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LENKIJĄ
KAR1UO-

'rnip Iranslation wnh the 
master at Chicago, 111. March 19. 1920 
as reųuired by the act of Oct. G. 1917

REAKCIONIERIŲ KANCLE
RIS KAPP NUSIŽUDĘS.

susišaudymas 
šanėų įgulos 
šaudo iš arti-

Gen. von See- 
konstitucines 

tapo paskirtas

VARŠAVA, kovo 
> sovietų valdžia

l’nie translation filed svith the post- 
master at Chicago, III. March 19, 1920 
hs reųaned by the m ot Oct. 6, 1917
NACIONALIS SEIMAS SUSI

RINKO STUTTGARTE.

True translation filed with the post- 
rnastor at Chicago, III. March 19, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

TALKININKAI NUGINKLA
VO 1,000 KOMUNISTĘ.

True translation filed with the post 
master at Chicago, 111. March 19, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917

DENIKINAS ŠAUKIASI 
JAPONIJOS PAGELBOS.

200 žmonių užmušta 
Dortmunde.

HONOLULU, Havvaii 
Japonų laikraštis

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 19, 1920 
a< reųuired bv Ihc art of Oct. 6. 1917

LUETTVVITZ PABĖGO 
Iš BERLINO.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 19, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

DENIKINAS APLEIDO 
EKATERINODARĄ.

True translation filed witb the posf- 
master at Chicago, 111. March 19, 1920 
as reųuired by tnc act of Oct. G, 1917

KAREIVIAI NUŽUDĖ SAVO
OFICIERIUS.

Denikinas šaukiasi Japoni 
jos pagelbos

Prezidentas Ebertas esąs jau 
Berline.

ITue translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 19, 1920 
n reųuired by mc act of Oct. G, 1917

Bolševikai sumušė 
finus

Darbininkai priešinasi 
amnestijai.

Amerika laikys^ 310, 
000 kareivių

Noske atskrido Berlinan 
aeroplanu.

COPENHAGEN, kovo 17.
Nesutikimai tarp Eslonijos ir 
Latvijos priėmė labai rustų po
būdį, sako Berlingske Tidende 
Re veliu korespondentas.

Negali susitaikyti rubežiu 
klausime.

Pulk. Jartayar išleido pro
klamacijų, pasmerkiančią mu
šiu paliaubą tarp Turkijos ir 
talkininkų ir grasinančią pasi
priešinimu, jei taikos sąlyga^ 

bus nepriimtinos Turkijos na
cionalistams.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 19, 1920 
as reųuired py Ine act of Oct. G, 191/

ŠAUKIASI AMERIKOS 
KARIUOMENĖS PA

GELBOS.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, 111. March 19, 1920 
us reųuired by the act of Oct. (i, 1917

SPARTAKAI PAĖMĖ PATA
RĖJĄ..

(.OPENHAGEN, kovo IX.— 
rėkdomi iš Berlino pranešama, 
kad ten šiandie po piet prie
miesčiuose prasidėjo nauji niu 
šiai

OOBLENZ, kovo IX.- Ap
saugos ministeris Eberto vald
žioje Gustav Noske vakar va
kare atvyko iš Stuttgarto j Ber 
liną aeroplanu, 
cht, viršininkas 
valdžios štabo,

WASHINGTON, kovo IX.-- 
Atstovų butas šiandie 246 bal
sais prieš 92 priėmė armijos 
reorganizavimo biliaus, sulig 
kurio pastovi taikos laiko ar
mija susidės iš 299,000 karei
vių ir 17,800 olicierių.

Vieno atstovo įnešimas, kad 
armija susidėtų iš 225,000 ka
reivių ir 14,000 olicierių t. y. 
tokia, kokia buvo prieš karę, 
tapo atmestas 222 balsais prieš 
115. Visa armija susidės iš sa
vanorių. Bilim dabar eina se
natim.

Apie sukilimą dalie 
menės Kaime gaut 
cialis generalinio 
įlinko pranešimas, 
nešime atsilikimai

LONDONAS, kovo 18.- Pa
sak vakar vakare iš Berlino iš
siųstos oficialūs žinios, artileri
jos batareja \Vetter, \Vestpha- 
lijoj, lapo sunaikinta spartakų. 
Spartakai užmušė visus batare 
jos oficierius ir beveik visus 
kareivius.

HA AG A, 
I lolandijos 
kus mušis 
kareivių ir 
iride, Reino Prūsijoj 
štai tapo sumušti i

LONDONAS, kovo IX 
nešama apie didelį 
nacionalistų sulkįlimą 
jos komanduotojas pulk. Jar
tayar vadovauja šiuo judėjimu 
Jis įsteigė nepriklausomą vald 
žią Adrionopolyje.

šįvakar patirta, kad naciona
listų judėjimas plėtojasi ir Ma

Reakcionierių kareiviai nužudę 
savo oficierius

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI. March 19, 1920 
us reųuired by me act of Oct. G, 1017
RUSIJA PRAŠANTI
ATSIŠAUKTI SAVO

MENĘ.

Dortmunde 200 žmonių 
mušta ir 100 sužeista.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinoi 

Telephone Canal 1506

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506

$ 0 80
įis’.f# 7600 W. 64 St. Šalę jo gulėjo dyti 
ĮįĮĮE? tr khrvfs, kuriuo ji užmušta. Jį 
$1.JK’ užmušta einant į darbą

kovo 
Sbinpo 

gavo žinią, kad pulk. Nikolaje- 
vič, viršininkas gen. Denikino 
štabo, lydimas X olicierių, at
vyko į Tokyo ir tarsis su Japo
nijos generaliu štabu pėtnyčio- 
je ir turbūt bandys gauti Japo
nijos karinę pa geibų dėl anti- 
boLševi kiškų špokų pietinėje 
Rusijoje. Partija atvažiavo 
slapta.

Vasario 22-23 naktį.
Iš generalinio štabo daug sy

kiu kalbėta su sukilėliais Pane
munėje Įvairių daliu vardu ii 
tokiu būdu jų jėgos ir pliana: 
sužinoti.

Priimti žingsniai prie ryt dii 
uos operacijų.

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, III. March 19, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917
TURKIJOS NACIONALISTAI 

SUKILO.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, Ilk, under the Act of March 3, 1879.

duria, kad veik visa vakarine" 
Vokietija yra rankose kraštu- 
tiniųjų. Cuxhavene tapo pa
skelbta sovietų respublika. Sak 
sonijoj ir \Vuerttemberge esąs 
bolševizmas. Taipjau bolševiz
mas apsireiškęs ir ūkių distrik- 
tuose, kur daugelis ūkių 
ninku tapo pašalinti iš

kovo IX. -Pasak 
presus biuro, smar- 
ištiko tarp valdžios 

komunistų Elber- 
Koniuni- 
1,000 jų 

pabėgo ir okupuotas apygardas, 
kur juos nuginklavo talkinin
ku kareiviai.

Priėmė rezoliuciją už Airijos 
apsisprendimą.

11*2 vai.—Panemunė apsup
ta ir užimta. Maištas likviduo 
tas. Daugelis sukilėlių suimta.

Generalinio štabo viršinin
kas (]>asirašo:) gen.-Įeit. Nas-

Pra-
Turkijos

Fraki-

E u ropoję, kad nesusilaukus to
kio pat likimo ir čia Ameriko
je. Tuo tikslu nutarta surink
ti $2,000,(XX) fondą parėmimui 
liuteronų bažnyčios Vokietijoje 
ir kitose Europos šalyse ir kiek 
galint kovoti su “raudonuoju” 
pavoju, kuris guli visai sunai
kinti bažnyčią. kad net ir Ame. 
r.ikos doleriai nebeįstengs jos

X vai.— 2 atsargos bataliono 
kareivinės užimtos. Sukilėliai 
traukiasi Prienų link.

LONDONAS, kovo 18.— 
Lloyd George atsakydamas į 
klausimą šiandie atstovų bute 
pasakė, kad Anglija ir Franei- 
ja pranešė princui Eeisal, kad

PUEBLO, Colo.-Ted Kuy- 
kendal 11 metų buvo visuomet 
apdriskęs, nes jo motina-našlė 
negalėjo geresnių drabužių nu
pirkti. Už tą jį visi mokyklo
je pajuokdavo ir vadino skur
džium. Bet jis moksle buvo 
pirmas mokinis savo klesoje, 
tad jam kiti vaikai kartu ir už- 

Argo mokyklą rasta užmuštą vydėjo. Kad atkeršijus jam 5 
kirviu Cornel Baran, 32 m., vaikai užpuolė jį mušti ii Spar- 

i, kad jis neteko sąmenės 
(ir už valandas po ta mirt. tfav- 
j irieji žmogžudžiai arčKhiffti.

COBLENZ, kovo 18. 
amerikiečiu, kurie lankėsi 
žigo parodoje, telegrafavo ir 
telefonavo maj.-gen. Alkai, ko- 
manduotojui Amerikos okupa
cinės armijos, maldaudami pa 
gelbėti apleisti įLeipzigą, kur 
esą gręsiąs pavojus jų gyvas
čiai. Gen. Alkui siunčia spe
ciali traukinį juos išgabenti.

Pasak amerikiečių, kurie 
daugiausia yra supirkinėtojai 

iš įvairių Suv. Valstijų vietų, 
šaudymasis veik nuolatos tęsia 
si Leipzige ir visos šviesos ir 
vanduo tapo atkirstas.

Gen. Allen paliepė Pareinio 
vokiečiu geležinkelių komisijai 
prirengti traukinį, kuris bus 
valdomas Amerikos kareivių 
pulko. Traukinis gabensis už
tektinai kuro nuvažiuoti ir su
grįžti ir maisto kelioms die
noms dėl kareivių irt grįšian
čių amerikiečių.

CJ1ICAGO. -150 Liuteronų 
kunigų dabar laiko savo suva
žiavimą Morrison vieftbutyj. 
Vakar jie išklausė kun. Schuh 
pranešimą apie liuteronų baž
nyčios padėtį Vokietijoje 
bai nusiminė. Kun. ! 
jiems pasakė, kad seniau 
tvirtai 
teronų 
Eberto 
čia nuo

AMSTERDAM, kovo IX.— 
Pasak šįryt gautos iš Berlino 
žinios, gen. Luettsvitz, kuris ko 
maudavo Kappo valdžią re
miančiais kareiviais, apleido 
Berliną su savo armija.

Handelsblad Berlino kores
pondentas praneša, kad karei
vių barakus Berline užėmė dar 
bininkai, kurie paskiau paskel
bė sovietų respubliką.

(Paryžiaus žinia sako, kad 
Vokietijos taikos delegacija už
ginčija žinioms, jog sovietų re
spublika tapusi paskelbta Ber- 
1 Ine).

Tas pats koreapbndentas pri

LONDONAS, kovo IX. Ka
rės ofiso pranešimas paskelbia, 
jog bolševikai išleido prokla
maciją, kurioj sako, kad jų mie 
riu yra užimti Ekaterinodarą, 
Kuba niaus gub., buvusią gen. 
Denikino sostinę, šiandie.

Pranešimas priduria, kad 
gen. Denikinas išvažiavo iš 
Hkaterinodaro ir kad moterįs 
ir vaikai evakavo miestą ir kad 
Anglijos misija išvažiavo į No- 
vorossysk, 60 mylių nuo Eka- 
terinodaro, prie Juodųjų jurų.

True translntlon filed with the post- 
muster at Chicago, III. March 19, 1920 
as reųuired hy tne uct of Oct. G, 1917

Latvija susikir
to su Estonija

Visur e.»ą stebfiMi tarybų 
valdžios.

LIUTERONAI RENGIASI 
KOVOTI SU “RAUDONIJO 

JU” PAVOJU.

