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is reqiured bj the act of Oct. 6, 1917

Vokietijos reakcio
nieriai nuversti

Generalis streikas atšauktas
Talkininkai rengias pulti Vokietiją

Vokietijos miestuose steigiasi darbininkų 
tarybų valdžios. Mūšiai tebesiaučia

OKIETIJOS KONTR-REVO- 
LIl ( IONIERIŲ VALDŽIA

Bėdiną buk vaidą •‘raudonie
ji." Nedarna agitacija už 

Įsteigimą tarybų respublikos

niu žuvo.

"r.iiiiliniiej i"

300stains, 
žmonių ir šimtai žmonių sužet-

\vilz militaristinė \ aidžia šian
die vakarop pasitraukė.

Puolimas Kappb vaidilos nė
ra nuopelnu Išberto valdžios 
i)i ii šinimos, bet sovietu vado-

Vėlai šiandie Rerlino "raudo 
nieji" kurie paskelbė respub
lika išltT'o uitimatmna, ku-

Kappo kareivius 7 vai. šįvakar. 
į( i iki lo laiko i n i 1 i ta rista i ne-

gavimui gvarantijų apie 
ir Luethvitzjų saugumą, Kapp

šiąnakt viduryje 
ės ir |);idra-inli 
"raudonųjų" jud

didesniuose in- 
ntruose. sovietų 
o smarkią agi

taciją už įsteigimą sovietų res
publikos ir susivienijimo su

dustriniuosc

Tuo pačiu laiku "raudonieji" 
laukiu pirmo išbandymo savo 
k arinių spėkų besiarl inančia-

reivms.

su kareiviais, kuriuose 
žmonių žuvo

Mušis tebusiančias

gniaužimui 
publikos.

sovietu res 
t

S,000 ginkluotų dar- 
Pasiusti aeroplanuo-

ii

Chicago, III., Ketvertas, Kovo (March) 18<L, 1920

Truc translation filed vvith tho post- 
inastor at Chicago, III. March 1 S, 1920 
as reųuiri d by u.e art of Oct. (t. 1917

VOKIETIJOJE STEIGIASI
DARBININKŲ TARYBŲ 

VALDŽIOS.

Bandoma suvienyti visas tris 
socijiiistų partijas paskelbimui 

proletariato diktatūros.

LONDONAS, kovd 17.

iš Berlino, nepriklausomieji so
cialistai ir komunistai pradėjo 
siu ūkią agitaciją už įsteigimą 
sovietų respublikos ir susivie
nijimą su Busija.

Bando suvienyti socialistų 
partijas.

pirmamt revoliucines

Price 2c No. 66

ninku smarkia kulkasvaidžiu 4. 4.

ugnim

nedėlyje po piel, komitetas iš 
39 žmonių apėmė visų reikalų

Truc iranslation filed vvith the posi 
master at Chicago, III. March 18, 1920 
as re<piired t>\ ihe »ic! oi <>< t. b, 191 <

GENERALIS STREIKAS

"Dedama pastangų," sako 
žinia, "sudaryti bendrą veikimą

muliniame Reino distrikte ir

rialo diktatūros."

monstvunta i-, su susi

i uk ta- .
(k'uzur.i tapo nuimta. (ii n. 

mi Seeckl apime komandavi-
ni:i

Truc tr»nsiatinn fi’<H| witii the post- 
master ąt Chicago, III. March 18, 1920 

rvquiieil by Uit* act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI RENGIASI
PULTI VOKIETIJĄ?

bot buvo sp irlakais. \’al 
so ten užmušta ir su/.eb 

žmonių. Barmbeck k\ 
susirčni iou- užmušta 10 
n i ų.

Oldenburg žinia sako. 
\VilhelmshavcDe visi ga 
no oficieriai, skaičiuje 
100, kurie svyravo, lapo areš
tuoti vakar

17

Belgų armija buk jau einanti 
ant Esseno.

LONDONAS. Čia

pacinė armija eina ant Esseno, 
'4 r yra garsiosios Kruppo gin
klu dirbtuvės, kad užėmus la 

4. C

miestą. Tat esąs pirmas žing
snis linkui generalės talkinin-

Kadangi jai nėra patikrinimo, 
žinia turi būti priimta su dide
liu atsargumu.

r*-'ip t r h n *■1:»t i«»n filorl wifb the post 
master at Chicago, III. March 18, 1920 
-is reųuired by the act of Oct. 6. 191/

VOKIETIJOJ REAKCIONIE
RIŲ PREMJERAS KAPP

REZIGNAVO

BEBLINAS, kovo Ofi-

tarė

1IAAGA, kovo 17. Pusiau 
oficialūs \Volff agentūros žinia

duota šiandie po piel.

5 ŽMONĖS SUŠĄLO.

Darbininki
BASEI.,

Ghemnitz,

respublika.

valdžia (’hemnitze.

induslriuio 
turinčio

Žinia iš
centro

200,000

darbininkų
Veik jautusis komi

larvbu• 4

lis iš 1(> komunistų. 6 nepri
klausomųjų soeii 
džiumos socialistų ir I demo-

Žinios
iš Berlino ir kitų Vokietijos 
miestu, pranešančios apie mū
šius, Esscne, Dorinimui, Leip- 
4ig, Manheim, Erankforl ir 
Brunsvv iek ir apie darbininkų 
tarybos apėmimą valdžios Che-

mo Kapp valdžios Berline.
Pasak vėliausiu žinių milita- 

rislų veikimas pagimdė krau-

miestuose. Spartakai sukįlę 
Dresdene, kur susirėmime su 
kareiviais žuvo 100 užmuštais 
ir 300 sužeistais,
jau siaučia Breslau, 
Kiel ir kituosi'

Mūšiai taip- 
I lamburg, 

miestuose.
BISMABK, N.

Ūkininkas Gusi
I vaikai sušalo

D., kovo 16.
VVohlka ir jo 
panedėlio an-

klon, bet arklys pavargo ir jie 
sušalo laukuose.

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Taryba 

ŠAUKIA MASINJ SUSIRINKIMĄ 
išaiškinimui dabartinės situacijos Lietuvoj. Kalbės 
Naujienų redaktorius P. Grigaitis, adv. kl. Jurge
lionis, adv. K. Gugis ir Dr. A. Montvidas.

Prakalbos įvyks nedėlioj, kovo 21 d., kaip 2 vai. 
po pietų, Hoerbers salėj, 2135 Blue Island avė., arti 
22-ros gatvės.

Visi, kam rupi Lietuvos reikalai, bukite salėj 
paskirtu laiku. — KOMITETAS.

\VollT biuro žinia iš Berlino
Bauer, konfi-

dori’f, tapo užmuštas.

veik visoje Vokietijoje.

NEVV YOBK, kovo 10.- Gar
sus dainininkas John Mc('or- 
mack užmokėjo mokesčių, nuo 
įplaukų $125,000, daugiau negu 
už. garsinusį dainininką pasau-

kė Amelita Galli-Curci užmo
kėjo apie $75,000, o Tetrazzini 
$4.000 už pirmą bertainį. Ma
žiausias čekis gautas buvo 1c, 
didžiausias--$9,000,000. čekiai 
virš $100,000 nuo korporacijų, 
buvo paprastu dalyku. Vienas 
pasiuntinėjiino vaikas užmo
kėjo $6,500 taksų.

Irue translation filed with the post-'True translation filed vvith the post- 
iniuster at Chicago, 111. Mareli 18, 1920 master at Chicago, III. March 18, 1920 
.!■» rcųiilred by uic act of Oct. (J, 1917 us required by the act of Oct. 6, 1917

ABIEJŲ VOKIETIJOS VALD
ŽIŲ PADĖJIMAS SILPNAS.800 žmouių žuvo

V ien Kiel žuvo 600 žmonių.

Žinios iš įvairių šaltinių pa
duoda sekami) skaičių užmuštu 
žmonių įvairiuose Vokietijos 
miestuose ketvirtą dieną konlr- 
revoliucijos (sužeistieji nėra

Abi jos gali netekti vietų, kĮ- 
lant radikališkesniam darbi

ninkų judėjimui.

DAR DU KARALIAI.

LONDONAS, kovo 16. 
mis dienomis princas

liumi. Tuo pačiu laiku Abdulla 
pasiskelbė save Irako ir Meso-

J Truc translation filed vvith the post- 
i master at Chicago, III. Mateli 18, 1920 
! as reqinreil by Ine act of Oct. 6, 191/

Talkininkai užeina 
Konstantinopoli

-

nepriklausomybę ir dėlei

Kiel ..................
Berlinas .........
Charlottenburg
I )resden ....
Ilamburg ....

606
66

. . . 59
. . . 30
. . . 20

Viso ........................ 800.
Taipjau pranešta, kad daug 

žmonių užmušta ir sužeista 
Magdeburge, Breslau ir Dort-
milini.

kovo 16.
žmonių liko už 
sužeista vokie- 
bombarduojanl

LONDONAS, 
Tarp 100 ir 500 
mušta ir daug 
čiu kruizeriui 
Kiel, s.iko Cop
iš Kiel žinia. Niekurie miesto 
kvartalai tapo sunaikinti bom
bardavimu. Kruizeris apšaudė 
ypač las miesto dalis, kur gy
veni Kappo vildžiai priešingi 
darbininkai.

Rerlino korespondentas sa
ko, kad pirma komunistai už
griebė arsenalai užmušdami 6

Ii Kappo valdžia, a įsiėmė arse
nalą, kur 200 žmonių liko už
mušta.

Truc translation filed the post- 
inaster at Chicago, III. March 1S, 1920 
lis irequired by the act of Oct. 6,1917

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
MŪŠIUOSE VOKIE
TIJOS MIESTUOSE.

49 žmones užmušti Amerikos

PARYŽIUS, kovo 17.- 19 
žmonės lapo užmušti ir apie 

ICO sužeista sumišimuose Tre- 
ves, Amerikos okupacijos zone, 
į pietvakarius nuo U.oblenz, pa
sak čia gautų žinių. Patikrin
tos žinios apie mūšius Dresde- 
ne sako, kad virš 100 žmonių 
užmušta ir 300 sužeista.

Minia užpuolė franeuzų kva- 
lierą Bonne ir išplėšė privati
nius namus ir sankrovas, sako 
Berlino žinia.
sidėjo užpuolimu ant franeuzų 
karinio troko, kurio vežėjas ir 
keli oficieriai ką tik nebuvo nu 
linčiuoti. Policija buvo 
versta šauti į minią*

Berlino žinia sako, kad

Sumišimai pra-

pri

nestrasse, 
“lleil Dir 
Darbininkai

im NiegerKranz.
luojaus užpuolė 

ir ištiko susirėmi
mas, kuriame fkelclas žmonių 
liko užmušti ir sužeisti.

Soandau 69 žmonės, beveik 
visi darbininkai, tapo užmušti. 
Mušis tebesitęsia.

LONDONAS. -15,000 inži 
nierių šiame mieste sustreika

PINIGU KURSAS.
Vakar, kovo 17 d., užsienio pinigų 

kaina bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras .......
Austrijos 100 kronų ....
Belgų 100 frankų
Danų 100 kronų ...........
Finų 100 markių .......
Franci jos 100 frankų ...
Italijos 100 lyrų ..........
Lietuvos 100 auksinų ...

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

Lenkų 100 markiu ............... $ 0.80 j
Norvegų 100 markių ........... $18.45 ;
Olandų 100 guldenų ........... $37.15
švedų 100 kronų ............... $20.60 j
Vokiečių 100 markių............. $ 1.45 są.

... $ 3.75 
. .. $ 0.60 
.... $12.95 
.... $17.75 
.... $ 5.25 
.... $13.28 
.... $18.25 
.... $ 1.45

rius šį miestą savo laikine bu
veine. Duotame man praneši
me apsaugos ministeris Noske 
sako, kad v ddžia nesibijo ko
voti.

vaikščiojimų. Syriją kontro
liuoja franeuzų interesai ir ji 
yra valdoma l'rancijos karei
viu Mandatas ant Mesopota
mijos ir Irako, taikos konfe
rencijos nutarimu yra atiduo-

Konstantinopoli.4 dabar yra 
valdomas talkininkų kariuo

menės.

