę” teisman ir reika
lauja, kad ji sugrųžintų paim
tus už “magiškus” lašus pini
gus.

Poni Elijosienė jieško per
skyrų.

Poni Morta Klias-Elijošienč, 
nuo Taunleikos, tęismo keliu 
nori gaut divorsų nuo savo vy
ro, pašenavolo Juzapo Elias- 
Elijošiaus, lietuviško bankinin
ko. Byla įnešta Circuit teis
man. Poni Elijosienė kaltina 
savo vyrų dėl jo baisaus žiau
rumo (“extreme cruelty”) ir 
dėl nesirūpinimo savo dviem 
vaikais, Leonardu, 13 metų, ir 
Marcele, 11 metų.

_________

Policija jieško Julėd Posca 
panko, 14 m., 5730 W. 64th St., 
kuri išėjo pėtnyčioje ir daugiau/ 
nebegrįžo. Ji buvo “motina” 
5 vaikų—savo brolių ir seserų, 
kuriuos Ji turėjo prižiūrėti,— 
nes motina yra mirusi.

____ t------------ ---------

šių savaitę visi, kuriems tai 
pripuola, turi priduoti valdžiai 
savo įplaukų apyskaitas ir už
simokėti mokesčius. Kas tai 
nepadarys, turės mokėti dide
les bausmes. Apyskaitas turi 
priduoti visi nevedusieji, kurie 
uždirbo virš $1,000 pereitais 
metais ir vedusieji, \uždirbę 
virš $2,000.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE:

A. Armanowich,
K. Sungaila,
J. Šidlauskas 2,
P. Latvėnas,
J. Brazis, 
A. Valiūnas, 
V. Kiemagis,
J. Brazauskienė, 
V. Adomaitis,
K. Geteis,
J. Kandroška, 

„ J. Petrėnas, 
T. Greibus, 
J. M. Gelgaudą, 
J. Šile 2.

ilSTYNiy ŽINIOS
Viskas jau pi-irengta <lel ristynių už 

pirmenybę (championship), kurios į- 
vyks Pėtnyčios vakare, Kovo 12 d. Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje prie 32-ro 
Place ir Auburn Avė. Pasitikima bu
siant didelio® minios, nes gaunama 
nuo žmonių daug telefonu ir užklau- 
symų, kad iškalno nusipirkus tikietus 
Tikietai neparduodama iškalno. Svetai 
nės durįs bus atdaryta lygiai 7-se, o 
ristynės — lygiai 8-se. Bus pakanka
mai laiko kiekvienam nusipirKti tikie- 
tas prie svetainės, kol susirinks mi
nios daugiau negu turima sėdynių.

Užtektinai parūpinta vadžiotoji! j 
sėdynes. Padėta visos pastangos, kad 
visu kuom patenkinti Chicagos lietu
vius. /

LITTLE JULIUS SNEEZER
M. . —^ilMi I.II.HMII I
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DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams:

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė.

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

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

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

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

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas

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

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

Pirmin. Simonas Bružas,
Box 344, Mclrose Paik, 

Padėjėjas RomaŠius Maziliauskas 
Box 1074), Mclrose Park, III. 

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

Box 681, Mehose Park, 411. 
Kasicrius Pranciškus Lapinskas,

Box 1109, Mclrose Park, III. 
Kasos globėjas Myk. Zankevičia, 

Box 842, Mclrose Park, III. 
Kasos globėjas Petras Aperavičia, 

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

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

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

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

III.

1.

2.

DR-STfi LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 nu

Pirmininkas, J. Grakauskis,
4508 So. Paulina 

Vice-pirmininkas, J. Ragauskis,
4435 So AVood 

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

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

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

St.

St.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, A. Kvedaras, 
3122 So. Union 

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

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

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

Kasicrius, J. Mazclauskas,
“•« " 3259 Sti." Union Avė;• t • » r .

Avc.

Avė.
Avc.

Avc.

CICERO VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIEOS DRAUGYSTĖS

Valdyba 1920

Juozapas Takažauskas, Prezidentas 
1404 So. 48th Ct., Cicero, III.

Ant. Klainis, Vicc-prczidentas
1526 So 49111 Ct., Cicero, UI. 