Daugvlvj VVestphalijos 
stų kįlo mūšių vietos m i 
bandant nuginkluoti darbiniu 
kų spėkas. Rostdck prie 
tijos juros esąs darbininkų 
koše, o garnizonas pabėgo.

centruoja kareivius palei rube
žiu.

Korespomkmtas priduria, 
kad Anglijos atstovas |>asisiulū 

tarpininkauti nesutikimuose,

ANGLIJA IR FRANCU A 
NEDUODA NEPRIKLAUSO 

MYBĖS SYRIJAI.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. March 19, 1920 
‘•s reaiiired hy the act of Oct. G, 1917
ŠIAURINĖ ARMIJA PABĖGO 

FINLANDIJON.

GENEVA, kovo IX.—Pulk 
Bauer, buvęs viršininkas gen 
Luettwitz štabo, taipjau kit 
kariniai vadovai Luettvvitz ka
reivių Berline ir flaiftlitirgc ta
po nužudyti savo pačių karei- 
\ iu, sako Berlino žinia.

Nori japonų kareivių pietinėj 
Rusijoj.Ištraukimas visu kareiviu iš 

k *■

Berlino.
Teisė darbininkų unijoms 

dalyvauti sudaryme valdžios.

(Latvijia taipjau nesusitaiko 
rubežiu klausime ir su Lietu
va. iš pastarosios ji reikalau
ja netik lietuviais a|)gyventų 
Kurliandijos valsčių, bet taip
jau Mažeikių ir Palangos, ku
rie yra neginčijamai lietusių. 
Pastaruosius du miestelius lat 
viai užėmė ginklų pagelba ir 
savaip ten šeimininkauja. Tie 
du miesteliai Latvijai mat yra 
labai svarbus, nes per vieną ei
na svarbus Rygos-LiepojaviiS ge
ležinkelis, o antrame v ra uos-

Damascus seimo, kuris paskui 
bė Syrijos nepriklausomybę ii 
išrinko princą Feisal savo ka 
raliu. Syrija dabar yra užim 
ta franeuzų ir jie turbūt ją a n 
visados ir pasilaikys.

karino 
toksai ofi 

šia bo virsi 
šiame pra 
vasario 2‘ 

ir 23 dienos, kuomet buvo su 
kilimas, šiaip aprašomi (oficia 
lis pranešimas No. 1148):

S.—Rusi- 
prisiuntė 

Lenkijos valdžiai trečią taikos 
notą, kurioj prašo Lenkiją su
stabdyti karinį veikimą Ukrai
noje. Bolševikai grąsina su- 
koncentruvimu savo spėkų 
prieš I^enkiją, jei toji neatšauks 
savo kareivių 
Rusijos.

Sovietų nota 
rašė čičerinas, 
aus atsakymo.

1 Noske paliepęs areštuoti Kapp.
PARYŽIUS, kovo 18. Ofi- 

|cialės žinios apibudinančios pa 
dėtį Berline sako, kad viešosios 
, vietos yra pilnos minių rūstaus 
ūpo. Karinės spėkos esą apim
tos panikos. Daug Pabaltijos 
kareivių prisidėjo prie nepri- 
klausomųjų socialistų, kurie 
turį 12,01X1 ginkluotų žmonių.

I žrubežinių reikalų ministe
rijos žinios sako, kad von Luelt 
svitz partija, po priedanga 
spartakų judėjimo, stengėsi su
daryti koalicijos ministeriją, 

dalyvaujant ir priklausomiem- 
siems socialistams. Pasak šio 

I pieno lieut.-gen. Berthold 
, Demling, kuris pirmiau 
maudavo Verduno fronte, 
vo taikomas į kanclerius, 
žinia vra netik neaiški, bet, - abejonės, ir melaginga, nes 
baltijos kareiviai yra aršiausi 
monarchistai ir jų pastatytoji 
valdžia buvo junkeriška ir kai
zerinė ir kaip jie. galėjo dėties 
prie nepriklausomųjų socialis
tų ir spartakų, tai vien tik “ko
respondentai” gali “suprasti” ir 
prasimanyti).

Pasak Zuricho žinios, apsau
gos ministeris pereitą naktį iš
leido paliepimus areštuoti re
akcionierių premjerą Kapp, jo 
karinį vadovą gen. von Luett- 
svitz ir kitus kontr-revoliucijos 
vadovus.

REVEL1S, kovo 18. 
sio*» eilės rogių gabena 
iš Helsingforso į Abo, 
dijoj, už 100 mylių, kur ką tik 
atvyko pavargę ir išbadėję li
kučiai centralinės kolumnos 
šiaurinės Rusijos armijos.

Tą kolunmą komanduoja 
gen. Skobelštein ir ji nesenai 
prasimušė per bolševikų eiles 
palei vakarinį l'inlandijos ru- 
bežiu.

5 vai. Atvyko iššaukta iš 
Kaišedorių 4 pėst. pulko kuopa.

6 vai 8 pulko dalis pradeda 
žygiuoti pirmyn per Nemuną į 
Panemunę. Viena kuopa išsių
sta į Roki.

sri rrGAR'L kovo 18. 250 
narių Vokietijos nacionalio su
sirinkimo susirinko čia vakar 
po piet Dailės salėje. Kareiviai 
užėmė aikštę prieš salę, .lokių 
sumišimų nebuvo renkantiems 
nariams.

Virš miesto skrąidžiojo aero
planas, persei'giantįs žmones 
prieš demonstracijas.

HELS1NGFORS, kovo 18.
Finlandijos generalio štabo ofi- 
cialis pranešimas, pranešantis 

apie smarkius mūšius su bol
ševikais vakar, sako, kad l'in
landijos kareiviai buvo priver
sti evakuoti savo pozicijas Sou- 
tiaervi, į šiaurę nuo Ladoga ež
ero ir pasitraukti į šiaurvaka
rius Porajaervi kryptim

Soutiaervi kaimas liko be
veik visai sunaikintas.

šis frontas yra biskį į šiau
rę nuo franto, kur smarkus 
mūšiai buvo apie dvi savaiti at

labai 
stovėjusi Vokietijoje liu 

bažnyčia jau griūna, 
valdžia atskiro bažny- 
valstybės ir daugiau ne 

beduoda pinigų bažnyčių užlai
kymui. Dėlei to šimtai bažny
čių nebegaudamos paramos iš 
valstybės, turėjo uždaryti savo 
duris. Žmonės taipgi nustoja 
lankę bažnyčias ir kunigams ne 
benešą tokių duosnių aukų. Bet 
dar blogiau butų, jei spartakai 
užvaldytų Vokietiją, tuosyk liu 
teronų bažnyčių visai sugriūtų. 
Tas pats esą ir Rusijoje. Ten 
bažnyčia irgi beveik visai su
griuvo. Jau nieikas negalįs iš
gelbėti liuteronų bažnyčios Vo
kietijoje, kaip tik amerikoniški 
doleriai. Ir ne vien Vokietijo
je, bet ir visoje Europoje.

Susirūpino kunigėliai ir nu
tarė visomis savo pajiegonris

tarp sukilėlių it 
dalių. Sukilėliai 
lerljbs.
.18 v. 56 min. 

tiltą į Panemunę 
tomobilius, ištikus atsparai kul
kosvydžiuose, grįžo atgal.

20*2 vai.—Gauta žinia, kad 
II atsargos bataliono ir artile
rijos pulko karininkai paliuo- 
suoti.

Holandijos žinių biuras pa 
duoda žinią iš Berlino, kad ge 
neralis darbininkų unijų komi 
tetas padavė sekamus reikalą 
vimus Eberto valdžiai

Rezignacija apsaugo 
terio Gustav Noske.

Jokios amnestijos nusižen 
gusiems dabartinėje konspira 
cijoje ir nubaudimas visų žmo 
niu, kaltu valstvbrs išdavvstė

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 18 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
čių ost-markiai, ir jų kursas 
toks-pat kaip Vokietijos mar
kių).

•• I.enkų 100 markių .... ..........
Norvegų 100 markTų 
Olandų 100 guldenų 
švedą 100 kr®ntt 
Vokiečių 100 markių...........

10 v. .35 min. Raitelių pulko 
dalįs, su karininkais, orkestru, 
apginkluotos atėjo ant aikštės 
prie įgulos Bažnyčios. Pareiš
kė savo reikalavimus. Su atvy
kusiais kalbėjosi vyriausias ka
ro vadas gen. Įeit. Liatukas.

1! vai. — Raitelių pulko dalis 
ramiai rikliuotei tvarkoj išsi
skirstė.

11 v.—13 min. - Gandai, jog 
raitelių pulke, (komendantūros 
kuopoj, Panemunės įgulos da
lyse eina bruzdėjimas.

13 v. 20 min. Gauta žinia, 
kad vyr. karo vadas gen.-Įeit. 
Liatukas, nuvykęs į Panemunę 
išiklausyti reikalavimus, karei
vių II atsargos batalione suim
tas ir patalpintas artikrijos pul 
ko nuovadoje.

Tuo pačiu laiku sukilėlių su
imti II atsargos bataliono ir ar
tilerijos pulko karininkai.

13 v.— 18 vai. Sužinota, kad 
šaneų įgulos dalys: 8 pėst. pul
kas, 6-to pulko 1 batalionas lie 
ka ištikimi.

j True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. March 19, 1920 

j as reųuired by the act of Oct. G. 1917 
i DENIKINAS SUSITAIKĘS SU 

BOLŠEVIKAIS.

VVASHJNCiTON, kovo 18.- 
Senatas šiandie po visos dienos 
ginčų ir balsavimų 38 balsais 
prieš 36 priėmė senatoriaus 
Gerry iš Rhode Island rezoliu
ciją prie taikos sutarties, iš
reiškiančią pritarimą suteiki
mui Airijai apsisprendimo tei
sės. Rezoliucija bus prisegta 
prie taikos sutarties.

Prie tos rezoliucijos buvo 
duota apie desetkas įvairių 
priedų, pastabų ir pataisymų, 
bet visi jie tapo atmesti. Sena
torius Thomas iŠ Colorado bu
vo rezoliuciją pataisęs taip, kad 
ji kartu išreikštų pageidavimą, 
kad ir Japonija suteiktų nepri
klausomybę Korėjai. Bet ir jo 
pataisymas tapo atmestas.

Atvykęs iš Kauno Lietuvos 
valstybės tarybos narys kun. 
VI. Mironas davė dar šitokių 
paaiškinimų.

Vasario 22 dieną raitelių pul
ko dalis ir nckurios Kauno ko- 
mendanturos kuopos susirinkę 
prie Soboro per savo delegatus 
pareiškė vyriausiajam kariuo
menės vadui savo reikalavimus. 
RicikaLaviinai buvo daugiausia 
ekonominio turinio ir prie jų 
pridėtas vienas politinis pagei
davimas- -suteikti kariškiams 
teisės dalyvauti rinkimuose į 
Steigiamąjį Seimą. Vyriausia

jam vadui atsakius, kad visi 
ekonominiai reikalavimai jų 
yra pamatuoti ir vyriausybe 
pasistengs iš savo pusės teisin
giems reikalavimams užganą 
padaryti, bet prie to pridėjo, 
kad būdas pateikimo tu rtiką-

LON1X)NAS, kovo IX -Iš 
Amsterdamo pranešama, kad 
Bei line vaigšto gandai, jog Dr. 
\Volfgang Kapp, kuris vadova
vo reakcionierių valdžią ir ku
ris vakar rezignavo, jau nusi
žudė. Tą žinią pranešta iš Ber
lino Amsterdaman telefonu.

IVezidentas Hbertas pereitą 
naktį atvyko į Berliną, pasak 
koresjx)ndento gautos telefonu 
žinios.

Prezidentas Ebertas paliepė 
impdrialiam teismui Leipzige 

pradėti veikmę prieš kontr-re- 
voliucijos galvas-Dr. Kapp, 

gen. von Luettvvitz, Gottlieb 
von Jagovv, admirolą Trotha ir 
kapt. Erhardt, sako korespon
dentas.