KONSTANTINOPOLIS, ko
vo 1G. Talkininku kareiviai 4

užėmė šį miestą ir didžiosios 
kanuolės Anglijos dreadnaulų

III

vvilz mano, kad 
mes," saki 
sta." Mes 
sli su jais

esame pi s įrengę ve- 
gvvaslies ar mirties

nuversta Berline už-nas nebus 
dėtoji diktatorystė, kils kova, 
smarki, smarki, kruvina kova. 
Didžiumos partijos nepakęs mi 
lilaristu diktatūros, remiamos

šiniojo sparno partijos tyli, ga

greitai pradės remti konstitu
cine valdžia."

« 4

Berlino pirmiausi i
iš

i

slas yra perdaug arti nuo sce
nos jos nuvertimo. tad ji alvy-

pubegėlius šaltokai priėmė. Kur 
lik kabinetas eina, jis visur su
sitinka šaltumą ir nei panieki
nimą, dėlei jos pabėgimo ne-

tebesame draugais, bet nebusi
mi' tokiais, kaip pirma." štai

lučių.c

nisleriai supranta lai ir jie bau 
do dabar įkvėpti pasitikėjimą 
didžiumos partijos, ypač sočiai 
demokratuose. Paskelbdami gi'

soc kilis t u

Tečiuis ganiosios iš įvairių

rie pradėjo jį. Vieton pastaty
ti streiko klausimu reakcionie-

atsikračius nuo Noskės gink
luotos militarės policijos ir su-

dikaliai elementai pamaži, bet

pereitą subalą 
l'orl ant Main 
inkluol visus

Stutlgarle, Ruhr industriniame 
distrikte ir kituose tirštai ap
gyventuose distrikluose ir gali 
privesti, kaip jau tas atsitiko 
Dresdene, prie kruvinų susirė-

streikieriu.
Žiūrint pietinės

sti dėl abejų Kapp ir Eberto 
vtddžių, kad už savaitės gali ne 
viena jų nebelikti Vokietijos 
respublikos viršūnėje. Jų vie
loje gidi nuosaiki bolševikiška 
valdžia spręsti 
žmonių likimą, 
šama nebesu-

re-
zignaciją dar už savaites.

“Mes niekad nesitarsime su
Dr. Kappu" yra tikrinama Eb-

ma kiekviename pietinės Vo
kietijos laikraštyje. Bet aš pa
tyriau iš tikrų šaltinių, kad ta
rybos yra vedamos, kadangi 
abi pusės jaučia, kad jų padė
jimas yra labai silpnas ir nori
pasiekti kokį nors kompromi- atgal—rugp. 8 d..

gyventos arabų ir jiems gitui 
ningų tautų.

GASO DARBININKAMS

PAKELTA ALGĄ.
GllK.AGO, Darbininkų gin

bininkai prigrąsino smlreikuo-1
Ii 5 vai. po piel. Darbininkai , 
suliko priimti 11) nuoš. pakėli
mą algos, o kilus reikalavimus J

pripttžinimas unijos, 8 vai. '
darbo diena, pusantros mokės- !
ties už viršlaikį ii už nedėldie- 1 ()(|jn(a | ()!)(> jurininkų ir 
nius ir šventadienius pavesli 1 i..

Kiekvienus laivas yra prireng
tas mūšiui.

Tikrasis atvykimas talkinin
kų kareivių nep:Ą»imdč jokio 

sumišimo ir nebuvo ženklų pa
nikos, išėmus Slamboul.

Sankrovininkai arti kares mi 
nisterijo- uždarė savo sankro
vas, kada užgirdo, kad talkinin-

lai jas atidarė.
Visos talkininku valstyb 

dalyvavo užėmime, bet visa 
vadovavo Anglijos komandų

ui ja

i gasa.

mu) UŽMUŠĖ PASKILBUSJ 
MUŠEIKĄ.

i- -i
■ M
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dalis schleswk;o ati- 
TENKA VOKIETIJAI.

prie r rauk McŲutide sabinio 
durų, 3155 \Vallace Si. tapo nu
šautas Josepb ".lobbic" Hurley,

"i?

Vakar buvo balsavimas antra
me Schlesvvigo zone apie jo 
prisidėjimą prie Danijos. Da
nai buvo nepaprastai entuzias
tiški ir tikėjosi atgauti plebis
citu iš Vokietijos visą Schles- 
vvigą. Rel jiems tai nepavyko 

didžiuma antrojo zono gy
ventojų nutarė pasilikti prie 
Vokietijos. Dėlei to danai yra 
nusiminę ir niekurie kaltina 
savo valdžią už nepavykimą

i mušeika ir artimas draugas da
1 11 . ’ ,, m

I bar _. besislapstančio "Sonny
' Dumi ir nesenai užmušto "Mo-

liudijama, kitas mušeikas, Jo- 
seph Gorvellc su kuriuo nušau
tasis gėrė lame saliime ir pas
kui susimušė. Išėjus jiems ant

ir paskui nuvilkes skersai gat
vę i tuščia lotą, kur ji ir rasta. 
Priežastis to nušovimo, kaip

nesutikimai.

Boliviečiai užpuolė Peru O'Rrieno. kuris nesenai ta| 
pakartas už nušovimą Rridg

a
,’-4

LIMA, kovo 15. -Piru lega- 
eija Bolivijos sostinėje La Pa z 
vakar buvo užpulta 1,090 žmo
nių. Peru konsulatas ir peru- 
viečių namai taipjau buvo už
pulti. Visur išdaužyta langai ir 
nuplėšta valstybės ženklai. Mi-

gen. Montes.

Kent tieky moterų laimėjimas.

EBANKEOBT. Ky ., kovo 16.
Kentucky legislatura priėmė 

bilių, kuriuo suteikiama mote
rims balsavimo teisė preziden
tiniuose rinkiniuose. Kentucky 
moterįs galės balsuoti šio ru
denio rinkimuose, nežiūrint ar 
butu ratifikuotas moterų bal- € V
savimi) priedas prie federalės 
konstitucijos.

Rado sesers lavoną skrynioje.

NE\V BB1TAIN, Conn., kovo 
17. Mrs. Poyvell šiandie savo 
namuose rado skrynioje lavo
ną savo sesers Mrs. Evans, 20 
m. Ji buvusi pasmaugta. Jos

Dabar

bandęs nusižudyti ir prisipaži
no policijai, kad jis yra Evans

HAMMOND, Ind., kovo 16.' 
—Šiandie .1. C. Palmer gavo a t 
virutę nuo savo dukters, kuri : 
buvo išsiųsta beveik 10 metu 

1910 m. iš

polio
"Sonny" Dumi ir 
likos draugų al-

klausė prie Dumi šaikos

nesuimtas.

\VASILINGTON. kovo 17
Oficialiai pranešama, kad kon
stitucinės gvarantijos 
spenduotos Salvadore
gresia revoliucija. Tečiuns pre

nes

’:'r#

su-

zidentas Melendcz

HAMMOND. Ind.. kovo 16.
Teisėjas John II. Gilletle, bu

vęs teisėjas Indiana augščiau- 
siojo teismo, šiandie pasikorė 
savo namuose.

Nesėkmingas joy ride'as.
Didelis gražus 

automobilius vakar 
gė į gatvės kampą 
Mįchigan gatvių

Studebaker 
rytą smo- 
prie 17 ir 
Automobi- 
ir užside

gė. Keturi žmonės sužeista, jų 
tarpe vienas miltinai. Tai bu
vęs "joy ride'as." bet labai ne
sėkmingas.

•s

‘i;

1

P

Šiandie—
kovo 18 d., 7:30 vai. vakar

32 ir Halsted gt. I 
: Jurgelionienč ir Dr

'čiami skaitlingai atsilankyti. I

ii

i?
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NAUJIENOS. Chicago., III Ketyergas, Kovo 18 d., 1920

■ VERTINGAS TONIKAS ■
Užduotis, kokias dažnai sluguojama ant skilvio ir § 

virškinimo vidurių dažnai būna labai sunki, tokiu budu HH 
kad net visas kūnas labai susilpninama. Kentėtojui rei- s 
kia duoti tonikų—gyduolės, kuri ne tik sustiprina jį patį, 3 
bet ir virškinimo vidurius palaiko tvarkoje. Tai galima ||š

Esorka
įpirmiau būdavo žinoma, ‘Severus Skilvio Hitleris” 
kuris esti labai geras pilvo stiniulantas ir valantysis to
nikas, rekomenduojamas silpniems, seniems ir palūgu- 
sii ms žmonėms. Jos gydančioji vertė ir tikrai verta pa-

mo, dispepsijos, stokos noro valgyti ir abelno susinusioji

šių vaistų šiandien- Stokis ant kelio prie sveikatos. Kai
nos: 75c ir $1.50; taksų 3 ir 6 centai. Pardavojaiua visų 
vaistininku.. c

| W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA g 
liiiiiiiiHuiiiiiiiima

BĮ

Kun. M. X. Mockus
KALBĖS

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

MEI.DAŽIO SVETAINĖJE, 2244 W. 23rd Place
Programas prasidės lygiai 7 vai. vakare.

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

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

LIETUVIAMS
ant

TOWN OF LAKE

Vienatinis Bankas
kontrole Suvienytų Valstijų Valstybės ir Illinojaus

pmigų.

Turtas apie $6,000,000.00

Depositors State Bank
1633-4637 South Ashland Avenue

Ketvergi) vakarais 7 iki 9
Subatomis 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

D

L

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

i Sajt Ji hlC 1

Delei rinkimo aukų 
Soc. Berti. Remti

Lietuvos
Fondui.

CF5V0RM 
UCO krl 
nre. / /i

\'6

Cicero,, III.—Daugelis musų 
ungos kuopų bei pavieni

renka aukas Lietuvos darbinin
kų kovai paremti. Bet kad

tikra tvarka. Reikalinga gera ‘ 
kontrole, kad butų galima aiš- I 
kių ir teisingų atskaitų duoti. □

Turėdama visa lai omeny L. Į 
S. S. 138ta kuopa, Cicero, III., 
pampino specialių aukoms 
rinkti knygučių. Jomis rinkli Į 
aukas yra ir lengva ir visas rin g 
kimo darbas greitai sukontro-'l 
liuojamas. Todėl Chicagoj ir 
jos apielinkėse gyvuojančios j |

LSS. 138t|[)s kuopos paskirtų 
agitacijos komiteto narį J. Juk-| 
nį ( 1010 W. 13 St., Cicero, (11.) j 
ir reikalauja minėtų knygučių. 1

Beje, Lietuvos Soc.-Deni, t 
Remti Fondo valdyba dabar 
svarsto sumanymų ai.-įspaus- ' 

’dinli lokių knygučių paties ton

pradėta derlias ir \ bos LSS. 
hui'pos gaus kalbamų knygu
čių —J. Juknis, L. S.-D. F. sekr.

Iš L-S. IlGtos kuopos veikimo

kū menesiui susirinkimų I. A. S. j 
,\etninėj prie 21 ir Michigan I 
galvių. Susirinkimų atidarė i 
kuopos organizatorius, d. V. ; 
Gumbkys Iš valdybos rapor-j 
to paaiškėjo* įogei LSS. llti-i

ik josios veikimas stiprėja. Kuo 
pon Įstojo viena nauja nare, d. ' 
M. Strazdiene.

Pasitarus dėl einamųjų kuo-'
i w \ o »i I . i 1 t i I i L \ 1/ lone linoc ‘ i 1 \ I O *

buvusiųitgaivinimų
ganų, Kovos ir Naujosios Gady
nės. Kiuk pasvarsčius visi su
tiko, kad klausima atidėti se
kamam kariui. Atskirų drau
gų nipomonė t 
kia. kad tuo ta 
kibtis Naujienų

: tarnavimu. Jų 
I minusia reikėtų 
orijos žurnalu, 
komunistams

manymu, pir- 
pasirupinti te- 
tr štai dulko:

me, buvo sunaikinta ir musu t- t
organizacijos literalrtra. Tų 
įpragų dabar gidėtų užpildyti 
tinkamas teorijos žurnalas.

Beje, nutaria suruošti pro
gramų. Tuo tikslu išrinktu spe 
•ialč komisija.

Dar loniybū. Kada 
kuopos susirin-

-

nėj, Ino pačiu

1 f 4

F A£UTf. CMROHK. 
MUimAHMUKULAK 
AMO INPIAMATOW 
MATIEM. AI.M) KM LUM- 
•AGO.GOJTKIATICA, ' 
AM* Ali &VOU7 ACMM 
AMO eUNl.