A. B. Liutkus, Protokolų Raštin.
763 So. Kolmar Avė., Chicago, 111. 

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

835 N. Taylor Avė., Oak Park, III. 
Marijona Bartkienė, Iždininkė

2001 So. Cicero Avc., Cicero, III.
Susirinkimai laikomi paskutini 

nedėldienį kiekvienų mėnesį, kaip 2 
vai. po pietų, J. Neito svetainėj, 
1500 So. 49th Avcnue.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1920 m.

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

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
10707 S. Wabash Avc., Roseland, III. 
Iždininkas, .1. ivanauskis, 
122 E.Kensington Av, Kensington,Ill. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10449 S. Went\vorth Av., Roseland. 
Finansų Raštininkas, V. Dargis,

10520 So. State St., Roseland, III.

LIET. DARBININKU DRAUGIJOS 
a siT.iniizn ii.' VAII1VUAAMERIKOJE VALDYBA

1920 metams.

J. B. Zitra, pirmininkas,
1919 So. Union

K. Sherpetis, Vice-pirmininkas,
1719 N. Harmitage Avc.

L. Ashmanta, nut. raštininkas,
810 W. 19 

Frau. Girdvvainis, fin. rašt.
2000 S. Halsted

M. Vainilaitis, kontr. rašt.
1744 N. Hoyne Avė.

D. Slicmaitis, Kasicrius, 
1750 So. Union Avc.

Avc.

St.

SI.

W£LL VA
OUK GROCCRlS 

GiVIN’ A LOT OF 
STUFF AtA/AV TO 
HIS CUSToMERS!

M.i hwį m ..i

DRAUGUOS
Susirinkimai būna kas mėnesi an

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

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE. 

Valdyba 1920 metama.

Dor^inik Danta, fin. rašt.,
123Y So. 48th Ct„ Cicero, Iii. 

Antanas TumaviČia, kasimus,
1329 So. 5bth Ct., Cicero, !ll.

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po piety.

LIETUVIU KRIAUŠIU KLIUBO 8.P. 
Viršininkų antrašai 1920 nu

Pirm. Ant, Margevičia, 
1923 S. Union Avė. 

PadCj. Jtioz. Valanticjus,
619 Wcst 14lh Placc. 

Prot. rašt. Iz. Jusčius,
1967 Canalport Avė. 

Fin. rašt. Iz. Vcdeckis,
712 Barbcr 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 trustec, P. Kasparaitis. 
Komitetas Juoz. Švedas.

D. Žutautas, Pirm.. 1502 N. AVopd St. 
Pr. Dlkšas, Vice-pirm.,

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

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

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

2121 N. AVestern Avė.
Susirinkimai atsfbuna pirmą sere- 

dą kiekvieno mėnesio LiuosybėS 
svetainėje, 1822 AVabansia Avė.

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

K.
K.
J.

Lapie, pirm., 12143 Green St.
Aivinskis, pad., 12020 Halsted St.
Andruška, tar. rašt., 

12248 Emerald
A. Statkus, fin. rašt., 

12039 Union
J. Gruzdis, ižd., 722 W. 120 St.
J. Ricpšas, iždo glob., 

12048 Union
A. Mikalauskas, iždo gi.,

859 AV. 122 St.
Dr. A. L. Graičiunas, kvotėjas, 

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

12143 Green St.

Avė.

Avc.

Avc.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros iJrgatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIE8TYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Vai/ Buren ir Franklin, NW 
Vau Buren ir Wells. SAV 
Van Buren ir Clark. SAV 
Van Buren ir State. SAV 
Harrison ir AVabash, NAV 
18th ir State. NAV

NAUJIENŲ NAUJOS STOTYS. 
KAMPAS N. E. HALSTED IR 

HARRISON.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
Sav. I’aš Valdyba 1920 metams

Pirmininkas, S. Danilavičia, 
1617 AVinchestcr Avė.

Nut. rašt., X. Shaikus, 
1639 Girard

Vicc-Pirm., F. Juozapavičia,
1547 N. AVood

Iždininkas, J. Degutis, 
2228 Carver

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

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

Iždo globėjai:
K. Kalainiutė, 1965 Evergrecn Avc.
J. černauskas, 1719 AV. North Avė.