True translation filed vvith the post-master at Chicago, UI. March 19, 1920 
us reųuired bj ihe act of Oct. 6, 1917

Nauji mūšiai Berline

LONDONAS, kovo
atėjo nepatvirtintas

j kad gen. Denikinas susitaikęs 
bolševikais. Ta žinia paei- 
iš diplomatinio šaltinio, bet 
atėjo aplinkiniais keliais.



a « a Jeigu geidi invesdinti a « a 9^0 8Mvo pinigus, kad at-
/, neštų 24% ar daugiau 4,"rB 

" j metus — tai parašyk w 
mums delei platesnių Žinią.

BOND & SUARĘS SYNDICATE
Room 501,

809 Broadway, ' New York, N. Y.

DR. C. K. KLIAUGA
Dcatistaa.

naujienų namu
173S So. Halsted St, Chicage. UL
Valandos: 9—12 lyto ir M — I 

vakare Phone Omai M? ,

"rel. ('anai 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd * So. Leavltt SU.

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

nuo I ix) piety iki 8 vakarė.

Del sukilimą Lietuvos ka
riuomenėje, Kaune.

(Tąsa nuo 1 pusi,) 

lavini ų yra neteisėtas, tą patį 
kariuomenė galėjus pa dar}’t i 
nedarahi jokių demonstracijų.
Delei politiškojo reikalavimo, 

jisai, kaipo kariškis, irgi netu
rįs tos teisės, tai jos negalįs ir 
kitiems suteiktų taigi šį reika
lavimą jisai pateiksiąs vyriau
sybei ir atsakymą kariuomenei 
galėsiąs duoti tiktai pasitarus 
su Lietuvos vyriausybe. Vyriau 
siojo vado atsakymas patenki
no kariuomenę ir jinai ramiai 
išsiskirstė.

Tą pačią dieną apie vieliub- 
liktą valandą ryto pranešta bu
vo generalin štaban, kad atsar
gos batalionas Panemunėj irgi 
pradėjo nerimauti Vyr. karo 
vadas gen. Liatukas pasiryžo ir 
ten nuvažiuoti, manydamas,

|Kun. M. X. Mockus
| KALBĖS

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

MELDAžIO SVETAINĖJE, 2214 W. 23rd Place
Programas prasidės lygiai 7 vai. vakare.^______ D^?”Kn--/-P---.-Se-n—

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

PO PROGRAMŲ! BUS ŠOKIAI
Vakarą rengia 1-ma kp. L.L.F’.. Kviečia KOMITETAS.
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ts®■>■■■■■■■■■■■■■■■emhmmBB■■■■■•■■s■■■m
LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS DRAUGIJA

Rengia

SVARBIAS PRELEKCIJAS
Subatoje, Kovo 20 dieną, 1920.

8 vai. vakare.
M VRK M HITE SQl ARE PARKO SVETAINĖJE

Lekcija laikys Dr. A. MONTV IDAS, temoje: “LYTIES HIGIENA .
Vyrams ir moterims nejaunesnicms, abiejų lyčiy kaip 16 metų.

Antra prelekcija įvyks
NEDĖLIOJĘ, KOVO 21 d., 2 vai. po pietų, AUŠROS SVETAINĖJE.
Lekciją skaitys Dr. L. GRAIČ1UNAS, temoje MOTERŲ ASMENIŠKA

HIGIENA, šita lekcija tik vienom moterim, ne jaunesnėm kaip 16 metų.
Todėl kurios žingeidaujate atsilankykite. Inžanga veltui.

„ ................  z Kviečia L. M. A. DRAUGU A.
aBBBBB3BBBflBSHHB3BBIHaBBBBBBBBBBBBBBBBBDi.

birias Maskinis Balius
Rengia

LIETUVIŲ DARBININKŲ RATELIS
kuris įvyks

Subatoje, Kovo 20 d., 1920.
M. MELDAžIO SVETAINĖJE,

2242 W. 23 rd* Place.
Pradžia 8 vai. vakare. Inžanga 50c ypatai.

DOVANŲ I ž APSIMASKAVIMA SKIRIAMA $75.00
Todėl visi darbininkai ir darbininkės esate kviečiami dalyvauti.

— KOMITETAS.

< • - -------------------------- — ----

| Puikus Koncertas
IR ŠOKIAI

Rengia L. M. P. S. 9-tos kuopos Choras
Po vadovyste drg. F. A. MANELIO.

Nedelio, Kovo 28 d., 1920
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2212 W. 23rd Place.

Pradžia lygiai 6:30 vai. vakare.

GERBIAMIEJI E: —
Šiame koncerte apart 9-tos kuopos Choro, dalyvaus daugelis žy? 

miausių Chicagos dainininkų, kaip tai: A. MASLOVA, P. STOGIS, 
p lės JASINSKIUTĖS, du studentai iš Valparaiso, dvi jaunos čigonė
lės ir LMPS 9-tos kp. kvartetas. Turėdamos ant programo tokias ga
bias spėkas galime drąsiai sakyt, kad šis koncertas savo įvairumu ir 
puikumu plalenks visus buvusius koncertus. Taipgi šiame koncerte pir
mu sykiu ims dalyvumą 9-tos kp. Choras vedamas drg. Manelio, Ku
ris savo gabumu mokėjo taip išlavinti chorą, katras beabejonės pro- 
grame užims žymią vietą. Mes tikimės, kad ant šio koncerto susirinks 
visas puikusis Chicagos jaunimas, katras po programų! turės links
mus šokius iki vėlai nakties. Kviečiame visus KOMITETAS.

/ PASIDARYK PATS SAVO •
Jus galite pasidaryti savo name augštos rųšies amberį Kulmbačkerj B 
vartodami ■

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

gas ir atgaivinąs gėrimas, kuriuomi visur ir visad galima pasilinks-: 2( 
minti. Tiems, kurie geidauja išsigerti, nėra nieko geresnio, kaip ši- , 
tas gėrimas. Nereikia čia nė salyklus nė miežių, tik reikia keno (dė- ( 
žė.s) Mihvaukoe Malt Extracto ir apynių. Kiekviena šeimyna juriva- g

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

Prisiųsk money orderį su užsakymu. d
SVARBU — Vaistininkams, Groserninkams ir Sankrovoms — rašyki- B 
te, klausdami musų pasiūlymų dėl Milwaukee Malt Extract. i

Wm, Klaes Institute \
Dept. 85 Milwaukee» Wie. i

■

NAUJIENOS, Chicago., III. Pėtnyčia, Kovo 19 d., 1920
Į"3*————~r7Tmr~T"ITT1 T~~r~^~TT.fTTT—n~T~l . ------ 1   - .. ....... .-■

kad ir ten jam rainiai pasiseks 
sunervintą kariuomenę numal
šinti. Bet, nuvažiavęs Pane
munėli, rado jau sunervintą 

kariuomenę aštresnėj formoj. 
Vadovaujami daugiausia kita
taučių, kareiviai jau mėgino ple 
šti amunicijos sandėlius. Pra
bilus gen. Liatukui, jau jo nc- 
bepaklausė, ir trįs vyrai rusiš
kai ir lenkiškai prie jo aštriai 
prabilo. Nuginklavę nuvedė į 
kambarį, kuriame jau buvo su
areštuota 11 atsargos bataliono 
karininkų. Suareštavus vy
riausiąjį karo vadą\ apsaugos 
vice-mmisteris Merkis nuvažia
vo į Šančius, kur stovėjo 8-tas 
pulkas, ir pareikalavo iš Pane
munės sukilusio bataliono de
legatų. Atėjo delegatai ir pa
teikė 13 punktų savo reikalavi
mų. Daugiausia irgi ekonomi
ško turinio su priilėčkais šiek 
tiek politiško, kaip ve: teisės 
dalyvauti Steigiamojo Seimo 
rinkimuose, laisvės susirinki
mų ir žodžio kariškiams. Vice- 
ministeris p. Merkis atsakė, 
kad reikalavimus jisai tik tada
priims, kada jie paleis suareš
tuotą vyr. karo vadą ir kariš
kius ir išduos sukilimo vadus. 
Sukilėliai j tuos vice-m misterio, 
reikalavimus 5tą valandą po 
pietų atsakė šūviais iš kaime
lių. Neturėdami daug šovinių, 
iššovė keliolika kartų. Keli šo- 1 
viniai krito į vidurį miesto, bet 1 
nuostolių mieste nepadarė, tik
tai Šančiuose vienas šovinis pa- Į 
laike į medinį namelį ir jį už- : 
degė. Per visą naktį sargybą 
laikė (Ssai ir tisai pulkai, ryto 
melu atvažiavo iš Kaišedorių 
p.v V iriakojo pulko dar viena 
kuopa ir apie aštuntą valandą 
Panemunė buvo paimta, suki
lėliai areštuoti, tikti’! nekuriu 
suskubo pusitvčrę dvyliką ark
lių pabėgti. 23 dieną 11 valau 
dą ryto pakėlė riaušės lakūnų i 
nerikiuota kuopa. Ją lengviau L
nuramino, tiktai, deja, loję ko
voje žuvo vienas Amerikos ka
rininkas: liko smarkiai sužeis- ! 
tas ir per valandą mirė. Kova ’ 
su sukilėliais neapsėjo be aukų. 
Daugiausia nukentėjo sukilė
liai; HetiH’ėdami savo tarpe ka
rininkų ir užtenkamai kulkos
vaidžių, gynės vien savo rttkak 
lumu ir pertai daug nukentėjo. 
Numalšinus sukilimą, viskas
vėl grįžo vagon.

Ištirti priežastims sukilimo, 
susekti jo tikrąjį šaltinį vyriau 
sybė paskyrė tam tikrą komi
siją, į kurią įėjo prof. Valde
maras, valstybės gynėjas p. Ski 
petis ir juristas Kymša. Kol 
komisija nepabaigė savo darbo, 
sunku kas tikrai dar pasakyti, 
bet tame nelaimingame sukili
me aiškiai painiojasi lenkų ir 
rusų bolševikų siūlai. lai tiek 
papasakoja kun. Mironas, Kau
no “Lietuvoj” 25 vasario patil- 
po toksai generalio štabo prane 
Šimas:

“N bataliono ir N batarejos 
nesąmoningoji kareivių dalis, 
tamsių agitatorių ne lietuvių 
kilmės kurstoma, vasario 22 d. 
pakėlė Panemunėje bruzdėji
mą prieš savo vyresnybę. Mai 
štininkus vedė ne lietuvių tau
tos asmens. Lnergingai apsiau 
tus Panemunę, Šančių ir Kau
no įgulos dalinis, bruzdėjimas 
numalšintas. Kurstytojai ir 
maišto vadaj suimti. Panemu
nes įguloj gyvenimas įėjo į sa- 

— vvo vežę.
Be to įdėta ir šitokia žinia:
“Lietuvos laisves priešinin

kai, kurie sudarė sukilėlių brau 
duolj: Vyriausio vado (glavko- 
verko) pavarde Ino tarpu ne
skelbiama. Vyriausias komi

saras Stanislav Gecevič.
“Kitų maišto galvų pavardės: | 

Girdon Trubin, Muks Glass, Jo- 
fin Tevel, Taube Michael, Liud 
vik Ninant, Zefer Vulf, Slabo- 
da Samoel, AliuŲs Stasys, Jau 
Grablevski, Ziberman Vulf, Vei 
ter Kosta, Grigaitis Antanas, 
Vaišvilo Bronislav, Liutkevič 
Jcrzy, Pažemiik Fra ne, Barkov 
ski Vada v, Šilkas Jonas, Bra
zaitis Petras, Začynski Piotr, 
Jukubovski Andj’znų, (iridei* 
Freinord, Bruk Leiber.—Jų lar 
pe yra ir neką viskių; be to, 
daugelis jų ir lietuviškai nemo
ka.”