Vieša Padėka
Aš Antanas Pilackas ir Juozefa Piiackienė šir-

dingai dėkavojame savo visiems draugams, pažįsta
miems, giminėms ir graboriui Odininkui už taip 
skaitlingų ir malonų paskutinį patarnavimų mano 
dukters Valerijos laidotuvėse, utarnirtke, Kovo 16 d., 
1920 m.

Mes jų (mylimų musų dukterį Valerijų) palai
dojome į Šv. Kazimiero kapines. Laidotuvėse daly
vavo 28 automobiliai, apie 159 žmonių. Kvietkų bu
kietų suvežė prie jos karsto 27.

Ilsėkis ramiai mylima musų Valerija šios šalies
X*

žemelėje.

Ar Kenti Nuo 
Reumatizmo?

Jeigu kenti nuo Reumatizmo, 
skausmo ir gėlimo kimo, rau
menų, kaulų, rankų, pečių, ko
jų, nugaros ir strėnų, tai išsi- 
gvdvk naudodamas vaistą 
"RUMĄTIK”, sutaisytų pagal

;j
ii

1

ir Motin a.
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KIEKVIENAS
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Puikų Spalvuotą

Žemaites PortretąN k'Ol i, f

Atvirutes Pavidale
Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis spalvomis 

žinomo lietuvių dailininko

JONO ŠILEIKOS

rūsio aptiekoriaus, kuris per 28 
metus savo aptiekoriavimo, tu
rėjo kasdienini ir labai artymą 
susinėsimą su ligoniais ir dak
tarais ir, išpildęs tūkstančius 
receptų, o tarpe jų žymių ir pa
garsėjusių specialistų, gavo pro 
gą patirti koki vaistų kombina
cija atnešė ligoniui didžiausią 
naudą. Kaina yra tik $2.00 su 
aprašymu, lietuviškai kaip tin
kamai 
ni* 1 
čių ir neparankumų.

Užganėdinimas užtikrintas ar 
ba pinigai bus gražinami. Jei
gu neparanku atsilankytie, tai 
įvyniok $2.00 į laišką ir užsi
sakyk tuojau vaistą "RUMA-

gydytis be atsitrauki- 
nuo darbo ir be jokių kliu-

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

( HICAGO, ILL

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė- 
jiinus ir negale ji - ,
mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

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

DAKTARAS NAMUOSE
Tik kų išėjo iš spaudos nauja kny

ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknis, žiedai, lapai ir It., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma, 
taip, 
bile 
gerų 
ccptų. 
ga kiekvienam.

Su lotyniškais užvardijimais, 
kad kiekvienas gali juos gauti 
atliekoje. Beto yra daugybė 
pamokinimų, slaptybių ir rc- 

Tokia knygutė yra rcikalin- 
Kaina $1.00.

M. ZUKA1TIS, 
451 Hudson Avė.. Roehester. N. Y.

m

9
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T J •: ISIN G A D R A B U ž IŲWC AIN A
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

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

Pam.'.tykit musų specialius siutus 
ir oveikotus po $15, $17.50, $20.00, 
$22.50, $25.00 ir $30.00. Juodi siu
tai po $15 ir $65. Molino serge siu
tai nuo $35 iki $60. Vaikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Molino sorge kelines $5.50 iki $17.50.

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

Atidaryta kiekvieną dieną iki !) 
vai. vakare. Suhatomis iki 10 va). 
\ akai e. Nedčliomis iki 6 v. vakare.

S. GORDON,
1115 So. Halsted St., Chicago, UI.

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 Žemaites portretą į rė
melius ir turėti ji kaipo brangią atmintį.

vetamej buvo susirinkę musų 
buvusieji draugui komunistai. 
Jie, vyrai, nieku budi! neišken
tė ir visų laiką kaišiojo galvas 
i musu svetainę. Bet vidun ei

Per 
ir tiek

ilgą laiką as sirgau 
buvau suvargęs, nus- 

labęs kad net ir gyventi 
buvo atsibodę, kiek uždirb
davau tai visą daktarams 
ir išmokėdavau, ir buvau 
pristygęs vilties, kad bepa.* 
veiksiu.

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

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagalbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTER1S ir į G menesius 
palikau sveikas 
ir dabar čionai 
datt visuomenei; taipgi yra 
tūkstančiai žmonių pasveikę 
nuo SALUTES B1TTERIO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

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

h irti lai naudokite SALUTES BITTERI ir jum suteiks sveikatą, 
sudridir.s vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo intluenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par- 

, inėti.kaip aptiekosc, karčiainose ir tam panašiose vietose ir už 
ia pat kaip kad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainą: 1 bonka 

■>l); 2 b. $3.00; t b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00. 
Cikalaukite aplinkose ar tam panašiose vietose, o jei nęgali gau
tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manut'acturing Co. Taigi norėda- 
greit ap!aik>ti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 

lengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę.tuoj prisiųsiu
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TeJ. Bouievard 8329
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Dabar Pirma

ir tvirtas,

Ii, 
mi

nu

616 W. 31st SI., Chicago, III.

i: l’risiųskite tikrų ir aiškų savo antrašų ir adre- 
SALUTES MANUFECTURING,

By P. A. BALTRANAS CO.
Tel. Bouievard 7351

"!EĮ"

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

JTICl t y i, 1 1 1 KM ‘

kuriu j ir atliko sa- ,
ateal d. Grigaičio ;

•tavo susirinkimus laiko, lai 
'•juo visų žin: ii paskelbiu, kad 
kuopos susirinkimai laikomi 
kiekvieno menesio pirmų neik"!

įėjimas iš Michigan gatves 
VVesl Side. Taigi sekamas kuo j 
įjos susirinkimas bus balandžio Į

Įdomaujantis kuopos : 
ir noiintjs jum įstoti, Įveikimu 

prašomi
kuopos susirinkime, berods, 
bus suruošta tinkamas, progra- 
mčlis.

— LSS. 1 Uitos kp. koresp.

Robertsonui galvosūkio.

dirbančių sveikatos departa
mento laboratorijoj, nebepa- 
tenkinli. Reikalauju didesnių 

algų. Jeigu jų reikalavimas ne 
busiąs išpildytas^ jie musių dar-
bų.

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne

Tiktai po K) Centų

Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, III

Ir policistai subruzdo.
Chieagos policistai tariasi ai i 

daryt ko-operalyvišką krautu- lai

v<. Maisto krautuvių savinin-C

“stačiai pabludę”: policis-
reikalaujama.

nuo 35 iki 50 nuoš. pigiau.

Darbo Žmonių
Knygynas

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

duodame {vairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomijų, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
lų mokslų; hygieną, istorijų, etnolo- 

,'giją, biografijų, kalbamokslius, po- 
I ezijų ir teatrams knygas. Taipgi 
'priimame paskelbimus, užrašome Įa- 
I ikraščius ir pavieniais parduodama 
Į "Naujienas”, “Keleivi” ‘Kardą” ir 
'"Dilgėles”. Mes padarėme musų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už 6c 
krasaženklių.

Phonc Bouievard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE 
Deimantai. < 
Laikrodžiai, 

Auksybė, Co- 1 
luinbijos Gra- N 
fonolhs ir Jie- J 
auviški nau- ® 
jausi rekor- 

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

Phonc Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

■

jį
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JOHN KUCHINSKAS
I, a w y e r

f
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— —

NAUJIENOS, Chlcairo., UI
ji

i! KORESPONDENCIJOS H fili

rfMU.

C1UCAG0, 1LL.
Tclephone Central 3GS4 

Valandos: ryto iki 5 vakare,
Sutintomis: t) iki l po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus

arba parduodant namą, lotą ar
ba farmą ir padirbu visokius 
l.egališkus Dokumentus. Sutei

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Tirmų Mortgeėių ant lengvų 
sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State įlan
kos, 2201 W. 22nd Street.
Cor. l.eavitt. Tek Canal ‘2552.

orkestrą-beną
Parūpina vBnk.ems 

reikalams

J. OfiLAKAS
1414 So. 49th Ceurt 

Cicero, Iii.
Fel. Ciceru 2316

BINGIIAMTON N. kokia daina, Negelb 
f-ak\ mus “nemoku.''

J \ o n c e r t a s—Tt m t i n i n k u 
prakalbos.

žiu žmones kalbanl apie biivu

kovo 10 <1. s. m. .\usros 
choras suiTiigč koncertą, ku
riame dalyvavo pagarsėjęs lie
tusiu dainininkas Jonas Bulė-

Brol, man dar ir šiandie 
balsas ausyse skamba to daini-

Jonas i >n lėnas ?

p i 11 m lėlė

raina

>m ingiems 
d.iimi’ įi

ma \ o i':ir

HamburgaN
CUNARD LINIJA 

Dvivindis Garlaivis 
SAXONIA BALANDŽIO 3-ia 

Kambarių Kaina S150 Trečia Klesa S100
Delei pilnesniu intormacijų kreipties:

THE GUNARO STEAM SHIP COMPANY LIMITED

Patyrimas, Geriausias Mokytojas 
== Išbandyk ši Naują Išradimą -=±=

VYRA! IR MOTERYS.

Man. bi 
kamb.i ausv

Man, kad 
dainuotu.<

T.inir dainavo

ii-

i na \ o nei >1 o1. Ja lis ui i.
i h | bmgliam lonicėiams 

ko nusimini, (žinoma, jie
i n n na

d 111 i

surengė

centą, tai 
kiti' man

II-

iii "a

ne

Butėnu. Juk

lietiniu dainininku
- ’ I ) ‘ -

T. M. I). km p

olicieris" ir

kariuoim nei tinku.
; kalbą pareiškė:

rodos.

luvos darbininku labo' O 

vis rėkia: “Mes kovojame 
darbininku reikalus

dar
už

n i j <»

IS11ĖM\K! Žemiau 
so l i u t. šk ai k v >. ra n t uu ia 
jog iis gi cit.n ir eisis 
šilki.ko plauki! sliekui

.IIE.SK O K I 1

j.m \ ra zin miu. 
. imi ! ii iskai-.u

Europon
ii

)e amas.

vompanija ab-
Plaukų Tonikų,

šen-Ra v to l* tankų Toni-

(pusė svaro) 
už. (iOc.
ŠĮ kuponų, pa

žymėdami šiuo \ ardą ir miręs1) ir įdekite l(h- ver
tes štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes 
prisiusime sampalip

I oi Inai

THE SEN-RAYK) ( O.MPAYY
6817 Vade Park Avė., ( leveland, Ohio.

Gerbiami, šiuomi aš piisiunėiu jum br
is malonėkite prisiųsti man smnpal.i (

štampu, už ku

Miestas
v. y

fSveikam r
t i n

b’jau parašyti draugams \\ m

k iek vien im.
Nau p’eiias.

\o rėčiu u
ne

rašius

V IS11

nuo
maklioriu ir apgaviku, kuru 
imasi visokiais budais “padė
ti" išvažiuojančiam, bi I lai] 
“padėdami" biauriausia i ji to.-

pardavinėja dr.ii!-ėt 1
> darydami aj.in urna

mainiau pinu, i

ĮlltM) vokiečiu markią ai 
t-č'-kiu Kiti, mažesni bai

Kum be reikalo kcr.lv’i 
Halis g\ (tvino būdas i..-, 
žmonių nuo kaspinams ki

už

'Pūkštančiai žmoi 
turi 
nuo

U ’■ 
viduriuose kirmėlę. o 
kitokios I i gos; di'l t< >gi

\ įSUl

ok. mark iu, o pinigais 
m ';nė imdami nuo ^31) 
už 1 ()()O \ (-k. mat kiu !

Ani laivo važiavo su 
daug tokiu zmonju. kur 
uigu mainvmo aj-eiitus

miinn.s
|KK p 
neleki

Kirmėlės ženklai
Žmonės sergantis tuja biauria lipa 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodai, liūtimi kas 
į gerklę kjla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję-, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

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

lokiu agentu \r 
viii, kurio turi 
:ig(-n I urą

i ta 11 d< > t i.

ir
savo km I iečių ms

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

1)R. D1CKSON
1615 Wcst 47th Street.