St.

St.

St.

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

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

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

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

LIETUVOS MYLĖTOJU..DR-STĖS 
VALDYBA 1920 METAMS.

St.

St.

St.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagclbininkas, Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

Nut. Rašt., Kaz. Demercckis, 
3327 So. Wallace

Fin. Rašt., William Buishas,
1712 So. Rublc 

Kontrolės rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria

1 Kasos globėjas, Fr. Kiaunė,
2713 So. Emerald Avc.

2 Kasos glob. Povilas Chuplinskas,
3417 So. Emerald Avė.

Kasicrius, Antanas Antanaitis,
819 W. 351 h St.

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

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

rintieji prisirašyti prie draugys
tės kreipkitės virš minėtu antrašu.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. 1. TOWN OF LAKE, VALDYBA 

1920 M.

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

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

D DRAUGYSTĖS PALAIMIN TOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1920 m.

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 
J. Mirauskas. 843 AV. 33rd Si.
M. Matulewski, 3121 Lime St. 
AVladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas. 3437 Union Avė. 
švelnia, 3416 Wallace St. 
PcldŽius, 3651 AVallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marciis, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princentop Avė.
A. Janauskas, 4563 S. AVenthworth 

Avė.
J. Čeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai 
ir Madison, NAV 
ir Jackson, NAV 
ir Van Buren, SAV 
ir 12th, NE 
Jefferson, NE 
ir “ 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir

Maxwcll, SE ir NE 
14th, NE 
18th. SW 
Archer, NW 
Sis*. NW / 
35th. NW

Halsted
Halsted
Halsted
Halsted 
12th ir 
Halsted 
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted ir 42nd SW
Halsted ir 47th, SW ir NE
Halsted ir 51st, SE
Wcntworth ir, 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jcnurich, 2023 Greenwich St.
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai:
Milvvaukee ir Paulina, NW 
Milwauk.ee ir Lincoln, SE , 
Milvvaukee ir Roby. NE ir NW 
Milwaukee ir Western, SE

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st.
J. Kaulakis, 2214 W. £3rd PI.
J. BagdŽiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir VVestern, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Roman Avė.

e*
Pranešimai

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

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

— Valdyba.

Harvey, III. — L. S. S. 228 kuopos 
mėnsinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
kovo 14 d., 6 vai. vak., paprastoj sve
tainėj. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti. — Organizatorius.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1-mos kuopos (visos Chicago®) susi
rinkimas įvyks nedėlioj, kovo 14 d., 
10 vai. ryte, M. Meldažio svet., 2242 
W. 23 PI. Visų kuopų nariai būtinai

Edvardas Čepulis, pirmininkas, 
4028 Artesian Avc.

Padėjėjas, atsilankykite, nes yra labai daug svar
• ?0, ° t? ^ve’L ^cero» bių reikalų. Taipjau norintįs prisi-
Ig. Žilinskas, nutar. rašt., rašyti kviečiami yra. — Sekretorius.

2351 Custer St.
.................. . .................................................................. . « ...................... u ■■ MFC
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PRANEŠIMAI
“Skriaudikas”, 5 aktų tragedija, ren 

gia Liet. Mot. Progr. Susiv. 29-ta kp. 
Subatoje, Kovo 13 d. 1920. Meldažio 
svetainėje 2242 W. 28rd PI. Pradžia 
8-se vakare, šis veikalas statoma pir
mu syk Chicagoje. Jame atvaizdina
ma, kaip seniau ponai elgdavosi su 
baudžiauninkais, šis veikalas neuži
mantis daug laiko. Po teatrui šokiai 
prie puikios latvių orkestros..

Visas pelnas skiriama kalinių nau- 
dm •

Kviečia Komitetas

Cicero. — Draugija Lietuvių Tvir
tybė rengia 10 metų sukaktuvių va
karą balandžio 18 d. Vietos draugijos 
tą dieną malonėkite nieko nerengti.

— Sekretorius.