“ČIGONAI” IR
“Kaminakretis bei Malūnininkas”

Du veikalu vienu vakaru: 
Muzikalė Tragedija 
ir Muzikalė Komedija.

Nedėlioj, Kovo 21mą dieną, 1920
Pradžia 7-se vakare.

C. S. P. S. SVETAIGĖJ, 1126 W. I8th Street
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Stato

BIRUTES 
DR-JA

Atvaizdinime šių veikalų dalyvauja visi žinomi artistai-dai- 
nininkai būtent: pp. Pr. Jakutis — lošia “Sabuką”, J. Locaitis — 
lošia “Pranulį”, ‘“čigonuose” p-lė M. Rakauskaitė — Era; p. P. 
Stogis — Čigonų vadas; p. K. Sarpalius — Garijus.

Orkestrą sudaro Chicagos Simfonijos nariai.
Tikietus gaunama pirkties:

“Naujienų” Ofise, “Lietuvos” Ofise ir pas “Birutės” Valdyba
Kviečia visus “BIRUTĖ”

Ūkias Parduodame
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ŪKININKŲ KOLONIJA AMERIKOJE, uždėta per ANTANĄ RIEDI ii' 

apgyventa su 480 Lietuviais Uk’niiiluris, kur vieną praeitą \as:ira nupirko i>0 ūkiu lietuviai. Musų 
kolonijoj lietuviai (langiaus ūkių nuperka negu imant sykių visoj Amerikoj. 'Turime 5 ūkiškas 
draugijas, laisvas ir katalikiškas, parapijas ir kunigą. ANGĮ.Al FARMERIAI nenori tarp lietuvių 
gyventi, parduoda arba mums paveda parduoti, o pats mufuojas kitur iš musų kolonijos. Iš kurių 
mes turime paėmę 85 ūkias, geriausias, mažas ir dideles, su budinkais, sodnais ir su gyvuliais, 
ir mašinomis parduoti ant lengviausių išmokėjimų, gražiausioj ir paraukimisioi v’etoj. Lmiicii L gus 
žemė motis su juodžemiu ir molis su smelžemiu, maišyta, derlingiausi dėl visokių auginimo javų: 
Kviečių, Rugių, Miežių, Avižų, žirnių, Binzu, Komų, Daržovių, Bulvių, Visokių Sodnų Vaisiu, Do
bilų šieno, ir Ganevos Geros. Oras sveikas, vanduo labai geras. Keliai žviruoti. Daug puikių 
ir žuvingų ežeru ir linelių pripnat mirs‘0 S' ()'i | VILLE, MIU.1L, kuriame yra ūkininkų turgai, pro
duktų sukenavimo fabrikai SŪRIŲ, SVIESTO i.šdirbvstčs. Rankos, Bažnyčios, Teatrai ir visokios 
krautuvės. Už 8 mylių yra Antras musų kolonijos miestas LUDINGTON, MICIL ant EŽERO MICHI- 
GAN kranto, į kurį kas dieną daugybė laivų atplaukia iš Chicagos, Milvvaukec ir kitų miestų, ku
riame yra visokių fabrikų ir dar 3 dideli nauji fabrikai yra budavojami. Kuriame yra visokių 
darbų ir uždarbių. Nepirk kitur ūkės kaip pas mus NAUJOJ LIETUVOJ. Rašyk, o gausi katalogą.

Parduodame Ukes Sodnų Auginimui
KART, MICIIIGAN yra 23 mylios nuo musų kolonijos, mes ten turime 45 ukes paėmę ant parda
vimo. Ten žemė daug prastesne negu musų kolonijoj, laukai kalnuoti, smiltis su žviru. molio su
vis ten sunku rasti. IIART, MICIL žemė tik tinkama yra sodnų auginimui, PIČIŲ, VI.ŠNIŲ, AVIE
ČIŲ ir Rugiams, Grikams, Bulvėms, netinka, ŠIENUI auginti ii kiliems lietuviškiems javams per
daug smelies, pi r tai ten yra daug tuščių ūkių ir pigiai gauname parduoti.

Ūkių Turime Dar 4 Vietose
I’EACOCK IR IRON, MICIL Ten laukai mažai dar apgyventi tik kelminai, krūmai, ten turime 
suvis pigių ž( inių parduoti nuo $5 iki <*18 už akerį žemės.
EOUNTAIN IR CUSTER, MICIL turime daug vidutinio gerumo ūkių, su budinkais ir su gyvuliais, 
kurias suvis pigiai parduodame. Atvažiuokite, mes po visas ukes jus a))važinėsimc su automo- 
bilium, kur galėsite tinkamiausią ūkę pasirinkti.

Parduodame Valgomus Produktus
l žsiorderiuokite valgomų produktų per musų draugiją, mes jums į meistus prisiusimo šviežius 
KIAUŠINIUS, gerą SVIESTA, LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ, TIKROJO MEDAUS, VISOKIŲ GRUDŲ ir

Parduodame čiepus, Rožės ir Pavėsio Medelius
Mes turime ant pardavimo 200,000 gatavų inčiepiįų medelių ir diegų visokių vuogų. Puikiu visokiu 
pavėsio medelių ir gražiausiai židinčių krūmų ir rožių.

Vakaciias Praleiskite Musų Koloinijoj
Kreipkitės į mus norinti turėti tarpe Lietuvių Ūkininkų Linksmas vakaeijas. Mes pajieškome jums 
praleisti vakacljoms gerą vietą pas gerus lietuvius prie ežero arba upelių.

Užsirašykite Ūkišką Laikraštį
“ŪKININKŲ ŽINIOS“, kurias pradėsime išleidinėti nuo Balandžio mėnesio, eis kas dvi savaili 
kartą, BEPARTYVIŠKAS, iliustruotas, žiurnalo formoje, didžio 11x11, nuo 16 iki 21 puslapių. Ku
rios padavinūs svarbiausias žinias, talpius mokslliškus raštus su geriausiais patarimais ir pamoki
nimais apie visokiose šakose ūkininkavimą. Talpinsis dėl moterų naudingi pasiskaitymai, kur ras 
visokių pasimokinimų apie namų tvarką ir svarumo prisilaikymą, apie pasirėdimą, apie visokius 
pagerinimus ir konservų sudari mus ir tt. Talpinsis visokie geri šeimyniški pasiskaitymai. Talpinsis 
jaunuomenėj meiliški pasiskaitymai ir satyros. Talpinsis turgų žinios ir visokie’ pranešimai iš 
prekybos srities. UŽSIRAŠYKITE kiekvienas lietuvis ir lietuvė tą puikų ir naudingą laikraštį. 
Kaina metams $1.50, pusėj metų $1.00, užrubežiuose $2.50 metams. Malonėkite pagelbėti gauti 
“ŪKININKŲ ŽINIOMS” kuodaugiausiai skaitytojų ir reikalaujame AGIiN'I’Ų rinkli prenmnerotorius 
ir apskelbimus. Prašome korespondentus ir ra-šytojusį talką, pagelbėkite “ŪKININKŲ ŽINIOMS” 
visuomenės laikraštį visokiais gerais raštais, patyrimais ir žiniomis užpildvti, už ką iškalno ta
riame ačiū.

SU VISOKIAIS REIKALAIS kreipkitės į LIETUVIŲ' ŪKININKU DRAUGIJOS Administratorių 
ANTANĄ KIEDI ant adreso:

Lietuvių Ūkininkų Draugija
ROBINSON BUILDING, SCOTVILLE, MICHIGAN-

VAIKIUKAI! MERGAITĖS, 
KLAUSYKIT!

DOVANAI DOVANAI
Vyriški gvarantuoti laikrodžiai, 

kameros ir t. p.
Parduok 16 gražių tykybinių pa

veikslų po 25 kiekviena. Kiekvie
nas noriai pirks. Kada parduosi, pri 
siųsk mums $4.00 ir pasirink laikro
dį, kamerą ar bikokį daiktelį iš mu
sų kataliogo, dovanai. Prisiųsk 
mums savo vardą, adresą ir mes pri 
siusime jums paveikslus. Mes pa
sitikime skaitytojais šio laikraščio. 
Jeigu jūsų vaikiukas ar mergaite ne
gali rašyti lietuviškai, tegul rašo 
mums angliškai.

LIBERTY ART COMPANY, 
905 Cambridge Bldg. 

Chicago, 111.

ELEKTRA
šviesą ir pajlegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

į dirbtuves. C.ash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

(LIBERTY BOND S
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- C A H
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. /u. U H

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood 8t».

Atneškite arba atsiųskite 4 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utąrpinkais, Ke t vergais 
ftr įubątomU 9—9

R»iui 1 ' .........  I
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Moterim i r Vyram

Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi- 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro
802 W. MadisonrSt.

11 rytą iki 7 vai. vak.

i S. D. LACHAWIUZ
g Lietuvys Graborius | 
l’utarnauju, laidotuvėse kuopi! 
Bliausia. Reikalo meldžiu atsi-l 
Mšaukti, o mano darbu busite už I 
Mganėdiuti. |
B 2314 W. 23 Place, Chicago, Ill|

■ ................. .!»—

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 0 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.* 
1 -- j ------------------ , --

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

UŽSIRAŠYK
Lietuvos Laikraščius
‘‘KARIŠKIŲ ŽODIS” 

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

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

Prenumeratas siųskite:
LITHUANIAN SALES 

CORPORATION,
414 Broadway,

Boston 27, Mass.

REUMATIZMAS
Namuose Pagydomas, kaip tai 

praneša vienas turėjęs jį.
Pavasarį 1893 metais aš įgi

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

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

MARK M. JACKSON,
648 F. Gumcy Bldg.

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

liudijimas teisingas.

DAKTARAS NAMUOSE.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny- 
Daktaras Namuose. Knygutėje 

įprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknįs, žiedai, lapai ir lt., nuo ko
kių ligų yra vaistai' ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
Bile aptiekoje. Belo yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių iY re
ceptų. Jokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS,
151 Ilmlson Avė.. Roehester, N. Y.

TEISINGA DRABUŽIŲ KAINA
Kainos kurios tinka bile vieno kiše

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

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

Specialis nupiginamas 5% kiekvie
nam pirkiniui, kuris turi būti siun
čiamas Europon.

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

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

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

lionų. Pakelis, iš kurio gali pasi
daryti 6 galionus, tik $2.00. Tai tik
rai apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi
nigus šiandien.
WALTER NOVELTY CO., Dept. 441, 
1117 N. Paulina St., Chicago, III.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1937 WJ>1 St. kampJVtarshfield
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

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

Phono Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas
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Kauną. Bendrove manius reng
ti ir kita laivu siuntiniams Lie- C c
luvon gabenti, bet dėl įvairiu

I, AI' A Y ETTE, COLOR A DO.
pristatymo 
o nebesiu-

son ne mažiau kaip 20 auksinų 
metinio mokesnio.

11. Amžinaisiais nariais, na
riais labdariais ir šelpėja is gali 
Imli ir juridiniai asmens.

12. Tikruosius ir amžinuosius

Tai ženklas, dėl kurio nereikia spėlioti perkant. Dr. A. R. Blumenthal

AUKŠTŲJŲ MOKSLU DU JOS

vienas pavienis. išgirdę pei 
Naujienas balsą Lietuvos dar- 
dininkų, besišaukiančių ameri
kiečių, kad mes padėtume bent 
pinigiškai jiems vesti sunkią ko 
vą su savo spondėjais ir išnau
dotojais, nutarėm prie kitų ir 
mes prisidėti. P. Končius ir aš 
sumanėm alklausli kitų vietos

L Draugijos tikslas ir teisės.