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

Del to, perspėdamas nuo to 
Lili agenluru ir biuru, patar
čiau tiems, kurie važiuoja Lie 
tuvon, pinigu mainvmo ri-ika- 
lais eiti visados lik j dideliu: 
komercinius bankus, turinčius 
rysią su visu pasauliu. I ii1 ban 
kai visados teisingai patarnaus.

Iš Ne\v Yorko išvažiavau va-

E L< E K T R A
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, l’iefl.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

er visa vau-v

audrą nesusi-

sario I I diena.C 
denvna kelionėfc €
Jura buvo rami, 
tikome. Ant laivo kasdien:1

gaudavome telegramų prane
šančią apie atsilikimus pasau
lyj. Dabar pasiekėm Anglijo: 
krantus it* trumpu laiku iške
li iiisime i Hamburgą. Nerimau

C.

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

\JI Mes vartojam 
pagerinta Oph- 

fU tbalmometer. Y- 
patinga doma at 

M - kreipiama į val
kus. Vai.: nuo 0 ryto iki 9 vak 
įiedfli imis, nuo 9 iki 12 dieną
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‘ Valandos1

Vaiaudo: .
mm ’

!>R. I*’
GYDY1 u 

1637 M’ .51
V ahindo

4 ir nuo 7

Dr. P.
Priėmimo
12 iš -'.c

tini l'i-a-d:
lašės idtr; ''ana

Vyrai ir 
Ar Jus Sergate?

iG-iers iki 12 dienų.

snio už sveikatą.
neitumėte ir pasitartumėte su manimi; nepai- 
i; aš parodysiu jums laiškus tu, kuriuos pagy-

J s

J ; K? '•

CirA

t’tarninkais, Ketvertais 
h Suimtomis D- 9

-------- — ,
Telefonas Pullniaa

ZALLYS
Dentistas
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Telephone Canal 1506

nes, jų nuomone, neprivalo 
turėt balso. Kadangi te-

“biednų“ ir “nebied-
nu žmonių niekas negali, 
tai ta jų valdžios forma ne 
tiktai atimtų piliečio teises

ir butų paremta dideliu vieš 
pataikančiosios partijos sa
vavaliavimu. Ji yra nedemo-

tie elementai, kurie pripaži-
Suhacription Rates:

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

2c per copy.
Entered as Second ciass Matter j vienodai žiuri i piliečiu tei- 

March 17th, 1914, at the Post Office • i i
of Chicago, III., under the act of! D k,V Dę.
tUrch 3rd, 1879.__________________ baltiniai Lietuvos valdyto-
N.ujlenos eina kasdien, išskiriant ■ .i1'* jdll atėmė balsavimo tei- 
nedėldięnius Leidžia Naujienų Ben- s? kareiviams. Jeigu Žmonės 
drovė, L39 S. Halsted St., Chicago, . . v. . .
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

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

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

Sa kyšime, (ja-

mėgins ir dar labinus susiau 
rinti.

$6.00

1.85 šiaušia reikės kovot Lietu-

02 I
12
50 '

reiškia, kad žmogus gali tu
rėt tokių isitikinimų sulig

iš jų. Tuo budu neturtin
gieji sodžiaus žmonės turi 
vergaut ponams. Kad tam 
padarius galą, reikia dyka
duonių - dvarininkų žemes 
pevesti bežemiams ir maža
žemiams. x

Žemės ūkis ir pramonė tu

ra, kad jų vedimas nebūtų

ypač kad apsaugojus darbi
ninkus nuo skriaudos išmani 
dytojų pusės. Bet kad šitas

reikia, kad jose dalyvautų ir 
darbininkų organizacijų at
stovai.

Taigi ir ekonomijos srity
je — žemės ūkyje ir pramo
nėje — reikia eiti linkui de-

Chicagos ir Apielinkes Lietu 
viams Darbininkams 

Pranešimas
Posėdyje, laikytam kovo 9 d., Chicagos Lietuvių 

Darbininkų Tarybos pildomasis komitetas nutarė šaukti 
nepaprastą draugijų konferenciją. Ji įvyks kovo 28 d. 
š. m. 10 vai. ryto M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 PI.

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

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

Hopkinso

Lektoriais bu- rai pataria
er kolegijos, Jobus 
universiteto ir kilų

1 Seattle.
son, negras advokatas, laimėjo

Clarence B. Ander

nija turės jam užmokėti $300 ir 
padengti teismo išlaidas. Daly 
kas mat lame. Anderson nu
sipirko geriausią teatre vielą 
"bos seal". Tečiaus teatro už-

su baltaisiais ponais Anderson 
negalįs sėdėti. Tąsyk Ander
son patraukė kompaniją teis
man, kuris nubaudė kompani
ją, Iri mis šimtais dolerių.

Dabar kompanija padavė a-

didcliu akylumu seka bylos

Sako, ten oras geresnis ir grei
čiau pagysi. Bet sąvo pajie- 
goms tatai padaryti negaliu, 
lodei atsišaukiu savo gimi
nes ir pažįstamus sušelpkite 
mane. Sušelpkite, kad galė-

ir kovoti su mane varginančia 
liga. Už man suteiktą pašelpą 
busiu labai dėkingas. Aš paei
nu iš Akmenės, Mažeikių apskr.

B. 3. Box 31.
\Vinnl ield,

Lietuvos Laisvės 
Fondas. .

Mėnesiui .........................
Suvienytose Valstijose, ne 

paštu:
Metams ...........................
Pusei metų.....................
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiams ........
Vienam mėnesiui ...................... 65

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ................
Pusei metą..........
Trims mėnesiams

3.00 '
4 .» ■» I

duot pinigų bažnyčios užlai-

$7.00 
4.00 
2.00

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kint savo vaikus poterių ar
ba nemokint. Aaišku, kad to
kia sąžinės laisvė tegali būt 
įvykinta ten,kur bažnyčia y-

Kova už 
Lietuvos laisvę.

mokykla atskirta nuo baž- 
y.včios. Jeigu valdžia mokė

i a galima tiktai per kovą.
Butų įdomu žinoti kiek iš 

tų politikierių, kurie nuola
tos bažijasi “demokratingos 
Lietuvos” vardu, pritaria 
augščiaus išdėstytiems daly
kams.

Kad tiems dalykams pri
tartų Amerikos lietuviu dar
bininkų minios, tai nėra abe 
jenos; reikia tiktai kad jie 
butų tinkamai išaiškinti 
joms. Bet, dėja, iki šiol mu
sų minios yra užbovijamos 
įvairiomis pasakomis.

Jeigu norime patarnauti

me pasirūpinti, kad žmonės

tik
ini 

reikia šių keturių pamatinių

Kad Lietuva pataptų toma religija, tai ir netikin
tis žmonės butu verčiami »■ v
lemti savo pmi 

dalykų: 1) kad jos Seimasiėiais) tikėjimą, 
ir vietinės savivaldybės bu-! 
tu sudaromos iš žmonių at-!k’ 
stovų, išrinktų visuotinu, ly-iS!1

Apžvalga
etuvoje atkakliausia prie-
įsis kunigai, kadangi taC. ’ ’ C. J

lisve grūmoja pavojum jų

SANDARIEČIAI Už

mu; 2) Kad visiems pilie
čiams butų užtikrinta pilna 
žodžio, spaudos, susirinki
mų, organizacijų ir sąžinės

pač valstiečiuose. Su kimi-Į
atsi-

aprūpinti žeme; 4) kad so
džiaus ir miestu darbiniu-v

kams butu suteikta balsas! 
žemės ūkio ir pramonės tvari 
kvmo bei kontroliavimo ista I

/.ino, kad bažnyčia šiandie v v v
i ra goriausis įrankis mulkin- 
: ii ir laikyti paklusnume dar- 
!' .'ninkus. Lietuvos darbi- 
i n’nkai ir kiti šalies progreso

vis šalmiukai privalo 
! )< mokralinės I .icluvii

remi i
Tau- i

rg ingai

j(^ elementai. Vienok ir 
neina i 

p. Leonotol ia us;
kairi

Pirmieji du d • musu pagelba jiems šito-

paprastai yra vadinama po
litine demokrati ia.

Vien politinės demokratijos 
įčiaus neužtenka tam, kad

baigi, tautininku 
skailvlies kairiosios

prulunzijos 
oiiūsų vi

dutini net u

1 IKI ai Ičllbvd Sdllb g<-111 uil- 

ti tiktai ta, kurią valdo žmo
nės (liaudis), rinkdami i is-

\ am šalies plėtojimnisi. Ne 
ūktai politikos, o ir ekono- 
■ n jos srityje žmonės turi pa- 
v:.pti savo likimo šeiminin-

Kaikurių tautininkų palinki 
mus i liaudininkų

i Lkcs tuomet.
|U!sę, apsi- 
i tarpe iii

surimtėjo" H

stovus, kurie taip-pat skiri

dymui ir prižiūri jos 
mą.

įsvk ualiuosuot žmones 
ekonominio išnaudojimo BLOGAI PAINFORMUOTI

APIE AMERIKIEČIUS.

mojo Seimo rinkimų diena. Baisi reakcija, kuri siaučia 
Lietuvoje, grūmoja užkirsti kelią į Seimų darbininkų 
klesos apginėjams. Todėl musų pareiga yra padėti jiems.

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

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ TARYBOS 
PILDOMASIS KOMITETAS.

San Francisco. — "Kad ga
lėjus šiokiu ar lokiu budu at

rinius patriotus, Irusius ir vai 
džius drausmes, Kalifornijos 
darbininkai nutarė kurti Ame-

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

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka- 

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

niai. Musų vadinamieji tau
tininkai lokiu griešlumu ai- 
kštėn nekelia ir daugelyje 
\ ietų ramiausiai dirba su kle
rikalais bet koki darbu. Kad

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

rikos Darbo Partijos skyrius sa 
vo valstijoj. Juo liksiu kovo 
I I d. Įvyksta visos valstijos 
konvencija.

Inicialvva kūrimui Valsti

Vakarvkščios dienos aukų * c
kvitavimas parodė ne tiek di-

tu ir U.
Amerikietis perskaitęs šito

kią nuomonę apie musų tauti
ninku ir klerikalu sanlvkius, C i. *
lik nusikvatos. Musu laidiniu 

c

Kirkintillochų Škotija, šia
me mieste liko įkurtas mimici- 
palis bankas. Kituose miestuo
se manoma ir-gi kurti panašius 
Lankus. 1'urinl oinenėj. kad

lernacionalė San Francisco Me 
chaniku Asociacija. Manoma, 
kad organizacijos platforma 
bus tolygi panašiu organizaci-

nės dienos davė, bet užtat šian 
lie atsilyginta. Lietuvos Lais

vės l'ond’o kasierius štai kokiu 
c 

į ujamų skelbia:

Auku kvitavimas.

Darbo Partijos kontrole,

bią rolę darbininku judėjime.

jose.
ta per d. Grigaičio p ra

si,nitus amerikiečiu -
turėtų, rodos, žinoti

Lietuvos rašvtoji

ėda vieni
žmogus, 

laikraščius 
tatai.

Londonas. — Pirmu kartu iš 
Rusijos gauta bevieliais prane-

I be Londou Daily Heraldo re
daktoriaus, aprašymas dabarli-

būry šiuo tarpu Busi-

taisyklingumu prieš amerikie
čius!) turbūt yra sunku supras 
Ii Amerikos lietuviu laikraščius

įask lito ant s\etimos malda- 
civgės.

DEIVIS" PRIEŠINGAS
BLOKU SU TAUTI

NINKAIS.

Dėlei "Veinybės L." sumany
mo. kad socialistui eitu išvien

rašo:

Bet ules paklausime 
n\ bes Lii lu\ ninku".

jos stabas darė su 
konferencijas Ne\v 
buleliuose? Ar ne

jų nutarimus ir vi 
"memorialus?" Juk 
žmonės ir šiandie n da

su socialistais 
tuvninkų" čia 
jai socialistu pagalbos

Juk laidininku ir 4

kam

Protestas prieš Lie 
tuvos valdžią. Kaz. Norkus, Pbila., Pa. 5.00

T. Kergė, NVcstvilk', III. .5.00

Masiniame Cicero. III., lietų
jų susirinkime kovo 13 d. š.