LMI‘S. III Rajono \aldybos susirin
kimas bus Pėtnyčioj, kovo 19 d., 7:30 
vai. vakare, pas žemaitę, 2322 So. Sta 
te St. > p., it mentus 4. Kviečiama j iį 
susi:ink.n-ą pribūti visų kuopų išrink
tosios m>iės į konv..iją renginiui Nu
karo ' el.vkų subateje, dėl pasitarimo 
daugelyj reikaluose.

— III Ei jono Va’d/b.i.

Chicagos Liet. Socialistų Vyrų Cho
ro repeticija įvyks ketverge, kovo 11 
d., kaip 7:30 vai. vak., 
svetainėj. Visi nariai 
laiku.

M. Meldažio 
nariai privalote būti 
— D. Miller, Sekt.

Northsidiečių atidą. Svarbios pra
kalbos bus ketverge, kovo 11 d., Liuo 
sybės svetainėj, 1822 Wabansia Avė. 
Kalbės Naujienų redaktorius P. Gri
gaitis, apie dabartinį Lietuvos padė
jimą. Visi kviečiami atsilankyti. Pra
džia 8 vai. vakare.

L. S. S. 81 Kp. Komitetas.

Pa j ieškojimai
^ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

SESUO PAJIEŠKO savo brolio Mik 
niaus iš Akmenės parapijos. Yra laiš
kas iš Lietuvos. Malonėkite atsišauk
ti adresu:

JOHN MILLER
3156 So. Wallace St., Chicago, III.

PA J IEŠKAU pažįstamų: Vinco še
škaus, Igno Gradeckio, Endriaus Kri
vicko, Ramaldo Mikšo, Kauno rady
bos, Aleksandrovsko pavieto.

MYKOLAS ŠEŠKUS
2423 Corr Road, Sioux City, Iowa.

PA J IEŠKAU dėdės Simano Puske
palio ir Marijonos Sirviliukės iš Airio- 
galos miesto, Kauno rėd., Raseinių 
apskr., Girkalnio parapijos, Plingių 
kaimo. Malonėkite atsišaukti, nes tu
riu labai svarbu reikalą.

AGNIEŠKA PUSKEPALIUKfi, 
1426 So. 50 Ct., Cicero, III.

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

ONA RAUBIENC, 
5926 So. Elizabeth St., Chicago, III.

PAJlEšKAU savo draugo Jono 
Shtašio ir Kostancijos Shtašaitės ir 
Kazimiero Mileikio. Girdėjau kad gy 
vena Chicagoj, meldžiu atsišaukti į 
Naujienas.

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

PAJlEšKAU Petro Palšiuno. Pir
miau gyveno Siox City, lowa, o da
bar buk Detroit, Mich. Podraug no
rėčiau, kad ir kiti mano draugai į 
mane atsilieptu adresu: 

PETRAS LAPIENES,
1017 S. Wabash Av., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJlEšKAU švaraus kambario su 

valgiu arba be valgio, geistina, ka< 
butų elektros šviesa su garu šildomas 
ir vana, Bridgeporto apielinkėj. At
sišaukite greitai

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

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1105 W. 21 St, Chicago.

JAUNOS MOTERIŠKOS
Aukso proga jums teikiama, kaip 

patapti narėmis augštos profesijos.
Dviejų metų mokslas gydyklos 

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

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

FORT DEARBORN HOSPITAL 
3831 Vermon Avė. 

Chicago, III.

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

Insulate Wire and Cable Co. 
954 W. 21st St.-

PATYRUSIŲ
OPERATORIŲ
PRIE PUNCH PRESSŲ.

JUSTRITE MFG. COMPANY, 
.2061 Southport Avė.

REIKIA moteries, lengvas dar
bas. Mokestis pagal reikalavimą.

LIETUVIŲ KOTELIS,
1606 So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago
—.... !.t.'tL . Ketvergas, Kovo 11 d., 1920

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ "^MOTERŲ

****** »«************MMM^^*^**«**w^M»**w*M****»*^tfW*

REIKIA

REIKIA DARBININKŲ----------   s—  —
VYRŲ

SESE
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME

VYRŲ

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ 
lengvam

ASSEMBLING — arba pielavimui 
SWEDG1NG — Punch Pressai. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS — \ 
GERA MOKESTIS GEROS APYSTOVOS

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
4337-4343 Ravenswood Avė.