1. Aukštųjų Mokslų Draugi jos

jus laikinai priima DriUlgijos 
Taryba dviem natriam rekomen- 
duojiinl; galutinai juos priima 
artimiausias visuotinis susirin
kimas.

tuvoje migštieji mokslai.
2. šiam tikslui pasiekti Drau 

gija:
a) steigia ir remia visokias 

Į aukštų jų mokslų įstaigas;
*us 11 nr b) organizuoja nuolatines ir 
paaukoti j periodines paskaitas iš aukštųjų

skaliko.’ Prisilaikė pii minusia mokslu srities; 
susitikti su tuo pavieniu. Paaiš- \ leidžia m

rinkimo patariamąjį balsą; visi 
kili nariai turi po lygų spren
džiamąjį balsą.

14. (iarbės narius renka vi
suotiniai susirinkimai Draugi
jos 'Tarybai pasiūlius.

15. Draugijos nariai gali i&- 
eiti iš Draugijos kiekvienu lai-

>4rmours
Aki* Egzaminuoju Dykai 
t Gyvenimas yra

tuSčlus, kuria prai 
nyksta rcMejimas 

Mes vartojam 
Vjr pagerinta Opb- 

thalmometer, Y- 
patinga doma at 

" kreipiama | vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kam p.4 7 at.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

II

TRADE MARK

daugiau

ant “deigų rod,’
einančią jaunuomenę.

ne kad aukojus... uavę iokj 
atsakymą nuo pirmutinio, nu
tarėm daugiau nė kilų nebekal
binti, nes ir kiti beveik tokios 
pat rųšies, kaip tasai draugbro- 
lis, kur myli “deigų rod.” Tai
gi aš, \V. Petkevičius, ir P. Kun 
ėius sudėjome po 5 dolerius, 
viso 10 dol., ir siunčiame Lietu
vos laisvės Fondui per Naujic-

ha visoje Lietuvoje.

turi teisės įsigyti kilnojamojo ir 
nek ilno j amo jo turto.

II. Draugijos nariai.

16. Nariai, ištisus metus neį- 
I s’imokėję nario mokesnio, lai
komi išstojusiais iš Draugijos.

17. Nariai, kenkia Draugijos 
darbui, arba nustoję pilietinės 
garbės ar teisių, vlisuolino susi
rinkimo nutarimu gali būti iš
braukiami iš Draugijos narių

Oleomargarine

>
rieji narni, h) į. 

i amžinieji nariai

lias. $10 gavolių 
me L. L. Fondui.

— VV. Petkevičius

AMERIKIEČIŲ SIUNTIMAI 
PASIEKĘ LIETI V j.

1 Jetuvos-Amerikos Pranio-

nuo savo

leistas gruodyje. 1919 nu lai
vas su siuntiniais dovanų ame
rikiečiu giminėms Lietuvoje ir

ju draugijos drabužiais ir inai-

nariu

sius ir jnesęs Draugijos Kasoti 
ne mažiau kaip 100 auksinų me
tinio mokesnio.

i nu

8. Amžinųjų nariu vardą gau
na asnienvs, paaukoję Draugi-

25000 auk-
sinu.

9. Narių labdarių vardas su
teikiamas asmenims, paaukoja-

5000 auksinu.

ir pilnateisiai

VERTINGAS TONIKAS
Užduotis, kokias dažnai sluguojama ant skilvio ir 

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

everas |
■ Esorka j 
= (pirmiau būdavo žinoma, “Severas Skilvio Bitteris” m 
j|| kuris esti labai geras pilvo stimulantas ir valantysis to- g 
= nikas, rekomenduojamas silpniems, seniems ir palėgu- |g 
j= siems žmonėms. Jos gydančioji verte ir tikrai verta pa-
■ sitikčjimo ir vartojama gydyme užkietėjimo, nevirškini- ■ 
š= mo, dispepsijos, stokos noro valgyti ir abelno susinešioji- eę 
=== mo ir nusilpnimo delei nevirškinimo vidurių. Pamėgink še 
se šių vaisių šiandien- Stokis ant kelio prie sveikatos. Kai- J 
šgš nos: 75c ir $1.50; taksų 3 ir 6 centai. Pardavojama visų g 
=s vaistininkų..
■ W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA 1

Mokykla kirpimo ir 
siuvinio atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš petrinų ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lu*. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausj ir 

lengviausi amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didele 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepralela- 
kite tos geriausios progos, ei* 
kitę 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 I ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DE8IGNING 
8CHOOL

3103 So. Halsted St., Chfcaga.

Į Rusiškos ir Turkiškos Ronos

12th STREET
Tek Kedzie 8902.

| 3514-16 VV. 12th ST.
į Arti St. Louia Are.

CHICAGO, ILL.

III. Draugijos valdyba.
18. Vyriausias Draugijos sut

varkymas yra visuotinių susirin 
kimų dalykas; einamųjų reika
lų tenkinimas — Draugijos Ta
rybos; priežiūra ir kontrolė 
Revizijos Komisijos dalykas.

19. Visuotiniai susirinkimai 
šaukiami bent vieną kartą me
luose Draugijos Tarybos nuožiu 
ra. Revizijos Komisijai parei
kalavus, arba raštu reikalau
jant ne mažiau kaip vienam de 
šimtdaiiui visu nariu skaičiaus.t *

visuotini susirinkimą skelbiama 
apie ji visuotinių susirinkimų 
nurodytuose laikraščiuose arba 
siunčiami visiems nariams pak
vietimai, nurodant svarbiausius 
dedamus dienotvarkėn klausi
mus.

21. Visuotinis susirinkimas lai 
komiis teisėtu, kai atvyksta jj 
ne mažiau kaip viena penktada 
lis visų narių, Riiripčių spren- 

i džramąji balsą (13 paragrafas). 
Reikiamam narių skaičiui neat
vykus, skiriamas kilai kuriai 
dienai, ne ankščiau kaip po sa

jų savaičių, antras visuotinis su 
sirinkimas laja pačia dienolvar

vaujant bent kuriam narių skai
čiui.

22. Visuotinis susirinkimas iš
sirenka ne iš Tarybos narių tar
po pirmininką, sekretorių ir jų 
padėjėjus.

23. Visuotiniai susirinkimai:
a) priima ir išbraukia narius,
b) renka garbės narius, c) ren
ka Draugijos Tarybą ir Revizi
jos Komisiją, d) svarsto ir tvir
tina Draugijos 'tarybos ir Re-

sprendžia klausimą apie Drau
gijos įstatų keitimą ir Draugi
jos uždarymą ir g) svarsto ir 
sprendžia visus klausimus, ku
rie paliečia Draugijos darbą.

24. Klausimai visuotinuose su 
smukimuose sprendžiami papra 
sta balsų dauguma ir tik garbes 
narius renkant, narius išbrau
kiant. Draugijos įstatus kei
čiant arba ją uždarant, reikia ne 
mažiau % balsų daugumos.

25. Draugijos Taryba suside
da iš 9 narių, renkamų vieniems 
metams, ir trijų kandidatų.

Pastebėjimas: Prireikus, vi
suotiniai susirinkimai gali padi
dinti Tarybos ir Revizijos Ko
misijos narių skaičių.

26. Draugijos Taryba iš savo 
tarpo renkasi pirmininką, sek
retorių, iždininką ir, prireikus, 
jų padėjėjus.

kinai priima narius, b) vykdo 
visuotinių susirinkimų nutari
mus, c) svarsto sąmatas ir tie
kia visuotiniams susirinkimams 
apyskaitas, d) įgyja Draugijai 
kilnojamo ir nekilnojamoi turto, 
e) prižiūri Draugijos turtą ir 
tinkamai jį suvartoja ir f) ten
kina visus einamuosius Draugi
jos reikalus.

28. Draugijos Tarybos susirin 
kimai šaukiami bent kartų mė
nesyj pirmininko nuožiūra, rei
kalaujant bent trims Tarybos

^/Irntours

Oleomargarinas da
roma muštuvėje iš grynų, švie
žių gyvolio taukų atvirintame 
piene ir dadedant reikalingos 
druskos. Dabojama didelio šva 
rūmo nuo parinkimo geriausių 
taukų iki galutinam supakavi- 
mui parafinuotose popierinė
se dėžėse.

Turtingas maitingume, malo
nus kvepėjime ir pigus kaino
je — Oleomargarinas
suteikia išeigą sumažinimui 
pragyvenimo išlaidas,gaunant 
kokybę maitingumo. Užsisa
kyk šiandien. Jūsų vertelga ga 
Ii jums pristatyti.

armourAcompany
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nariams arba Revizijos Komisi-

29. Draugijos 'tarybos posėd
žiai laikomi teisėtais, kad juose 
dalyvauja ne mažiau kafip G Ta
rybos nariai.

30. 'tarybos posėdžiuose klau
simai sprendžiami paprasta bal 
su dauguma.

31. Draugijos Taryba yra Kau 
ne, bet visuatiniam susirinki
mui nutarus, gali būti perkelta 
kiton vieton.

32. Revizijos Komisija suside 
da ne mažiau kaip iš trijų na
rių. Revizijos Komisijos na
riai iš savo tarpo išsirenka pir
mininką ir sekretorių.

33. Revizijos Komisija daro 
reviziją ne rečiau kaip kas trys 
mėnesiai ir dėl revizijos radinių 
kas kartą surašo protokolą.

IV. Draugijos lėšos.
34. Draugijos lėšos susideda 

iš: a) narių mokesnių, b) narių 
labdarių ir amžinųjų narių au
kų, c) atskirų asmenų, valdžios 
ir Visuomenės įstaigų aukų ir 
pašalpų, d) įplaukų už pasiuvi- 
tas, spaudinius, koncertus ir lt.

35. Draugijos lėšos suvartoja 
mos taip, kaip leidžia visuotinio 
susirinkimo patvirtintosios są
matos.

Pastebėjimas: Kapitalai, au
koti Draugijai tam tikrais, aiš
kiai pažymėtais tikslais, suvar
tojami tik pagal aukotojų norą 
ir sąlygas.

36. Visuotiniams susirinki
mams nutarus gali būti sudaro
mi įvairus kapitalai: a) nelie- 
čiamasai kapitalas, h mokyklų 
kapitalas, c) stipendijų kapita
las ir kiti.

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

Tel. Drexel 2880.

4dr. m. herzman
IŠ RUSIJOS

Gerni lietuviams tinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 et.
('hieago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo G—8 vakare. Nc- 

dčliotnis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Afl ADOMAS A. KARALIAU8KA8, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstu, Nervu tr 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur Jieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, BltlėTia, Kraujo valyta 
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 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau toki skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų 
radčjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrėna*. Prof. 

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago,

V. Draugijos likvidavimas.
37. Draugiją uždarant šaukia-

ir 21 tvarka visuotinis likviduo- 
pamasai susirinkimas. *

38. Draugijai užsidarant, vi
sas jos turtas visuotinio likvi
duojamojo susi rinkim nutarimu 
suvartjamas tokiems pat teiks
imus, kokiems buvo įkurta Auk 
šiųjų Mokslų Draugija.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

Naujienų ofise yra atėjusių 
Lietuvos laiškų šiems asme

nims:
Armanavičiui Antanui
Sungailai Kazimerui 
Pužauskui B.
Šimkui Antanui
Kicrnagiui Walerijonui (2) 
Piatrenui Jonui
Valiūnui Antanui (prieš ka

rę gyvenęs turbūt mieste
lyj Sugar Notch, Pa. Jei 
kas jį žinotų, praneškite 
jam; jis paeina iš Margi- 
ninkų kaimo, Suv. red.).

Rudaičiui Levonui (715 W.
14th PI.) (2)

Getčiui Kazimerui (3301 
Morgan St.)

Wm. Adomaičiui (2242 W. 
23rd PI.)

Taraudai Antanui arba My
kolui

Budriui Jonui
Žilei Juozapui (3)
Braziui Jujozui
Lntvenui Petrui

iš

sa-
pa- 
ge- 
to-

111.