Kliubas, Kensington, 
per D. Shalku .... 28.()5

F. Doveika, Biverton,
III..................................... 5.00

vadinasi respublika.
Lietuvoje, kaip matyt, di

delė didžiuma žmonių stoja 
už šitokią valdžios formą. 
Bet tenai yra ir priešų jos. 
Atžagareiviai (klerikalai ir 
smetoniniai "pažangiečiai”)

tai tada, kada-bus panaikin
ta privatinė 
žeme

nuosavybė ant 
)tuvių, geležinke

lių ir panašių dalykų, ir ka
ti i jie pereis į visuomenės 
rankas. Lietuva iki tokio 
laipsnio dar šiandie nėra pri

Mes, amerikiečiai, esame ne 
pergeriausiai painfori.niioti apie 
dalykus Lii tuvoje, bet Lietuvos 
žmonės, matoma, dar mažiaus 
nusivokia apie tai. kas dedasi 
pas mus. Ju nežinojimas mu
su santykiu yra taip didelis, 
kad iic dažnai ir išK amerikie-

kio nėra.
garbina Smetoną, ir Fieni ir 
kili priešingi Lietuvos vie
nybei su revoliucine Busija, 
ir vieni ir kili remia karę 
prieš Busijos dubininkus, ir 
vieni ir kili Užgiriu Galva-

brendus. Bet jau dabar ga
lima tenai įvesti tokių per- ui čia skirtumas, kurie jų

liką, bet vokiečių okupaci
jos laiku jie jau buvo nuta
rę padaryt Lietuvą monar
chiją ir pakviest ant sosto

vintų darbo žmonių jungą.
Milžiniški žemės plotai 

Lietuvoje priklauso dvari-

Vienas "Darbo"

kraščio 7-lam numeryje, kad ligijos klausime.

lietuvių laikraščius, įgijęs lokių

kai yra vadinamieji “komu
nistai". 4Jie nenori monar
chijos, bet jie ne visiems 
žmonėms pripažįsta teisę 
rinkti valdžią. Jie stoja už 
“tarybų diktatūrą“, t. y. to-

p jau ja, o lobius kraujasi ir 
linksmai leidžia gyvenimą;

valstiečių arba visai neturi 
žemės a?ba turi jos tiek ma-

Amerikos lietusių partijų 
gyvenime yru tųl ypulybių, 
kuriu nėra Lietuvoje. Saky
sime, lenui vadinami laidi
ninkai vra didžiausi klerika-

tiktai "biednų žmonių” orga 
nizacijų atstovai. »Kiti žmo-

Bado verčiami jie turi arba 
už pusdykę dirbti dvarinin
kams arba brangia kaina 
imti nuomon žėmės sklypus

priešininkai. Beveik lik tuo 
ir teužsiima jie, kad' visur

Pas mus Lietuvoje tenka pa
stebėti visai priešingi reiški-

sakosi netikį tam. Bet lai 
juk n< gyvenimo klausimas. 
Bei šilam klausime tautinin-

ko seime vienu davatka su
manė poterius sukalbėti, ku
nigai ją parėmė — ir tauti
ninkai nusileido.

Kaipgi socialistai gali su 
lokiais žmonėmis dėlis į vie
nybę? J 
cialistams 
re i via is.

su

"Visos bažnyčios yra atda
ros. Žmonės liuosai jas lanko. 
I uošmis Kremiinas yra lanko
mas, kaip ir senovėj. Gatvėse 
galima maiyti įvairių klasu 
žmones. Visi kenčia badą, šal
ti ir serga Įvairiomis ligųmis. 

Titai pareina nuo tarpusavinės 
karės, kuria gimdo svetimų

Kasdien ateina vis (langiaus 
ir (langiaus žinių apie pasibai
sėtiną reakcijos siautimą Lietu

daromi arba laip smaugiami 
cenzūros, kad turi paliaul ėję. 
Darbininkų organizacijoms, po 
litinėms ir net profesinėms, 
draudžiama laikyt savo suva
žiavimus. Proifresyv esnieji vi 
suomenės va akėjai ir šiaip žino 
nės, kuriuos iskundžia alžaga- 
ruiviai, grudžiami j kalėjimus 
ir dažnai mėnesiais laikomi te
nai be teismo tardvmo.

590.0b

Viso labo 701.21

Aukokite.

C augijose, kad grėdu laiku su
rinkus Lietuvos Laisvės Fon- 
.’an lakstančius dolerių. Visi 
lie pinigai eina Lietuvon musų 
kovojantiems draugams darbi- 
r.mkams paremti; idant įvyk- 
vinčiais neužilgio rinkimais į 
^teigiamąjį St irną jie galėtų 
kliedu ugi j u savo atstovų pra-

mynų, tai draugiškumo. Len 
kai, ukrainiečiai, faktinai, 
vi'-'os laidos gali susilaikyti su 
Busija, jei jos tikrai nori (o.

"Mane slačiok stebina tas
nepaprastas pasitikėjimas, ku
ri reiškia kiekvieno v aldmihkb 
veidas. Jie šaltai žiuri ateitim 
Ir jų pasitikėjimas traukia sa
vęspi minias. ..

Žmonės baisiai blogai rėdosi.

ma juosi1 pastebėti.

dė gairių ligų ir nelaimiu. Ir 
tie niiliouai žmonių reikalauja 
vieno lik (kiliko, kad jiems 
Imtų leisią gyventi.

jaučiuosi Maskvos galvosi' taip 
jau liuesas ir saugus, kaip ir

jaučiuosi da geriau. Tikroji re
ligija yra nepaliesta; moterys
tės sakramentas užlaikoma 
laip jau šventai, kaip ir seniau. 
Bažnyčios atstatoma bendruo
menes pinigais. čia nieko nė
ra lokio, kas butiĮ bloginus, ne
gu M<ilos(' sostinėse; bet užtat

rių negalima surasti kitose sos
tinėse. "

I’ortiand, Ore. Trys dešim 
lys 1. W. W. narių laikoma pa
vieto kalėjime. Visi jie yra 
kaltinami kriminaliame sindi-

vo 1(> d.

Baltimore, Md. — Vietos imi 
jos įkūrė darbininkų kolegijų. 
Pradžiai bus pasitenkinta ora
torijos, politines ekonomijos, 
bėgančių reikalų ir anglų kal-

tuo

ma

ia mojo rinkimai, 
)si aršes- 

Jos pagalba, matvt, neri

bo žmonių užtarėjai negaieių 
ieiti i Seimų, ir kad Lietuvos C c C

konstitucijos darymus tektų 
vieniems (kirlio žmonių išnau-

Liniukai susirinkusieji į masinį 
milingą kovo 13 d., 1920 m. J. 
Jukniaus svetainėje, 1837 \V. 
1 ' SI.. Cicero. Iii., griežčiausia 
protestui)jame prieš tai.

Mes reikalaujame, kad Lie
tuvos laikinoji valdžia apsau-

ypatingai duotu jiems laisvai

jo Seimo rinkimuose. lik lai 
sva liaudies valia gali sutverti 

Laisvi! Demokratinę Lietuvos
Ilespubliką!

Nuiariami' šita rezoliuci ją 
paskelbti laikraščiuose ir jos

1Jcluvos

— J. .kikilis, pirmininkas.

Džiovininkas prašo 
paramos.

Winnfield, La.—Esu 
stas džiovos, su kuria 
per šešis melus. Kada

kau i džiovininkų sanntoriumą. 
Čia prabuvau devyniolika mė
nesių. Po to išvažiavau pas

Joną Naratavičiu. 1918 metais 
Naralavicius išvažiavo Louisia- 
nos valstijom ir mane pasiėmė 
kariu. Čia. ačiū savo geram 
draugui, ir dabar esu. Dakla-

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

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: 

1323 S. Halsted St
Ant trečių luoų 

Tel. Drover 1310

I IT lOBIP

Miesto Ofisas:
127 R Dearborn lt. 

Unity Bldf.
Tel. Central 4411

>. PETRATIS S FABIJONĄ!

■A. PETRATIS & CO
Vj

REAL ESTATE- INSURANCE

European American Bureau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortes 

NOTARULSAS

J249 So. Halsted Street, Chicago. Illinois į : Telephone Boulevard 611 |įl

Mortgage Bank

o

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
25 E. YVanhington St. 
Marehall Fleld Annex 

I8th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North We«tera Ava. 
Valandos: 6 iki 8 vakare.

^-Spinduliai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telefonas West 6126
- ---------------

Telcplione Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo, 
3261 Su. Halsted St. Chicaao. III.

S. D. LACHAWICZ ;
Lietuvys Graborius j 

Patarnauju, laidotuvfi.se kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi-Į 
įšaukti, o mano darbu busite už- 
ganėdinti.
2314 W. 23 PJace, Chicago, III 

I Tel. Canal 219H.
NHW

laidotuvfi.se


Ketvertas, Kovo 18 J., 1920

Lietuviu Rateliuose
SVARBIOS PRAKALBOS 

APIE LIETUVĄ.

Sekama nedėldienį, kovo 21, 
kaip 2 vai. po pietų Hocrbcrs 
svetainėje 2135 Blue Island 
Avė. Chicagos Lietuviu Dar
bininkų karyba rengia svarbias 
prakalbas apie Lietuvą. Bus 

aiškinta apie dabartinę padėtį 
Lietuvoj ir Lietuvos darbiniu* 
k u kovą už savo laisvę. Kalbės 
Naujienų redaktorius P. (ui
gailis, adv. K. (ingis, adv. Kl.
Jurgelionis ir Dr. A. Montvidas.

Visi, kurie interesuojasi apie 
dabartinę padėtį Lietuvoj, ku
rie nori atsižinbti, kas dabar

dedasi “laisvoj ir nepriklauso
moj“ Lietuvoj, tegul nepamirš-' 
ta atsilankyti.

BRIDGEPORT

Jaunosios Birutės koncertas.

Kovo II d. Mildos svetainė
je įvyko koncertas nepapras
tas, malonus koncertas, l ai bu
vo Chicagos lietuviu vaiku 
koncertas, kitaip Jaunosios 

Birutės.
Iki šiol mums rengdavo kon

certus pasenę kūdikiai, kurie, 
kada jie buvo tikrais kūdikiais, 
koncertuodavo žąselėms, kiau
lidėms.........lu nieks nemokino;
jie rasi nė nežinojo, jog galima 
koncertus duoti ir gyviems žino 
nėms. Jie tai sužinojo lik pa
augę. pasenę, kada atvyko “lai- 
svon šalin.“ Amerikon.

() čia buvo tikru kūdikių 
koncertas. Kilusis vos įmato
mas. bet dainuoja kaip vyras, 
kaip merga. Ir dainavo gerai. 
Dainavo geriau negu tūlų C.bi- 
cagos pasenusių kudikm cho
rai.

Vis i ką t< n girdėjome ir re
gėjome -ačiū p-lės Sulomjos 
Staniuliutės triukui. Iki šiol mat 
organizuot i tik pasenusius kū
dikius ir įuh bandvta sužadin-

Duok vaikams
saldainių, jeigu 

jų geidžia.
Užganėdink juos, kad dėl 

to jie neverktu be re i kai o ir 
neerzintu savo nervu. Bet * c
nepamiršk duoti jiems Par- 
tola pravalymui jų skilvio 
nuo nevirškinamos medegos, 
kuri randasi saldainiuose, 
dėl pravalninimo vidurių ir 
pravalymui jų kraujo.
Vaikai labai mėgsta Parto- 
lą, nes yra saldi, kaip cuker- 
ka, skani — kaip gera kon
fitūrą. Partola yra labai ge
ras daiktas vaikams, nes pra 
valydama ir atnaujindama 
kraują, neišaukia jokių 
skaudėjimų.— Kaina už vie
ną dėžutę $1.00, už seses dė
žes $5.00 Aptiekoje Partosa, 
100 Second Avė., Nevv York, 
N. Y.'
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f INTERNATIONAL CARTOON CO.

ti užmirusią musų žmonių sie
lą. Bet p-lė S. Staniuliutė pir- 

j moji Chicagoje pradėjo orga- 
j nizuoti tikruosius kūdikius. Ir 
j kada šitie'josios aifklčtiniai ■ 
; paūgės—už metų-kitų savo 
dainomis jie tikrai žavės savo 
klausytojus.

P-lė Salomija yra suorgani- ' 
gavusi dvi vaikų draugijeli: 

! viena Bridgeporte, “Jaunoji Bi
rulė,“ o kita Boselande.

k— Pebėjus.

CICERO

Prakalbos apie Lietuvą.