. — —   m —i .■m i. in      .i i.n ■i.i    Mi ■« 11 —I

MERGAITĖS IR MOTERS.
Mums reikia 50 lengviam dirbyklos 

—-------- darbui.
Ar jus patenkintos dabartiniu savo 

vieta. Kam nedirbti švarioj, gerai vė- 
------------- dinamoj dirbykloj, kame augščiausios 

algos mokama, pastovus darbas ir ge
ra proga iškilti.

Ateikite ir Patirkite.
36 So. Throop St.

MERGAIČIŲ VALYME!

lengvas dirbyklos darbas
$.17 iki $20 j savaitę pradžiai.
Patyrimas nereikalingas.

MERGAIČIŲ (2)

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

REIKIA

MOTERIŠKŲ OPERATORIŲ

Plain st'itching
Power mašinų
Musų mergaitės uždirba

darbas.

600 Blue Island Avė., Room 
Cor. Harrison Si.

REIKIA UNDER PRINTERIŲ. 
STATYTOJŲ IR SURANKIOTOJŲ.

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

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

M. UGIANSKIS,
«19 W. 37th St., Chicago, III.

2 lubos, vidurinis fletas.

REIKIA mergaitės ar moteries pri- 
dabojimui 4 metų mergaitės. Nėra 
darbo. Gera mokestis. Kreipties va
karais po 6 valandai.

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

REIKIA

Mergaičių patyrusių 
prie spėka varomų 

siuvimo mašinų
Kreipties: .

KINNEY ROME CO., 
3G01 So. Nacine Avė.

REIKIA patyrusių dirbime piršti
nių. dirbti namuose.

Mes
darbą.

pristatysime ir atsiimsime

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

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

REIKIA MACHINE OPERATORIŲ

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

Musų mergaitės uždirba nuo $18 
$35 į savaitę.

44 vai. savaitėje.
Darbas ant visados.

FRIEDLANDER & COMPANY, 
920 W. Randolph St. 

Sangamon St. įnėjimas

iki

D.

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

EISENDARTH GLOVE CO., 
2001 Elston Avė.,

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

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

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

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

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

Kreipties
Dirbyklos samdos ofisan. 

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

mo-

REIKIA mergaitės gydytojaus 
ofisan. Privalo kalbėti lietuviškai.

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

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

lygos. Kreipties1 tuojaus j 
Naujienų ofisą.

REIKTA
Moulderių 

Prie Benčių ir mašinų 
Gera mokestis.

Kreipties:
AER MOTOR COMPANY, 

2500 W. Roosevelt Road

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

REIKIA FARMAS

REIKIA

Dirbyklai darbininkų.

Assemblerių

ir
Truckerių

KINNEY ROME CO.,
3601 So. Racine Avė.

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

Kreipties į samdos ofisą:

311 W. Austin

REIKIA

DARBININKŲ

Gcra mokestis.
Nuolat darbas,

Kreipties
Employincnį officc

STTWART WARNER CORP.
1828 Diversey Parkway

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

Kreipties 4 lubos.
KIMBLE GLASS CO., 

402 W. Randolph St.

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

DARBININKŲ 

dirbyklos darbams.
Gera mokestis;
Nuolat darbas..

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

REIKIA UNDER PRINTERIŲ 
STATYTOJŲ IR SURANKIOTOJŲ.

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

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

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

GUMBINSKY BROS. COMPANY, 
2261 So. Union Avė.

PARDAVIMUI
900 W. 18th St. 

NATIONAL LEAD CO.

MERGAITES IR MOTERS!
(Mums reikia 50 lengviam dirbyk

los darbui).
Ar jus patenkintos dabartinių savo 

vieta. Kam nedirbti švarioj, gerai 
vėdinamoj dirbykloj, kame augštiau- 
sios algos mokame, pastovus darbas 
ir gera proga iškilti.

Ateikite patirkite.
36 So. Throop St.

REIKIA
---------------- p- —

DIRBYKLAI
PAKRINKU

REIKALINGAS Barzdaskutis. 
Darbas ant visados; užmokestis 
gera. Atsišaukite tuojaus.