AUGINK VIŠTAS IR 
DARŽOVES

Mažą Farmą 
čia yra tikrai naujų 

Ūkių Subdivizija
34 minutės iki vidurmieščiui 

54 traukiniai kasdien
% AKRO ..........................  $475
Akeris dabar tik ............... $550

Išlygos 15 % įmokėti, liekis 
po $5 j mėnesi.
Mokyklos, Bažnyčios, Sankrovos 

Čia pat.
Visad gerai apsimoka augini

mas viščiukų ir daržovių ir jū
sų maža ūkė palaikys jūsų pa
čių spižamę pripildytą. Taigi jū
sų priederme suteikti užtikrin
tą ateitį savo šeimynai.

Padėk savo paraša ant šio ku
pono ir pasiųsk jį dėl platesnių 
informacijų.

Sugrąžink jį pasirašytą tuoj

M. J. EDUTIS
106 N. La Šalie St.

Be privalumo malonėkite 
man suteikti žinias apie Ta- 
'mistų Suburbau ukes.
Vardas ..................................
Adresas ..................................

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

«1 1

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

Kainp. Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St. 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Telefonas Pullmaa 811, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Roseland, 

Valandos: D iki II vakare.
Į. I I . .I...........     ■ 1—^

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

UOS 8. Morgam St. Chtcago, IU.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

i ir nuo 5 iki 8 vakare.

MAKARASDR 
i” 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30

Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą*

Tel„ Yards 723.

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvi* 

Gydytojas ir Chirurgu 
Ofisas: 1757 W. 47 8t.

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

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

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

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

______________________
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NAUJIENOS skubinasi ateiti gudresnieji
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Pnblished Daily exeept Sunday by 
the Lithuanian Newi Pub. Co« Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription 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 Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedCIdienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje — pašto:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paštu:

Metams .'............................ $5.00
Pusei metą.........................., 3.00
Trims mėnesiams ................. 1.65
Dviem mėnesiams ............. 1.25
Vienam mėnesiui .....................65

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siąst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

'1 Darbininkai ir kapitalis- 
junkeriai. Iš antros pusės tai, sakysime, yra šių dienų 
darbininkai, apsidirbę su visuomenėje skirtingos kle- 

j kontr-revoliuciniais maišti- sos, kadangi pirmųjų reika- 
ninkais, mėgina patįs paimti | lai yra priešingi antrųjų rei 
kontrolę į savo rankas indu
strijos centruose; o darbinin 
kų partijos jieško budo susi
tarti tarp savęs.

Ebertui ir Noskei darosi 
kas valandą kebliaus šitokio 
je situacijoje. Juodu, žino-1 
ma, yra “konstitucinės tvar- 

1 kos” stulpai, ir, kaipo to
kiems, juodviem šioje valan
doje tenka laikyties išvien 
su buržuazijos ir junkerių 
bloku.Bet darbininkų minias 
juodviejų partijoje judėji
mas neša į priešingą pusę. 
Todėl, jeigu “konstitucinės 
tvarkos” blokas ir pergalė- kad nepadarius dalyko per
tų, dabartinė valdžia nebe-1 daug painiu, 
turėtų dirvos po savo kojo
mis. Jos vietą turėtų užim
ti grynai buržuazinė val
džia.

kalama. Kapitalistui yra 
juo geriaus, juo jo darbinin
kai gauna mažesnį atlygini- 
mą už darbą arba dirba il
gesnes valandas; o darbinin
kams, mažas atlyginimas už 
darbą ir ilgos darbo valan- 

I dos yra, suprantama, blogas 
dalykas.

Klesos yra visuomenės da- 
lįs, turinčios prieštaraujan
čius (priešingus) ekonomi
nius reikalus. Jų yra visuo
menėje daugiaus negu dvi 
augščiaus nurodytosios, bet 
čia mes kitų neminėsime,

$7.00
4.00
2.00

True translation rilcd with the post- 
ma^ter at Chicago, III. March 19, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Militaristų maiš
tas susmuko.

Vokietijos junkerių maiš
tas negarbingai susmuko. Jo 
vadai, Dr. von Kapp ir gen. 
Luettwitz, pasitraukė ir pa
sislėpė. Apie pirmąjį prane 
Šimą, kad iš desperacijos ji
sai padaręs sau galą.

Tokia pabaiga nesunku 
buvo permatyt, kaip tik pa
sirodė, kad von Kapp’o “val
džia” neranda paramos net 
buržuazinėse liberalų ir kon 
servatorių partijose. Sun- 
kiaus yra išaiškinti ne jos ne 
pasisekimą, o tų reakcionie
rių drąsą, kurie mėgino spė
ka įvykinti perversmą.

Šitą klausimą nušviečia 
viena telegrama, kurioje sa
koma, kad Vokietijos mili- 
taristai rengėsi padaryti 
maištą gegužės arba birže
lio mėnesyje, bet valdžia su
sekė jų suokalbį ir pasiryžo 
suareštuoti jo vadus; šiems 
tuomet nepaliko nieko kita, 
kaip tiktai eiti ant žūt būt.

Jie prakišo. Vienok jų 
išsišokimo pasekmės galės 
būt daug didesnės Vokieti
jai, negu jie patįs svajojo, 
pradėdami savo avantiūrą.

“Naujienos” anądien jau 
išreiškė tą nuomonę, kad 
tas maištas veikiausia atneš 
stambių atmainų Vokietijos 
partijų santykiuose ir val
džioje. Buvusioji ligi šiol 
pusiau - socialistinė, pusiau- 
buržuazinė valdžia vargiai 
išliks, nes tas maištas arba 
sustiprins buržuaziją ir pas 
tatys ją laikinai prie valsty
bės vairo; arba duos progos 
darbininkų klesai išeiti prie- 
kyn ir paimti valdžią į savo 
rankas.

Kaip tik dabar mes ir ma
tome visoje Vokietijoje aš
triausią kovą, einančią tar
pe šitų dviejų tendencijų.

Iš vienos pusės buržuazi
ja stengiasi suvienyti savo 
jiegas, kad apgynus “konsti
tucinę tvarką”; jai į talką

Darbininkai ir kapitalis
tai yra skirtingos klesos dėl
to, kad jų reikalai yra prie
šingi. Bet nuo ko pareina 

Prieš tą buržuazijos ir| šitas priešingumas? Jisai 
junkerių bloką stoja darbi
ninkai, vadovaujami dau
giausia nepriklausomųjų so
cialdemokratų. Netolima a 
teitis parodys, katra šitų 
dviejų jiegų paims viršų.

Darbininkai paimtų viršų, 
jeigu jie sugebėtų susivieny
ti. Bėda tečiaus tame, kad 
pirmą jie atkakliai kovoda
vo tarp savęs; tarpusavinė 
neapykantą, gimusi iš tos ko 
vos, neduoda jiems dabar su 

I eiti į daiktą. Kad kokios to 
dėl, dabartinis jų judėjimas 
gali atvesti tiktai prie to, 
kad atskirose vietose įsikurs 
revoliucinės valdžios, ku
rios, pasilaikiusios tūlą lai
ką, turės išnykti.

Prašalinti nuo valdžios 
buržuaziją darbininkai ga
lėtų tiktai sutartinu veiki
mu visoje šalyje.

Bet jeigu jiems ir nepa
vyktų šiandie to atsiekti, tai 
po šito judėjimo vargiai dar 
rasis jų tarpe kiek žymes
nis skaičius žmonių, norin
čių eiti išvien su buržuazi
ja.

Kaip įvesti socia
lizmo tvarką?

Vienas “Naujienų” Skai
tytojas rašo mums:

“Bukite malonus paaiš
kinti man sekamą dalyką 
‘Naujienose’.

“Pereitais metais, kada 
buvo privisę visokių ‘kal
bėtojų’, tai savo ‘prakal- 

, bose’ jie sakydavo taip:
“ ‘Norint įvesti socializ

mą, reikia visų-pirma įs
teigti proletariato dikta
tūrą ir panaikinti klesas 
visuomenėje. Tik tada 
bus galima įvesti socializ
mą, kada klesos bus pa
naikintos’.

“Man vis būdavo labai 
neaiškus tas ‘klesų panai
kinimas’, todėl ar‘negalė
tumėte paaiškinti tatai?” 
Tie “kalbėtojai”, kurie 

taip “aiškindavo” socializ
mą, kaip rašo “Naujienų” 
Skaitytojas, matoma,nežino, 
nei kas yra visuomenės kle
sos, nei kas yra socializmo 
tvarka.

Visuomenės klesų negali
ma panaikinti pirm įsteigi
mo socializmo tvarkos. Tik 
socializmo tvarką panaikins 
visuomenės klesas.

Nes klesos yra ekonomi
nių priešingumų pasekmė vi 
suomenėje.

• pareina nuo to, kad vienai 
tų žmonių grupei (dirbtu
vių savininkams) priklauso 
dirbtuvės, o kita neturi jų.

Kad galėjus gyventi, dar
bininkams reikia dirbti. Bet 
neturėdami savo dirbtuvių, 
jie yra priversti eiti į sveti
mas dirbtuves; todėl ir jų 
darbo vaisius tenka ne 
jiems, o dirbtuvių savinin
kams. Už savo darbą dar
bininkai gauna tiktai tam 
tikrą atlyginimą. Darbinin 
kai duoda dirbtuvės savinin
kui darbą, o jisai duoda 
jiems už tai mokestį (todėl 
kapitalistas yra ne “darbda
vys”, kaip paprastai sako
ma, o darbo ėmėjas, pirki- 
kas arba samdytojas.

Mokestis, kurią gauna dar 
I bininkas, yra, žinoma, ma
žesnė, negu tas darbo vai
sius, kuris tenka savininkui. 
Iš to darosi savininko pel
nas.

Taigi pelnas kapitalistui 
tenka dėlto, kad jisai yra sa
vininkas. O darbininkai y- 
ra priversti nešti jam tą pel 
ną dėlto, kad jie nėra savi
ninkai. Reiškia, priežastis 
to, kad darbininkai ir kapi
talistai sudaro skirtingas 
klesas priešingais reikalais, 
guli nuosavybėje.

Viešpataujančioji šių die
nų visuomenėje nuosavybės 
forma yra privatinė nuosa
vybė. Dirbtuvės, geležinke
liai, kasyklos, žemė ir kiti 
reikiami darbui dalykai pri
klauso atskiriems žmonėms 
arba tų žmonių kuopelėms 
(kompanijoms; trustams ir 
tt.). Šitie žmonės tečiaus su 
daro tiktai dalį visuomenės, 
a kita dalis neturi minėtųjų 
dalykų.

Norint todėl panaikinti tą 
augščiaus išdėstytąjį klesų 
priešingumą, reikia perkeis
ti nuosavybės formą, pada
rant taip, kad žemė, dirbtu
vės, keliai, kasyklos ir tt. pri 
klausytų ne atskiriems žmo
nėms, o visuomenei.

Kada visuomenė valdys 
tuos dalykus (darbo ir susi- 
siekimo priemones), tai žmo 
nes bus kartu ir darbininkai 
ir savininkai. Priešingumas 
tarp darbininkų ir savinin
kų išnyks, reiškia — išnyks 
klesos.

Kitokio klesų panaikini
mo negali būti.

Bet šitoks klesų panaiki
nimas reiškia socializmo į- 
vykdinimą. Tokia visuome
nės tvarka, kurioje darbo ir

Chicagos ir Apielinkes Lietu-1
viams Darbininkams 

Pranešimas
Posėdyje, laikytam kovo 9 d., Chicagos Lietuvių 

Darbininkų Tarybos pildomasis komitetas nutarė šaukti 
nepaprastą draugijų konferencij 
š. m. T

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

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

Momentas yra svarbus. Artinasi Lietuvos Steigia
mojo Seimo rinkimų diena. Baisi reakcija, kuri siaučia 
Lietuvoje, grūmoja užkirsti kelią j Seimą darbininkų 
klesos apginėjams. Todėl musų pareiga yra padėti jiems.