Kovo 13 diena vielinė LSS. i 
138 toj i kuopa surengė prakal-
bas. Kalbėjo Naujienų redak
torius <1. P. Grigaitis. Žmonių, 
kaip dėl Cicero, buvo daug. 
Kalbėtojas aiškino Lietuvos 

valstybės bei jos valdžios kūri
mosi istoriją ir apie dabartinius
Ųs Lietuvos reakcininkų 

žiaurumus. Pągalios skaityta 
ii- priimta protesto rezoliucija 
prieš Lietuvos valdžią.

Rinkta aukų Lietuvos Soeial- 
dvmcikratų Partijai remti, ki
taip ■< Steigiamojo Seimo rin
kimų agitacijai vesti. Aukų 

surinkta $59.07. Rengimo lėšas 
padengus Liet. Soc.-Dem. Pa r- , 
tijai Remti l’omlan pasiųsta 

*$ I1.22.
Aukojo: J Gusčius, P. Dau

baras po $5; 1). Adomaitienė,
M Mazūra. P. Ži lvis, J. Mar- | 
kus, J. Šinkūnas, K. Adomai
tis po $2; M. Viršinskas—$1.75; 
P. Gurąs, P. Sdamskus, C. Put 
rius, J. Tomukaitis, J. Ūsas, A. 
Zurba, M. Zabielis, J. Vaitkus,
\. Mikalajūnas, J. Naudužas, ! 

M. Bulavas, J Ambrazas, A. 
Matukas, K. Povilionis, A. Bu- j 
dinskas, F. Mickevičius, I. šim 
kus, P. Butkus, J. Geistcrienė, 
V. Jakubauskas, V. šliauteris. 
S. Zinkevičius, J. Eidrigas, E. 
lakubka, J. A. Navickas, J. 
Permskas, J. Statigo, J. Zalubi, 
J. Pūkis po $1; S. Turą 75c;

Jaras, J. Zineviėius, D Kau- 
lauėia, J. Raibias, V. Zurba, P.! 
Jakubonis, K. Marazas po 50c - 
Viso $59.07. — Koresp.

Svetainės klausiniu.

Jau laikas paskutinius ban
dymus daryli, kad sutraukus 

visus, kurie pasižadėjo ir kurie 
dar mano prisidėti prie Lietu
vių Liuosybės Namo Bendro
vės. Ko-gi laukti? Daugumas 
atsikalbinėjo: “Palaukit pava- 
ario. žiemos laiku liestai vsit.” 

štai jau ir pavasaris! Draugai, 
daugiau nei žodžio. Stokit mu- 
• ų eilėn. Jeigu jauti savo (Irau ; 
gą, norinti prisidėti ir tą pa
drąsink ir paprašyk, kad pa- • 
.kabėtų. Laukti nėra ko. Sve
tainės reikalingumą Ciceroj, 

jau visli ma|om, dabar nėra 
tinkamos svetainės. Tatai pri
valome subrusti ir gerokai pa
siskubinti, kad ateinančiam am- 1i 
deniui galėtume pastatyti sve
tainę.

Nedėlioj, kovo 21 d. įvyks i 
Liet. Liuosybės Namo Bendro
vės šėrininku susirinkimas, ku c

h o v/ -
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riame bus kalbama apie galu
tiną svetainės statymo ploną. 
Susirinkimas bus Neffo svetai
nėje, 1500 So. 19111 Avė., 1-mą 
vai. po Įlietų.

šiame susirinkime reikia bū
tinai padvigubinti šėrininku 
skaičius. Kiekvieno nario už
duotis gauti bent po vieną nau 
įą šėrininką, o kas da-ugiau dar 
geriau. Prašomi visi dėti pa
skutines pastangas, kad šis su
sirinkimas padarytų tokias pa
sekmes, kokiu mes norime at
siekti. Sekr. V. Shileika.

WEST^PlH l MAN__
S u • |i,rin k i m a h—a likos.

Kovo I I dieną Tėvynės Mylė
tojų Draugystė No. "2 laikė mė
nesinį susirinkimą P. Kareckio 
svetainėj. Aptarus draugystės 
reikalus buvo prisiminta apie 
Lietuvos reikalus. Nutaria pirk 
ti I.LP. boną už. $100. • J'aipjau 
neužmiršta musų draugai-dar- 
bininkai Lietuvoje. Jų kovai 
u prispaudėjais tuoj padaryta 
mezliava ir surinkta $10.50. 
Nors tai nedidelė auka, bet su
lig narių skaitliumi ji neper- 
mažiausia. Butų gera, kad ir 
cisos kitos vietos lietuvių (Irau 
’ijos bei pavieni asmens steng
tųsi pasekt Tėvynės Mylėtojų 
Draugystę ir kiek galėdami pa
dėtų savo draugams Lietuvos 
hirbininkams nusikratyti jų 
įaudolojų jungą.

Lietuvos darbininkų kovai 
,'eiiili aukojo: A. Statkus $1.- 
50; P. Mikolailis, M. I'igrudis, 
?. Maksimavičius, A. Baltuška 

po $1.00; A. Skačauskas, J. 
t rlikas, K Bakutis, P. Bareišis, 
<. Maksimavičius, P. Šeibul, V. 
’lašinskis, J. Kerbelis, P. Ge- 
umbickis ir J. Sadauskas po 
)0e.

Visiems aukotojams \ tariu 
didingą aciu.

Pinigai pasiųsti per Naujie- 
iu redakciją Lietuvos Laisvės 
''ondiii. Pinigus $10.50 gavo- 
ne ir atidavėme kam skirta 

N. Bed. — A. Statkus.

CHICAGA ESANTI GIRTA.
Ją girdo pati valdžia.

.\tatinkamieji valdininkai su 
arupinę. Cbicaga esanti girta. 
Tirta “kaip1 paskutinis latras.“ 
r to neveizint, kad dabar esą 
'sausi laikai“ -visuotinoji pro- 
libicija. '

O kode! ji girta? Ve delko. 
Valdžia pasigailėjusi tų “ligo- 
lių,“ kurie receptais gali gaut 
legtinės vaistinės!', Joks esąs 
aalvarkymas ir nieko čia nepa- 
larysi. “Sabiniai'’ dabar pasi
vadinę “drugštoriais,“ o “bar- 
ienderiai“ daktarais, ir biznis 
einas as usual.

Kas daryli valdininkai tai 
lesugalvoją. Vaistines negi už 
larysi, o daktarai jiems recep 
tu įvales... daigi tariamasi 
rinkli “informacijų,“ o paskui 

pažiurėsią kas čia padarius.
Geri žmonės kuždasi, kad 

’drugšloriai paklius: jie gaus 
\ iskės kortelių.“ d aigi, jie ne
galėsią parduoti daugiau negu 
iiems skirta. Tuo rasi pasirū
pinsiąs garsusis majoras Dal- 
rymple.

I .aukite!

Verbuojasi nearus.
American \ Railxvay l'Lxpress 

kompanija nulai'ė nepasiduoti. 
Ii skubiai verbuojasi negrus ir 
jais ryžasi sulaužyti ekspresi- 
ninkų streiką.

NAUJIENOS, CK!eMK».. ĮIU
LIETUVIAMS RUBSIUVIAMS 

ŽINOTINA.
(’Jiicagos rubsiiivin Jungtinė 

daryba (Joint Board) yra nu
tarusi, kad kiekvienas narys tu
ri teisės persikelti į tą lokalu, 
kuris jam patinka. Taigi visi 

tię lietuviai rubsiuviai, kurie 
iki šiol priklausė ir priklauso 
svetimtaučių lokalams, dabar 
gali persikelti į lietuvių lokalu

209. Lietuvių lokalo susirin 
kiniai laikoma kiekvieno mene 
šio pirmą ir trečią pėtnyčią 
Unijos Svetainėj 1501 N. Hobey 
SI.

Beto, kurie dar negaunate 
rubsiuvių organo Darbo, pri- 
duokite savo adresus lokalo 

sekretoriui. Darbas bus ^siun
tinėjama veltui.

Lietuvių lokalus nutarė su
rengti paskaitą apie unijiznią. 
Paskaita bus pėtnyčios vakare, 
kovo 19, kaip 8 valandą Unijos 
Svetainėj 1501 N. Robey St. 
Skaitys J. Laukis. Visiems rub 
siuvianis įžanga veltui, d'odel 
lietuviai rubsiuviai tegul nepra 
leidžia los retos progos ir kar
tu tegul jie, kaip vienas, lan
kosi į skyriaus susirinkimus. 
Musų organizacija dabar yra 
tvirta, bet kad ji butų dar tvir
tesnė, reikalinga, kad jos nau
dai veiktų visi josios nariai. 
Liet, lokalo pirm., — V. Prusis.

Padėjo bombą.
Nežinomi piktadariai vakar 

naktį padėjo bombą prie jani- 
lorių unijos prezidento, \Vi- 
lliam Ųuesse, buto 1732 India
na gatvėj. Bomba gerokai ap
griovė butą, bet nė vieno nesu- 
žeidė.

Kas padėjo bombą—Ųuesse 
nežinąs. Bet pasak I lerald-Ex- 
imincrio, jisai sprendžiąs^ kad 

t d “raudonųjų“ darbas. Jis, 
Juesse, buk norįs pašalinti iš 
įauitorių unijos “visus svetim
šalius, raudonuosius; aidoblis- 
lns ir tuksiančius socialistus.“ 
Praeita savaitę dešimt tokiu 
"negeistinų imijistų“ buvę pa
šalinta.

Jai jau antra bomba, padėta 
prie Ouesse’o buto.

MOCKUS VYKSTA 
CHICAGON.

šiomis dienomis žada atvyk 
Ii (Jiicagon žinomasai lietuvių 
laisvamanių kalbėtojas, M. X. 
Mockus. Pirmą kartą jisai kal
bėsiąs laisvamanių vakare p. 
Meldažio svetainėj kovu 21 d.

— Vat.

Jie pasigailės—publikos.
Gatvekarių kompanija an- 

dais naują managerj paskyrė. 
Jisai luč tuojau paskelbė, kad 
patarnavimas publikai esąs ne
likęs. Jis pasirūpinsiąs, kad 
butų daugiau gatvekarių ir kad 
jie (galvekariai) butu “nauji, 
parankus ir švarus.“

Pažadėjo, bet neištesėjo. Chi 
jagiečiai dar ir šiandie važinė
jasi galvckariais yt silkės bač
koje. /

Pons manageris vakar ir vii 
paskelbė, kad publikos... rei
kia pasigailėti. Beikalinga dau
giau naujų, švarių ir parankių 
gatvekarių.

Reikia, reikia, reikia... tik 
laukite!

Prekinis traukinys vakar nak 

IĮ užbėgo tini ėjusio skersai se
nių automobiliaus prie Leavitt 
ir Garfield galvių. Trjs žmonės 
sužeista.

Namų statytojai gauna 
didesnių, algų.

Namų statytojų unija įgijo 
naujų laimėjimų. Be kita dar- 
bininkai-murininkai dabar gan 
šią po $1.25 valandai ir dvigu
bą mokestį už viršlaikį. Daily- 
džių algų skalė taipjau busian
ti sulyginta su mūrininkų.

Teatras-Muzika
“Marija Magdalietė.”

Lida Iskarijotas (p. Sunku
lius) savo labai sunkią rolę lo
šė visa savo išgalia davė jau
smo, tragizmo. Publikai jis vie 
ninlėlis iš vaidintoji; paliko, 
griausmu aplodismentų nuly

dėjo jį nuo scenos. Bet... iš- 
Lįkrųjų buvo silpna parodija, 
liula visai k: ton iška.s lypas 
dvasios pergyvenimais ir iš
vaizda.

Flavijus (p. Stasiūnas) ir 
Kaitas (p. Buragas) nors buvo 
ne savo rolėse, bet vaidino jau
smingai, stengės, intonavo savo 
kalbą. Jautėsi, kad šiuodu lo
šėju turi savy tos dieviškos 
dovanos artizmo ugnelės. Jie 
du gabus. Bet verčiant juos 
atvaizdinti šiuos patricijus rei
kalauta nuo jų perdaug.

Kilų lošėjų čia neminėsiu. » 
Dramatiškas ratelis turi gerą 

dailės skoni, supranta grožį; 
tik šiuo žygiu užsivertė ant sa
vęs nepaprastai sunkią savo 
jėgoms naštą. — Bu.