D. JURĖNAS,
4932 Magoun Avė., East Chicago, Ind

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

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

ASSEMBLĄRIŲ 
lir 

TRUCKERIŲ

REIKIA DARBININKŲ
MERRIMAC MFG. CO., 

1313 So. 55tli Ct, Cicero, III

VYRŲ ir MOTERŲ REIKIA DARBININKŲ 
PRIE KRAUSTYMO KARŲ 

LA SALLE STEEL CO , 
5439 W, 12th St.

REIKIA
Guzikams skylučių 
dirbėjų rankinių.

TAIPGI
Kišenių dirbėjų 
kelnėms.

Ateikite tuojaus

TaHors
731 S. Wells Str., 

Chicago, III.

BERNIUKŲ IR MERGAIČIŲ

Virš 16 metų amžiaus mokinties 
operuoti lengvą punch pressą.

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

827 Rees St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PATYRUSIŲ
OPERATORIŲ
PRIE PUNCH PRESSŲ.

JUSTRITE MFG. COMPANY, 
2061 SoUthport Avė.

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

J. LANSKY, 
37th ir Roman Avė.

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

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

a-

VYLVERPŲ (Wire drawers) ir pa- 
gelbininkų. Gera mokestis.

Nuolat darbas.
LA SALLE STEEL CO., 

5439 W. 12th St.

TYMSTERIŲ ir darbininku ant 
yardo reikalinga į serap iron yardą. 
Kreipties tuojaus į

ALTON'IRON and METAL CO., 
2122 So. Loomis St.

REIKALINGAS DUONKEPIS 
ANTRFARANKIS. 
ATSIŠAUKIT TUOJAUS, 
1400 So, 48th Ct., Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ 
GREAT WESTERN SMELTIN 
& REFINING CO., 

41st ir Wallace Sts.

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

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

50c valandai darbininkams Ir truck- 
menams į Warehouse.

Nuolat darbas.
GŪMBINSKY BROS.

i 2261 So. Union Avė.,

REIKIA su ar be patyrimo opera
torių prie spėka varomų mašinų siu
vimui žiurstų. Gera mokestis.

Kreipties:
THE HOME GARMĘNT CO., 

2002 Canalport Avė.

REIKIA vyro darbui maudykloje, 
3516 W. 12th St.

REIKALAUJA!^ kriaučių prie mo
teriško kostumiersko darbo. Geriau
sia apmoka. Atsišaukite tuojaus.

C. K. AWGAITIS, 
3180 W. Harrison St.

REIKIA buėeriaus; darbas ant vi
sados. mokestis gera.

STOCK YARD MARKET, 
3733 Sider St., Indiana Harbor, Ind.

REIKIA dviejų vyrų dirbti prie pa
tyrusio electrician. Gera proga iš
mokti gero amato ir gera mokestis.

Kreipties:
P. K. MALELO,

3336 S. Halsted St., Chicago, III.
Phone Boųjęyanl 1969

EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 
PIANŲ.

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

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Rldg 
Central 202

PARSIDUODA Krautuvė vyrų 
ir moterų drabužių.
Parduosim labai pigiai.

8218 So. Halsted St., Chicago, 111.

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

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

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

PARSIDUODA keksinė ir groser- 
nė; trįs kambariai gyvenimui; 
renda pigi.

72 E. 103rd St.

REIKIA pirmarankio duonkepio.
Gera alga.

KAZ. MAROZAS,
4617 So. Paulina St., Chicago, III.

PARSIDUODA barzdaskutykla ar
ba Barber Shop, pirmos klesos, 3 
krėslai, biznis išdirbta per ilgą laiką; 
apgyventa visokių tautų geroj vietoj. 
603 W. 47th St. ‘ Chicago.

REIKIA antrarankio arba trečia- 
rankio vyro prie duonos kepimo; mel
džiu atsišaukti adresu 12001 Indiana 
Avė., arba telefor\uoti Pullman 5444

PARSIDUODA labai pigiai groser- 
nė maišytų tautų apgyventoj vietoj, 
gera biznis. Pardavimo priežastis esu 
pavienis, sesereį pasitraukus esu pri
verstas parduoŲ.