Sukruskite tad, draugai, ir uoliai rengkitės prie 
konferencijos!

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ TARYBOS
PILDOMASIS KOMITETAS.

>rastą draugijų Konterenciją. Ji įvyks kovo 28 d. 
10 vai. ryto M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 PI.

susisiekimo priemonės pri
klauso visuomenei, yra sočia 
lizmas.

Taigi klesų panaikinimas 
įvyksta, kaipo pasekmė soci
alizmo tvarkos įvykdinimo. 
Ir todėl sakyt, kad pirma 
bus panaikintos klesos, o jau 
paskui įvykdintas socializ
mas, yra didžiausia nesąmo
nė.

Reikia tečiaus pastebėti, 
kad socializmo tvarką nega
lima įvykdinti vienu užsimo
jimu, sakysime, tokiu val
džios dekretu, kuris susyk 
perkeičia privatinę nuosavy
bę į visuomeninę.

Daugelis žmonių įsivaizdi 
na, jogei socializmo jvykdini 
mui pakanka, kad valstybė 
eksproprijuotų privatinius 
savininkus ir paimtų jų dirb 
tuves ir kitus dalykus į sa
vo rankas. v Bet tai yra la
bai stambi klaida. Naciona
lizacija (paėmimas kpitalų į 
valstybės rankas) yra visai 
ne tas, kas socializacija (pa 
ėmimas kapitalų į visuome
nės rankas).

Kiti žmonės vėl įsivaizdi
na, kad socializmą galima į- 
vykdinti, atimant dirbtuvės 
iš savininkų ir pavedant jas 
į rankas tų darbininkų, ku
rie dirba jose. Tai butų 
sindikalizacija (paėmimas 
kapitalų į industrinių sąjun
gų — sindikatų-rankas), o 
ne socializacija.

Socializuot pramonę ir že
mės ūkį, t. y. pervest juos į 
visuomenės rankas, galima, 
tiktai laipsniškai perorgani
zuojant visas pramonės bei 
ūkio tvarkymo įstaigas. Ši
tas perorganizavimo darbas 
turi eiti kartu su keitimu 
nuosavybės ant tų įstaigų. 
Jo įvykinimas net prie ge
riausių aplinkybių turi paim 
ti dešimtis metų laiko.

Plačiaus šitą klausimą ga
lima pastudijuoti puikioje 
K. Kautsky’o knygelėje: 
“Ant rytojaus po socialės re
voliucijos” (išleido lietuvių 
kalboje L. S. S.).

sų kareivių diviziji buvo atga
benti Francijos frontam Viena 
divizija buvusi pasiųsta Makcdo 
irijon, o kita tūlam laikui padė
ta rezervai!. Bet balandžio 16 
d., 1917 m. ta divizija turėjusi 
pulti Ville-en-Tardenois.

Husų kareivių stovyklose įve
sta žiauriausi disciplina. Jiems 
duota mažiau liuosybės, negu 
puslaukiniams scn-galezams in- 
dusams ir aunamitams. Jiems 
atsisakyta teikti daktariška pa- 
gelba, nežiūrint, kad Francijos 
armijoj buvo priskaitoma 4(X) 
rusų liuosnorių daktarų. Suer
zinti tokiu atsinešimu, rusų ka
reiviai padarė demonstraciją 
Marseilles’e, kurioj buvo užmuš 
tas vienas franeuzų pulkinin
kas. Ašluoni rusų kareiviai, su
imti priepuolamai, buvo nubau
sti mirtimi, ir Briando paliepi
mu uždrausta leisti kareiviams 
rusų, kalba laikraštis.

Po 1917 m. revoliucijos Rusi
joj, kareiviai įsikūrė sovietų. 
Jų pirmi rinkimai buvo jau įvy 
kę, kada diduma kareivių žuvo 
Reimonto puolime balandžio 16

euzų gražinti juos Rusijon. 
Franeuzų valdžia atsisakė tatai 
padaryti. Tąsyk rusai pareiškė, 
kad jie nedalyvaus mūšiuose. 
Galop, Kerenskio paliepimu vie 
na brigada buvo pasiųsta j Sa
lonikus.

Po lapkričio revoliucijos Ru
sijoj, Francija be jokių ceremo
nijų naudojo rusų kareivius m u 
šiuose, 1,400 rusų liuosnorių, k u 
ric dalyvavo paskutiniame ka
rės periode, buvo padabinti me
daliais ir pasiųsti gen. Deniki- 
nui, kaipo dovana. Kada sugrį 
žusieji kareiviai atsisakė remti 
caristus, tai Denikinas būriais 
išžudė juos. Raporte nesakoma, 
kad butų pasilikęs bent vienus 
gyvas iš grįžusiųjų.

Tie kareiviai (jų buvę apie 
8,000) kurie pasiliko Franci joj, 
bet atsisakė kaip kauties, taip 
lygiai ir dirbti buvo pasiųsti Al 
rikon atlikimui įvairių darbų. 
Prie jų prijungta ir tie rusų ka
reiviai, kurie 1916 m. buvo pa
siųsti Makedonijos frontam

Taip tai rašo minėtasai laik
raštis.

OLANDIJA.
(Federuotos spaudos žinia]

Amsterdam. — Sekdami Vo
kietijos įvykius ir Olandijos 
žmones pradeda nerimti. Doki
ninkų, aktorių ir miesto darbi
ninkų streikai kuoaiškiausia ta
tai parodo.

Sakoma, kad Olandijos dar
bininkai nepaprastu spartumu 
buriasi į dvi radikali partiji. Iš 
tų dviejų partijų skaitlingesne 
nariais yra Socialdemokratų 
Darbo Partija. Ji yra grynai 
parlamentarine partija ir savo 
programų žymiai primena An
glijos Nepriklausomąją Darbo 
Partiją. Dr. Alfrcd Troelslra 
yra įtekmingiausias tos partijos 
vadas.

. .........   t Komunistų Partija, kuri «tsi- 
džio mėnesyj, 1910 m.., dvi ru- metė nuo Socialistų Partijos

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Truo translation filed with the post- 
jnaster at Chicago, 111. March 19, 1920' 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

t FRANCIJA.
tFederuotos spaudos žinia]

Paryžius. — Sulig laikraščiu 
La Vie Otivriers, kelių tilksta^ 
čių rusų kareivių padėtis Frak
cijoj esanti ^pasibaisėtina.

Laikraštis sako, kad balan-

1918 m., turi 3,000 narių. Ji 
turi pravedusi parlamentan du 
savo atstovu — D. J. Wijnkoop 
ir Dr. Wivan Rovenstein. Am- 

. sterdamo miesto taryboje esą 
šeši komunistai. Partijos 
organas 
Tribūne, 
tyloj y- 
munistai 
raščius.

kai nuo keturių skaitmenų. Bet 
tai nieko: ir viena diena gali 
laukiamo padaryti. Jei tik bus 
veikta, kaip reikiant.

yra dienraštis De 
kuris turi 8,000 skai- 
Be to dienraščio, ko- 
turi da keturias laik-

ISPANIJA.
[Federuotoa spaudos žinia]

Madridas. — Šiomis dienomis 
socialių reformų asociacija pas
kelbė savo raportą, Raporte na 
grinęjama tie padariniai, kurie 
įvyko dėka nesenai pravestam

nos įstatymui. Raporte kreipia
ma domės į tą faktą, kad darbo

Vadinasi, darbininkai trumijies- 
nes valandas dirfba, bet daugiau 
padaro.

Madridas. — Didieji Ispanijos 
lokautai f aklinai pasibaigė. Jie 
buvo padaryti tuo tikslu, kad 
sutriuškinus darbininkų jiegas. 
Bet visos kapitalistų pastangos 
parblokšti darbininkiškas orga
nizacijas nuėjo vėjais, 'los or
ganizacijos, pasak darbininkų 
laikraščio Nuestra Palabra, gy
vuoja po senovės.

Madride galutiną kovą laimė
jo Generale Darbo unija, o Bar- 
celonoj, sindikalislų judėjimo 
centre, kovą laimėjo Gcneralč 
Darbo Federacija.

Valence, o ypač Santandere 
popicro išdirbystės centruose — 
darbininkų padėtis ne visai aiš
ki. Kol kas ten galutino laimė
jimo neatsiekta.

Žymesnės politikos partijos ir 
laikraščiai, priskaitant Espana 
Nueva reikalauja pašalinimo 
Muštre Laborde, civilio guber-

džiui sakoma, kad laikraščiui 
Hoy jis uždraudęs spausdinti vie 
ną Williiam Morris’o apysakų, 
kadangi joj aprašoma sindikalis 
tų judėjimas, Gi minėti Lenino 
ir Trockio vardus jis aštriai už
draudęs. ......

Kada deputatas Rasteiso pro
testavęs bute prieš žiaurų apsi
ejimą su darbininkais Villaca- 
sillo miesto rinkiniuose, tai gu
bernatoriaus paliepimu jis tuoj 
likęs įkalintas.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotos spaudos žinia]

Mihvaukee, Wis. — čia gauta 
žinių, kad Chicagoj įsikūrusi 
bulvaskučių unija, kurios nariai 
gausią $6 dienai ir valgį. Uni- 
jistai prisilaikysią 8 vai. darbo 
dienos. Už viršlaikį jie gausią 
laiką ir pusę.

prie tos žinios sekamą pastalbą: 
“Tatai reiškia, kad bulvaskil

čių užmokesnis už 8 vai. darbo 
dieną siekia nuo $7.50 ligi $10. 
Tuo tarpu ūkininkai už 16 vai. 
darbo dieną gauna nuo $3 ligi 
nieko. Skirtumas tarp bulvas- 
kučių ir ūkininkų yra tas, kad 
bulvaskučiai yra susiorganizavę, 
kuomet ūkininkai esti liuosi ir 
nepriklausomi Amerikos pilie
čiai.... Kas jums labiau pasida- 
boja — nepriklausomybė, ar or
ganizacija?”

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

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

Per pirmą aukų rinkimo 
kampanijos savaitę aukų Lietu 
vos Laisves Fondan įplaukė vi
so 337 doleriai su centais. Tai 
buvo tik pradžia kampanijos, 
kilusios iš Chicagos ir nepasie
kusios dar tolimesnių kolonijų. 
Buvo tikėtasi, kad šią savaitę 
ims gausiai aukų plaukti ir iš 
kitur, taip kad iki subalos pa
baigai jos sieks toli per tūk
stantį dolerių, šiandie jau pėt- 
nyčia, o įplaukų suma dar tolo

, Auką kvitavimas.

W. Petkevičius, Lafay- 
ette, Colo................... 5.00

P. Kimčius, Lafayette, 
Colo.......................... 5.00

Iš Bicknell, Ind., per K.
Jukuelį ir F. Didžiulį 17.50

Vakar buvo paskelbta 701.21

Viso labo.......... 728.71

'Draugai, veikite. Aukokite, 
rinkite aukas, agitulokite savo 
draugijose, kad greitu laiku su
rinkus Lietuvos Laisvės Fon
dai! tuksiančius dolerių. Visi 
tie pinigai eina Lietuvon musų 
kovojantiems draugams darbi
ninkams paremti; idant įvyk
siančiais neužilgio rinkimais į 
Steigiamąjį Seimą jie galėtų 
kuodaugiau savo atstovų pra
vesti !