PRE LEKCIJA.
L. M. Apšvietos draugija rengia 

svarbias prelekcijas, subatoj, 20 d. 
kovo, S vai. vakare, White Mark 
Sųuare I’ark svetainėje, 30 ir Kais
toj St. Lekciją skaitys Dr. A. Mont
vidas, temoje: “Lyties Hygiena”. Vy
rams ir moterims, nejaunesniems 16 
metų.

21 <1. kovo, Aušros svetainėje, 2 vai. 
po pietų, skaitys lekciją Dr. L. Grai- 
ėiunas, temoje “Motoru Asmeniška 
Hygiena”, ši lekcija tik vienom mo
terim, ne jaunesnėms kaip 16 metų 
Inžanga dykai.

Kviečia L. M. A. Draugija.

Nedėlioj, kovo 21. p. Meldažio sve
tainėj bus didelis Kardo vakaras. Be 
kita kalbės visiems žinomasai lais
vamanių kalbėtojas, M. X. Mockus. 
Visi kviečiami atsilankyti.

— Rengėjai.

Town of Lake. — L. S. S. 234 kp. 
susirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 21, 
kaip 10 vai. ryto, L'niversity of Chi
cago Settlement svet., 4630 Gross A v. 
Draugai ir draugės, nesivėlinkite, nes 
bus daug svarbiu reikalų apsvarsty
mui. Taipjau kviečiame ir tuos, ku
rie norėtų įstoti kuopon.

— Org. P. K.

( hieagos Liet. Soc. \ yru ( horo na
riai, susirinkite visi kovo 21, kaip II 
\al. dieną į Mildos svetainę. Iš ten 
eisime nusiimt paveikslus.

— Sekr. I). Miller.
■ II ■    —     ■ ■■■'■ ■ I ■ 11

Harvey, III. — Pėtnyčioje, kovo 19 1 
d., LSS. 228 kp. rengia prakalbas, 
kad išaiškinus visuomenei, kokiame 
padėjime šiandien yra Lietuvos darbi
ninkai. Kalbės, pirmu kartu šioje ko
lonijoje, “Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis. Svetainės adresas: 15639 
So. Halsted St. Pradžia lygiai 7 vai. 
vakare.

Roseland. — LMl’S. 25 kp. valgių 
gaminimo lekcija, po trumpos pertrau 
kos, dabar įvyks pėtnyčioj, kovo 19, 
kaip 7:30 vai. vakare drgės Kačinskie
nės bute 101 W. 107th St. Visos mo
ters kviečiamos atsilankyti.

— Komisija.

Susiv. Am. Li0. Kareivių 2 kuopos 
lavinimosi painokos įvyks kovo 19 d.„ 
kaip 7:30 vai. vak. Rašinskio svet.. 
731 W. ISth St. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. —Valdyba.

Town of Lake. — Amalgamated
Nloiit Cutters tirui Butchcrs? W o »•!<» ii cn unijos 257-to lokalo nepaprastas susi- 
rinkimas bus ketverge, kovo 18 kaip 
8 v. v. Ežerskio svetainėj, 4600 So. 
Paulina St. Visi nariai prašomi atsi
lankyti ,ncs reikės balsuoti klausimą, 
šaukti spccialę konferenciją ar n<f.

—J. P. Barkauskas, rast.

PRANEŠIMAI
Rubniuvių unijos 269-to skyriauH 

pusmčnesihis susirinkimas bus pėtny- 
cioj, kovo 19, unijos svetainėje, 1564 
N. Robey St. Pradžia kaip 7:30 vai. 
vak. Visi nariai prašomi atvykti lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų, 
be kita rinkimas delegatų j Joint 
Boardą ir pasitarimas ar reikia siųsti 
delegaų į visuotiną suvažiavimą, kuris 

. bus Baltimorėj. Beto, susirinkime bus 
j lekcija apie unijizmą. Tatai visi atsi- 
j lankykite. F. Juozapavičia, sekr. 
Į LMl’S. III rajono valdybos susirin
kimas bus pėtnyčioj, kovo 19, kaip 7 
va), vak. d. J. žemaitės bute, 2322 So. 
State St. — Valdyba.

/

LDLI). 19 k p. rengia prakalbas
I ketverge, 18d. kovo, Mildos svetainė
je, 3142 So. Halsted St., kaip 7:30 v.

, vak. Draugai ir draugės, malonėkite
, atsilankyti. — Komitetas.

Pajieškojimai
ASME N ŲJI EšKO JIMAl
PAJIEŠKAU brolio Jono Vainaus

ko iš Raseinių pavieto, Skaudvilės 
.valsčiaus, kaimo Ruibiškes; 15 metų 
kaip Amerikoje, Kas jį žinote malonė
kite man praneši,

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

PAJIEŠKAU F. Kuchinsko, pirma 
gyveno Chicagoj ir turėjo restauran- 

j tą prie 59 gatvės. Paėjo iš Žvingių pa 
I rapijos, Stokaičių sodos, Meldžiu at- 
[ sišaukti ar kas žinote meldžiu praneš
ti, busiu labai dėkingas.

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

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

1 riuoj buvau 18 rnen.
| A. KRIKŠČIONAITIS,
i 130 W. Huron St., Chicago, 111.

i PAJIEŠKAU savo svainio Kazimie- 
' ro Šimkūno, iš Ukmergės pavieto, Pa- 
baiskio valsčiaus, Alionių kaimo. A

! pie 8-ni metai atgal gyveno Brook- 
lyn, N. Y. Jis pats lai atsišaukia nes 
turiu labai svarbų reikalą, arba jei 
kas apie jį žinote, malonėkite man 

'pranešti sekančiu antrašu:
: K. KALINAUSKAS,
12404 Grand St., Sioux City Iowa.

I PAJIEŠKAU brolio Kaz. Zarolio ir 
pusbrolio Antano Gaurio. Pirmiau gy- 

' veno Sioux City Iowa, atsišaukite grei 
I tai, turiu svarbų reikalą iš Lietuvos.

J. Z A ROLLS, 
1061L Edbrook Avė., Chicago, 111.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario dviem vaikinam 

ar vienam su valgiu ar be. Meldžia
ma greitai pranešti.

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

Phone Boulevard 8329.

PAJIEŠKAU kambario \Vest Sidė- 
je, kas turite tokį malonėkit praner
ti šiuo adresu:

J. R.,
2036 W. 25th St., Chicago, 111.

VAIKINUI REIKIA kambario su 
valgiu Bridgeporto apielinkėje. Kam
barį s tik vienam, ne dviem. Kas turi
te. meldžiu pranešti.

A. S.
910 W. 32nd St. Chicago, III.

R E I K 1 A DARBININKŲ
MOTERŲ’

KEIKIA
KAMBARINIU

Trumpos valandos;
Gera mokestis.
Klausti Housi keeper.

MORRISON HOTEL.
Madison ir Clark Sts.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Geru mokestis.

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

REIKALINGA moteris į 14 kamba
rių Motelį; turi būti visada namie; 
darbas mažas tik lovas pakloti., ap
sišluoti ir kambarius iš.nuomuoti.

Kreipties:
429 So. Halsted St.

5
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ

REIKIA MERGAIČIŲ

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

SP1H N G FI ELI) PI I0DUCTS
2211 So. Halsted St.

MES TURIME
GERŲ DARBŲ

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

Seftoim Mtfg. 
Corporatiomi

1311 W. 351h St.

MUSŲ NAUJA

APSIAUSTŲ SIUVYKLA

Taps atidaryta Ketverge 
Kovo 18 d.

Mums tuoj reikės keletą 
šimtų darbininkių

Tai didelė proga patyrusiom 
darbininkėms prie siuvimo 
apsiaustų.^

MERGAITĖS IR MOTERS

Mašinų mergaitės gal išmok 
ti operuoti apsiaustus. Ran
kų siuvėjos gal išmokti viso 
kiu'ranku darbu.C < i.

Gera mokestis mokama 
Laike mokinimosi.

Siuvykla naujovinė ir pui
kiai įtaisyta.

Hart Schaffner
<& Marx

Corner Van Buren ir 
ir Throop Streets.

Vienas blakas į vakarus 
nuo Racine Avė.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI 
Valvmui kelnių 

GRANERT’ & ROTHSCH1LD 
2422 So. Cravvford Avė.



NAUJIENOS

MOTER
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ

D O M A I

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

Mes turime vietą jūsų dukterei gražioj, sveikoj ir 
saugioj dirbykloj. Visas darbas yra atliekamas 
sėdint. Tarpe savo draugų ir uždirbant gerus 
pinigus ir tuom pačiu laiku žinant, jog ji yra 
pageidaujama. Savaitiniai bonai duodama 
p-e r o m s d a r b i ni nk ėms.

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

Wairner-Speeidlometer Corp.
1828 Diversey Parkway

MOTERIŠKŲ
MERGAIČIŲ

II iki 1 f) im tu amžiaus 
sortavimui ir

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ IR MOTERŲ

KLAIDŲ ATITAISYMAS

Kovo 12, 13 ir 15 tilpo paskelbimas Oliver Chilled 
Plow VVorks iš South Bend, III. kuriame buvo pasakyta, 
jog molderiai uždirba nuo $5.00 iki $11 i diena, 
vieton nuo $8.00 iki $14.00.

REIKIA MALLEABLE MOLDERIŲ
Mums reikia molderių musų Malleable Foundrėje prie 

benčiaus, mašinų ir spaustuvų (Sųueezer). Nuolat dar
bas. Nėra unios. Nėra darbininkų nesusipratimų.
Musų patyrę molderiai uždirba nuo $8.00 iki $14 j dieną.

GRINDĘRIŲ
Rough grindęrių ir fitterių Miiling ruime ir kalvėje,

(Visur uždavu darbas). Gera mokestis.

M E R G AI č IŲ C O R E M EIK E RIŲ 
arba mergaičių virs 16 met ų amžiaus, kurios norėtų iš
mokti šio amato. Musų mergaitės korių-dirbėjos uždir
ba nuo $4.00 iki $6.00 į dieną (uždavu darbas). Mokinės

Jeigu esi kiek apsipažinęs su kuriu šių darbų, arba ne 
patenkintas dabartiniu savo darbu, arba esi be darbo 
parašyk mums. Mes mokame augščiausias algas. Nėra 
darbininkų nesusipratimų. Darbas užtikrintas visam 
metui bi vyras ar moteris esti pastovus ir norus dirbti. 
Mes budavojame naujus namus, kūrins išnuomuojame 
arba parduodame prieinamomis kainomis Šeimynoms iš 
kitų miestų. Rašyk ar kreipkis: SAMDOS OFISAN.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DARBININKAI

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

900 W. 181h St.
NATIONAL LEAD CO.

JAIKICKŲ
I I iki H) melu amžiaus 
piauslymui agurkų.

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

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

GLABMAN BROS.
832 Maxwell St.

REIKIA Vyru darbui serap iron 
yarde; gera mokestis; nuolat darbas. 
Bus mokama gera mokestis teamste- 
riams patyrusioms serap iron yarde.
lROQUOiS STEEL & IRON CO., 

1620 W. 12th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DARBININKŲ Foundrei: grindęrių 
sldpperių, core meikorių ir paprastų 
darbininkų. Kreipties nuo 7 iki 4:30 
vai. vak. į Samdos Ofisą.
ILLINOIS MALEABLE IRON CO., 

1809 Diversey Parkvvay.

REIKIA 3 ar I vyrų janitoriaus dar 
bui. Patyrimas nereikalingas.

Kreipties:
69 W. Washington St.

REIKIA
Patyrusio Shearmano į serap iron 

yardą.
2034 Southport Avė.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 Norll) American Bldg 
Central 202

PARDUODAMA
pigiai Player Pijanas su Rolėmis 
podraug ir Cabinet Phonografas.

5130 S. Ashland Avė. Ist floor.

NAMAI-žEMe

FARMAS

Lietuviu Bendroves Apielinke,

mierių, ir dar tukstantiemis pa
sitikėjimui dasideda, ir perka 
žemės iki kainos prieinamos, nes 
eia yra tikra ir tiktai vienatinė 
Lietuvių Kolonija Amerikoje ir 

j tinkama Lietuvių biznieriams 
' norentiems biznį pradėti.