Atsišaukite.
J. J. MOSGERS

2958 Lowe Avė., Chicago, III.
REIKIA tiktai pirmos klesos barz- 

daskutis. Trumpos valandos, gvaran- 
tuojama $27 į savaitę ir pusę nuo $37 

F. ROCHA,
10722 So. Michigan Avė. Chicago.

REIKIA vyrų dirbyklos darbui. 
Geriausi mokestis mokama.

Klausk Mr. Roth, 
LOEWENTHAL CO., 

947 W. 20th St.

TRUCKERIŲ WAREHOUS’EI

Darbininkų

Glazierių

9 vai. darbo diena.
49'6 vai. j savaitę.

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

REIKIA cabinetmeikerių taisymui 
rakandų.

Kreipties:
P. GLADMAN BROS.
832-836 W. MaxweV St.

REIKIA vyrų prie kraustimo ta- 
vorų Warehousėje. Nuolat darbas, 
50c. už valandą pradžiai.

CHICAGO STORAGE & 
TRANSFER CO.

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

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

AMERICAN BUILDING 
FOUNDRY CO.,

2800 So. Springfield Avė.

REIKIA
VYRŲ ABELNAM DARBUI

Kreipties:
755-759 W. Taylor St.

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

627 W. 18th St.

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

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

SANBOBN & COMPANY, 
O w ners,

Dept. L,’ Eagle River, Wis. 
or 908 Peoples Gas Bldg.,

Chicago, III.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
nor parduoti pigiai 2 augščių namą, 
2 pagyvenimų, gerame stovyje prie 
3239 So. Canal St. Kreipties:

A. J. PANKAU, 
7521 Evans Avė.

PARSIDUODA — lotas pigiai 
vieta gerai apgyventa lietuvių ir ki
tų tautų. Del tolesnių informacijų, 
kreipties pas

Mrs. AGNĖS GETZ 
1333 So. 49th Avė., Cicero, III.

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

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

FARMA ANT PARDAVIMO už 
$10,000. Budinkai geri, arkliai, gal
vijai, visokios mašinos, javai, arti mie 
sto; $4500 inmokėti; liekio su 5 pro
centu, 320 akerių žemės; daugumas 
medžių.

P. ŠLAUŽIS,
2315 Powell Avė., Chicago, III. 

Telephone Humbold 6277

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

Mr. LEMBERG.

PASKOLOS.
SKOLINAMA dėl Real Estate be kc- 
mišeno. Nereikia laukti.

DUNAJ BUILDING & LOAN 
ASSOCIATION,

James J. Pesicka, Secretary 
and Notary.

4633 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS
PARSIDUODA bučemė ir groser- 

nė, lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
vietoj. Biznis išdirbtas gerai. Noriu 
parduoti į trumpą laika.

570 W. 18 St.
MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

PARSIDUODA 6 kambarių nauji I Visuose siuvimo skyriuose maši- 
rakandai: seklyčios setas; valgomojo uos varomos elektros jiega. 
kambario setas, gramafonas, karpetos Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
ir daug kitokių daigtų. Visus ar at- riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi- 
skirai. Atiduosiu už puse kainos, ve- žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų, 
selė pagriuvo. Kreipties bile kada. Pattęrns daromos sulig mieros, 
714 W. 30th St. 2-ros lubos.

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

RAKANDAI

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

Residence:
1922 Sn. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEME

Pattęrns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCIIOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

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

Ne-

PARDAVIMUI mūrinis namas ant
2 pagyvenimų Pigiai. $4600.00

Brighton Parke. Parduoda savinin- 
1CR8

2957 W. 39th Street

PARDAVIMUI 6 kambarių, naujo- 
vinis muro namelis (cottage) ir 2 
augščių meilinis užpakalyje; labai pi
giai už $3,800 prie 2628 Emerald Avė.

Kreipties:
B. GARIG, 

2133 So. Halsted St., Chicago, III.

P VALENTINE DRESMAKING 
h COLLEGES
'6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 

| Moko Siuvimo, Paltermj Kirpi
mu), Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 

'Diplomai. Mokslas lengvais at- 
' atmokčjimais. Garantija už $10 
‘.išmokinti siūti moteriškus rubus.
Telef. Secley 16-13.

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