Del platesnių informacijų ad
resuokite prisiųsdami savo var
dų ir adresą ir mes pasiųsime 
Lietuviu kalba knygutes su pil-

nų diębimą farmų.

SANBORN 8c COMPANY, 
Owners,

Dept. T., Eagle River, Wis. 
or 908 Peoples Gas Bldg.,

Sortavimui ir piauslymui 
agurkų. Trumpos 
valandos. įcit*u norima.

Alsi neški amžinus
OLIVER CHILLEI) PL0W VVORKS,

SOUTH BENĮ), ILI

nereikia.

amžiaus lengvam 
>ui. Patyrimo 

i mokestis

meta
Jat darbas visą 
mokama nastovioms

patrauk imas dariįsčioms

X- B uotui: K
U

1 ’ n i < > n ir I t reet

ŠKŲ

valandos nuo

2nd St. ir 16th Avė., Cicero

<ER

GLASER ( BANDELE CO..

REIKIA mergaičių ar moterų lei- 
beliavimui ir pripilstymui butelių ar 
kenų. Gero > (laibo sąlygos.

BROS

nuo čia iki Woodlawn Avi

MERGAIČIŲ 
REIKIA

KREIPTI E

K I \ t ji.j motei iškų sortavi- 
kuduru. Gera mokestis. 
;>uth Sale Paper Stock Co. 
<o. Thioop St.. Chicago.

R E I K I \ DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

BERNIUKŲ IR MERGAIČIŲ

Virš 16 metų amžiaus mokinties 
operuoti lengvą punch pressą. 

šviesi, švari dirbykla.
RA Y TIRE & RUBBER CO.,

REIKIA operatorių prie vaikų ir 
moterų drapanų. Gera mokestis. 
Mok i narna nemokančius.

M AD\\ ELI. GARMENT CO., 
4817 W. Roosevelt Road,

Inėjimas iš 48-to Courto.

REIKIA DARBININKE

PRIE BENCII PRESSŲ 
l ik prmos klesos vyrų. 
Mes mokėsime nustatytas 
mokestis už šios rūšies c

Kas gali dirbti?

REIKIA Vyrų lengvam dirbyklos 
darbui. Patyrimas nereikalingas. La
bu gera mokestis mokama.
AMERICAN WOODWORKING CO., 

Kostner ir Wabansia Avė.

REIKIA gero finisheriaus prie si
jonu; gera mokė lis. nuolat darbas.

PARIS SKIRT CO., 
1132 W. Roosevelt Road

REIKI.Y darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties i formano ofisą

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

REIKIA barberių dirbti* vakarais 
arba Subatomis sulig jūsų noro.

J. PUPELIS,
1 105 So. 49th Avė., Cicero, III.

'Tel. Cicero 2053.

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

EAGLE BELTING CO., 
564 W. Randolph St.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

VIKRIŲ VAIKIUKŲ 
Gera mokestis. 
Nuolat darbas.

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

PARDAVIMUI grudų, šieno krau
tuvė, su visais įrengimais, arkliais ir 
vežimais, 
toj. 
Neša daug pelno. Kas gretai 
pirks, daug laimės.

P. MALAKAUSKAS, 
2150 So. Iloyne Avė., Chicago,

Lietuvių apgyventoj vic- 
Biznis išdirbtas per 12 metų, 

nu-

III.

PARDAVIMUI — muro budinkas 
prie 18-tos gatvės, gerame stovyje, 
septynių apartmentų po 4 ir 5 kam
barius; pečiais šildomi: sykiu ar ant 
lengvaus išmokėjimų. Parduodama la
bai pigiai. Platesnių žinių klausti te
lefonu: Irvving 1788.

VYRŲ

REIKALINGAS Janito-

įtuojaus i Naujienų ofisą, 
1739 S. Halsted St.

REIK1A vyru plovimui indų; geros

I Klaupti Ilousekeeper
MORRISON HOTEL
Madison ir Clark St

REIKIA vvru pakavimui tavorų 
Warc

1 50c i
housėje. Nuolat darbas.
valanda pradžiai

CHIC'.GO S'TORAGE
'T R \NS1- E 

\V, 65th St .
R CO., 

Chicago, I’1.

REIKIA
KALVIŲ IR F INI ŠERIŲ 

PRIE Al TOMOB1LIŲ.

\VM. .1. IR GHEY N SONS CO.. •

REIKIA
MALIORIŲ
AUTOMOBILI \MS
MALIAVOJE

\VM. .1. IIEGIIEY A SONS CO..

REIKIA
Sami Paperiu
Prie lemų

EREI) M LAI BENCE CO.

REIKIA
Tvirtu vvru abelnam 

C • i.

GLASER GRANDELE CO.

REIKIA

Panagaus vyro, 
kuris nusimano apie 
Steam filting.

KARPEN A BROS. 
22nd ir Enron.

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

<■ * T- • . • t • *

REIKIA
DARBININKŲ

Kreipties:

DARBININKAMS

Mes suteikiame pastovius

vvrams, kurie nori dirbti,

Assembleriai
\Vindow \Vasheriai
Prie Elevatorių

Kraustymui karų

ma vyrams,- kurie turi ar 
neturi patyrimo.

Ashland ir Belmonl karų 
Ii ui j ų.

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

iSTFAVABT WABNER
I SPEDOME'TEB CORP.

1828 Diversey Parkway

()|x ralorlii 
\VARKMAN MFG. CO.,

1200 \V. Momoe SL

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

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

DAILYDŽIŲ dirbti ofiso deskas.
Nuolat darbas. Gera mokestis pirmos 

! rųšies darbininkui.
CLEMENTSEN CO.

I 2607 Floprnoy St.
1 blokas į šiaurę nuo Harrison St.

REIKIA
Vvro naktimis

1801 Larralbee SI.

REIKIA gero barbųrio, kuris 
savo darbą; mokestis $25.00 ir 
mision.

J. MALELA,
336 So. Halsted St.,

Phone Boulevard

moka
com-

1969

REIKIA
VYRO

prie kavos. Geros valandos;

Klaust i I lousekeeper.
MORRISON HOTEL,

REIKIA pirma rankio duonkepio 
Mokestis gera; darbas ant visados.

P. BUGDINAS,
107 Chicago.

VYRŲ REIKIA
Patyrimo nekeikia 

Nuolat darbas.
Gera mokestis.

AM-PLUS STORAGE BATTERY CO.
74 1 W. Van Buren St.

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnojimo arklių.

4129 Emerald Avė.

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

REIKIA
Vyrų dirbti Staldije.
'Taipgi vežimų malioriaus.
Gera mokestis.

IIEBARD EYPRESS & VAN
623 So. VVinchester.

co.

MUMS reikia Lietuvio ar Lietuvės 
pardavėjo (jos), gerai žinomų tarpe 
savo tautiečių, tokio, kuris (kuri) no
rėtų uždirbti algos į metus nuo 
$5,000 iki $7,000. Delei platesnių ži
nių kreipties:

1 809 So. I.oomis St.
Viršui — General Furniture Co.

REIKIA Rubsiuvos abelnam koštu 
meriškam darbui.

911 W. 33rd St., Chicago, III 
Tel. Drover 6836

REIKIA 10 operatorių prie mote
rišku drabužių. Gera mokestis. Uni
jos šapa. Pamatę šį apskelbimą, va
žiuokit į darbą.

A. RAČIŪNAS,
, Chicago, III.1144 W. Ohio St.,

REIKIA vyrų prie anglių $65 į 
nosį, kambaris, valgis.

Kreipties:
Chief Engineer.
CHICAGO BEACH HOTEL, 

51.st & Cornell Avė.

mč-

MOLDERIŲ prie benčiaus, aslos, ir 
plate molderių ant gray iron ir Mal- 
leable. Kreipties 7 vai. iki 4:30 vai. 
vakare į Samdos Ofisą.
ILLINOIS MALEABLE IRON CO., 

1809 Diversey Parkvvay.

REIKIA Janitoriaus, senyvo žmo
gaus, ten pat pagyvenimas ir pragy
venimas.

WM. .JUCIUS, 
3305 So. Halsted St.

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

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

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

3435 Wallace Street.

PARSIDUODA barzdaskutykla ar
ia Barber Shop, pirmos klesos, 3 
creslai, biznis išdirbta per ilgą laiką; 
ipgyventa visokių tautų geroj vietoj. 

603 W. 47th St. Chicago.

PARDAVIMUI medinis namas ant 
dviejų pagyvenimų; 5 metai kaip sta- 

• tytas; randasi Brighton Parke, lietu- 
i vių apgyventoj kolonijoj. Savininkas 
j gyvena ten pat ant 2-ro augšto. Par- 
I duosiu pigiai, nes važiuoju į farrną.

4046 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI pre 3800 Union 
Avė. muro namelis (cottage) 9 kam
barių fronte ir 4 kambarių užpakalyj. 
Labai pigiai $2850.00.

J. McDONNELL System, 
3517 Archer Avė.

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

Dvi rendos po 4 kam- 
Kiekviena renda mėnesiui

2809 So. Troy St., 
netoli 28 St.

PARDAVIMUI pull-ruimis, parsi- 1 
duoda pigiai. Priežastis pardavimo— 
išvažiuoju kitur. Yra 5 stalai ir vis! 
įrengimai. Pelno neša į savaitę $150.

1126 So. Halsted St.

PARDAVIMUI geriausia grosernė 
Chicagoje. Daro didžiausį biznį. Tu
ri būti parduota tuojau, priežastis — 
liga.

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

M r. LEMBERG.

So. Morgan St.,

PARSIDUODA Kotelis labai pigiai 
ir randa pigi tur būt greitai parduo
tas. Norinti pirkti atsišaukit:

129 So. Halsted St., 
Pirmos lubos.

PARSIDUODA taipraiteris ir 
fanola. Pigiai. Kreipkitės tuojaus 

FKANK CTCOS,
914 West 35th Place, 

Antros lubos užpakalyj.

gra-

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis Cottage, prie 25 gatvės ir Hoyne 

kaina $2200, jei pirks šią savai- 
Labai lengvais išmokėjimais.

CHA S KOTR’CH, 
2717 W. 16 St., 

3 augštas.

PASKOLOS

EXTRA BARGENAS.
PARSIDUODA Saldainių sankro-

I va ir grosernė.
| savininkas išeina į kitą biznį.. Parduo-
| siu cash arba ant išmokėjimo. Biznis 
išdirbtas per 20 metų. Vieta apgyven
ta visokių tautų. Savininką galima

, matvti po 6:30 vai. vakare.
J. Š. 1854 Wells St.

i “DUNAJ
Priežastis pardavimo, |

SKOLINAMA dėl Real Estate be k? 
mišeno. Nereikia laukti.

TAUPOS IR
PASKOLOS BENDROVĖ 

James J. Pesicka, Raštininkas 
ir Notarijušas.

4633 So. Ashland Avcnue

MOKYKLOS
AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI du automobiliai For į 
das ir Cheverett, abudu 1917 m. At- j 
rodo kaip nauji. Po 5 pasažierius. i 
Parduosiu greitai ir pigiai, nes noriu 
išvažiuoti į rytines valstijas.

M. MASILIŪNAS, 
4945 West 14th Street,

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši-

PABDAVIMIT aulomobdins i 
Marion H. 1919 metų, vartotas 
lik 6 mėnesius. I žmokejau 
$2,800; parduosiu už $2,000. 
2611 \V. 411h SL Chicago. j uos varomo j elektros jiega.

Phone McKinlev 276.

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

Kviečianie kiekvieno ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi- 
tiurėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patiems daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet ku-

3746 So. Union Avė.

RAKANDAI.
EXTRA BARGENAS

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

Puikus seklyčios, 
rakandai.

Ii 
ba paskyriuje 
valgomojo ir miegamųjų 
kaurai, lempos, davenporl ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taipgi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinls Pho
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence: 
1922 So Kedzie Avė

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

1)205 S. Halsted, 2407 W. Madieon, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. ValstijoNe. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing biznnii ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
almokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti sinti moteriškus rublis. !

c.,-. 4 /»i <»Telcf. Seeley 1643.
SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbinio kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
kambario setas, gramafonas, karpetos 
ir daug kitokių daigtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu už pusę kainos, ve- Suife 611. 74 W. Washington Street
sele pagriuvo. Kreipties bile kada.
714 W. 301 h St. 2-ros lubos.

Mikinama dienomis ir vakarais 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