į Redakcijos Atsakymai
W. Rupshiui, Chgo.—Redak

cijai atsiunčia daugybę tų gau
tų iš Lietuvos laiškų; ji negali 
jų visų urnai suvartoti, juo la
biau, kad laikraštyj vieta apri
bota. Dedame paeiliui, kaip 
atsiunčiami, todėl paskiau alsių 
stieji turi kartais ir mėnesį pa
laukti savo eilės.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popierasi
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted lt
Ant trečftj lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofiso t 
w N. Dearbom tt 

1H1-1S Unity BMf.
Tel. Central 4411

DR. A. M0NTV1D
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Waahington St. 
Marshall Field Annez 

18th fl. Ruimaa 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

A. PETRATiS •' FABIJONAS

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGK ‘fBANK 

REAL ESTATE-INSURANCE,

European American Bureau
Siunčia Pinigus Parduoda Laivofcort** 

NOtARlJUdAS
3249 So Halsted Street. Chicajo liti 

Telephone Boulevaro 611

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

K-Spinduliai. Phone Armitage 2011
Rezidencijos telefonas West 8120

.. ...— - -..

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomls pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St. Chicago, I1L

DATRIJOTIZMAS 
* Pačedumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviiiiib— 

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

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

JOHN KUCHINSKAS ' 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

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

kiu patarimus ir skolinu pinigus 
ant Pirmų Mortgečių ant lengvų 
sąlygą.
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.
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Lietuviu Rateliuose
ROSELAND

Prakalbo®.

Praeitą ncdėldivnį, kovo 14, 
LSS. 137ta kuopa surengė pra
kalbai J. Stančiko svetainėj. 
Kalbėjo Naujienų redaktorius, 
d. P. Grigaitis, ir d. P. Dubic- 
kas. Pinnasai kalbėjo apie da 
bartinę kontr-revoliuciją Vo
kietijoj, padėtį Lietuvoj ir bu
simą Steigiamąjį Seimą. Gi d. 
Dubickas kalbėjo kaip išnau
dojama darbininkai ir kokių 
įstatymą leidžiama darbininkų 
teisėms varžyti.

Žmonių buvo gan daug ir 
prakalbos jiems, kiek teko pa
stebėti, patiko.

Rinkta aukų, kad pagelbėjus 
savo draugams Lietuvos darbi
ninkams jų pastangose išsi
rinkti juodaugiau savo klesos 
žmonių į busimą Steigiamąjį 
Seimą. Aukų surinkta $67.50. 
Aukojo: I). Shatkus, J' Kond
ratavičių, G. Sekonas—po $5.- 
00; P. Daugeliu, K. Pasakantis, 
Pr. Grybas—po $2.00; P. Ta
mošaitis— $1.50; J. Bartulis, A. 
Vasiliauskas, A. Karaliūnas, J. 
Grybas, Ig. Ronkaitis, A. Rai
nis, St. Žiabniuskas, A. Kula
kauskas, F.' Barkus, F. Mingie- 
la, A Narbutas, Jurgis Pukšis, 
.1. Tuiniia, F. Jankauskas, A. 
Talalas, B. Mikšis, P. Jasiukie- 
vičia, V. Kristopailis, M. Gai
žauskaite, J. Ronkaitis, P. Kru- 
šienė, L. Bartauskas, J. Berno
tas, M. Jaučius, P. Žilinskas, J. 
Cieenis, A. Strolis, J. Gembu- 
tis, A. Gasparaitis, J. Šalkaus
kas, T. Vanagas, J. Varekojis 

po $1.00. Smulkių aukų 
$9.00. Viso $67.50. Pinigai per 
duoti į Lietuvos Laisvės Fon
dą. — Rengėjai.

____BRIDGEPORT_____
Netekom pašto skyriaus.

Bridgeporlicciai neteko vieno 
pašto skyriaus. lasai skyrius 
buvo įkurtas vietos hiznivrio, 
p. Damijonaičio, krautuvėj ties 
šv. Jurgio bažnyčia. Bet kiek 
laiko atgal p. Damijonaitis sa
vo krautuvę pardavė, jei nekly 
siu, tūlai Darbininkų Sąjungai.

Tos sąjungos skirtas gaspa
dorius (o gal ir pats savinin
kas) yra klerikalams adymas 
žmogus. Prie jo patarnavimas 
buvęs nebetoks, kaip kad prie 
p. Damijonaičio. Beto, p. Da
mijonaitis pardavinėdavo visų 
musų srovių laikraščius, o na u 
jasai gaspadorius lik—“dukau- 
nuosius.”

Kaip ten buvo kaip nebuvo, 
bet šiandie tasai pašto skyrius 
tapo panaikintas. Vieni sako, 
kad tai dėl gaspadoriaus nega
bumų, o jis pats sakąs, kad 

“tai dėl ,lulų ypatų.” Tai dėl jų 
jisai negalėjęs laikyti, ir užda
ręs.

Tūli dar sako, kad gaspado
rius griežtai buvęs nusistatęs 
prieš lenkus. Su jais jis tekal
bėjęs tik—lietuviškai. O kad 
jie “po litevsku” nesupratę, tai 
gaspadorius jiems ytin stipriai 
atsiknodavęs. Girdi, kas čia 
do mada,—nesuprantu! Ir vi
sa.

Taigi bridgeporlicciai tuo 
tarpu neturi to pašto skyriaus. 
Kam jisai pateks, dar nežinia. 
Bet butų geistina, kad jisai tek 
tų kokiam nors išmintingam, 
nusimanančiam apie pašto rei
kalus žmogui. — Ažis.

Pinigai Siunčiami Lietuvon 
per EUROPEAN AMERICAN BIURĄ 

NUEINA
ir yra išmokami grynais pinigais.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
- A. PETRATIS & CO., Vedėjas.

3249 So. Halstėd St., Chicago, I1L 
Phone: Boulevard 611.

Išrūpins pasporlą. Parduos laivakortę. Aprūpins taksų 
reikalus.
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Protestuokima prieš Lietuvos 
žmonių laisvės priešus.
Nedėlioj visi | Hoerbers 

svetainę. •
Sekamą nedėldienį, kovo 21, 

Hoevbers svetainėj Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Taryba 
rengia svarbias prakalbas tik
slu užprotestuoti prieš reakci
ninkų siautimą Lietuvoje.

Chicagos lietuviai darbinin
kai visoje eilėje susirinkimų 
bei prakalbų jau ‘protestavo 

►prieš žiaurų Lietuvos valdytojų 
elgimąsi. Bet dabar gauta nau 
jų žinių, kurios rodo, kad da
lykų padėtis Lietuvoj stačiai ne 
bepakenčiama. Lietuvos reak
cininkai ant žut-but ryžasi nu- 
gniaužti pažangiųjų darbininkų 
judėjimą. Darbininkų laikraš 
čiai uždarinėjami, darbininkų 

organizacijų vadai areštuojami 
ir grudžiami į kalėjimus, kiek
viena darbininkų pastanga pa
gerinti savo gyvenimą skaito
ma nusidėjimu ir todėl neleisti
na.

LJetuv iai darbiu i nka i-chica- 
giečiai, ar jus visk tuo esate pa 
tenkinti? Ar jums smagu gir
dėti, kad jūsų draugai, o rasi 
tėvai, broliai ir sesers, vos apė
jusieji nusikratyti svetimųjų 
despotų carų irt kaizerių— 
jungą dabar pateko po savųjų 
despotų jungu? Ilgus penkis 
metus jie kentėjo, vargo ir lau
kė prašvintant naujo geresnio 
ir laimingesnio rytojaus. Jų 
laukimas išsipildė. Svetimieji 
Lietuvos žmonių engėjai paga
lios buvo priversti apleisti Lie
tuva. Bet—Lietuvos darbo 

žmonių vargai, jų kančios ne
palengvėjo. Dabar juos perse
kioja ir skriaudžia savieji lais
ves ir pažangos priešai—visokį 
smetoniniai atžagareiviai, da
vatkos ir bajorai. Jie Lietuvos 
darbo žmonių vargu ir kančio
mis dabar nori susisukt sau 
saugių gūžtų ir viešpatauti.

Darbininkai, protestuokite! 
Tegul jūsų protestą išgirsta 
Lietuvos reakcininkai, ir tegul 
jį išgirsta ir patįs jūsų draugai 
darbininkai, kovojantį* už tik
rai laisvą ir demokratinę Lie
tuvą. Tatai sustiprins juos, pri 
duos jiems daugiau energijos 
laimėti kovą. O todėl nedėlioj 
kaip 2 valandą po pietų erdvio
ji Hoerbers svetainė tegul bu- 
nie perpildyta miniomis Chica
gos lietuvių darbininkų. Tų 
darbininkų, kurie geidžia ma
tyti savo tėvynę esant tikrai 

laisva ir laiminga.
Tegul musų priešai pamato, 

kad mes esame ne vergai, bet 
laisvus, kultūringi ir galintį# 
apginti savo reikalus Lietuvos 
piliečiai.

Protestuokime prieš Lietu
vos žmonių laisvės priešus!

Didelis Chicagos dar
bininkų susirinkimas.

šiandie, kovo 19 d., Chica
gos Amalganiated Clothing 

VVorkers organizacija rengia 
didelį viešą susirinkimą didžiu
lėj Ashland Auditorium salėj, 
Vau Buren ir \ Ashland Avė. 
Pradžia kaip 8 vai. vakaro. Be 
kitų, kalbės žinomas socialistų 
veikėjas, adv. Seymour Sied
inau, apie socialistų bylą Ąlba- 
nyj, N. Y.

Be kalbų, bus dar ir koncer
to programas, kuriame daly
vauja Sym fonijos Orkestras ir 
operos dainininkė, Maria Le
vin, sopranas.

Pagalios bus nuimti susirin
kime dalyvaujančiųjų ikru tu
mieji paveikslai.

G ASO DARBININKŲ STREI
KO NEBUS.

Padidinta darbininkams algas; 
visa kita bus išrišta arbitracija.

Grūmojęs kilti gaso darbi
ninkų streikas tapo išvengtas. 
Išvengtas todėl, kad paskutinė
je valandoje kompanija sutiko 
nusileisti- padidinti darbinin

kams algas 10 nuoš. Beto klau 
simas dėl astuonių valandų 
darbo, pusantros mbkesties liž 
viršlaikį ir visa kita pavesta 
specialei arbitracijos komisijai.

Algos bus padidinta prade
dant 1 diena gruodžio 1919 
metų.

Dabar gaso kompanija ban
dys palenkti vadinamą Public 
Utilities komisiją, kad kainos 
gasui ir vėl butų padidinta. Iš 
dabartinių savo pelnų kompa
nija nenorinti pridėt nė vieno 
tildžiusio dvylekio. Visa tai tu
rėsią padengti -dagi su pelnu 
kompanijai—patįs Chicagos gy 
ven tojai.

Kitaip ir nebus.

EDISON KOMPANIJOS 
DARBININKAI MES 

DARBĄ.
Reikalauja pripažint uniją.
Gaso darbininkų streikas ta- 

)o išvengtas. Dabar grūmoja 
naujas—Edison elektros kom
panijos darbininkų. Vakar nak 
į Edison kompanijos darbinin

kai laikė nepaprastą šusirinki- 
ną ir didžiuma balsų nutarė 
įteikti samdytojams reikalavi
mą pripažinti uniją. Jeigu re i 
kalavimas bus atmesta, ryto 
larbininkai mesią darbą—su
streikuosią.

Viso Edison kompanijoj dir 
’>a keturi tuksiančiai darbinin
kų. Trečdalis jų jau organi
zuoti. Darbininkų vadai le
paus sako, kad kilus streikui, 
larbą mesią nelik unijislai, bei 
Ir neunijjstai. Ir vieni ir kili 
labarline dalykų padėtimi esą 
nepatenkinti.

Tuo tarpu darbininkai rei
kalauja tiktai pripažinimo uni
jos. Vėliau busią pareikalau
ki didesnių algų ir geresnių 
sąlygų darbo.

JOHN REED AREŠTUOTAS?
Bandęs pabėgti Rusuosna.
Vietos laikraščiai vakar iš

spausdino Associated Press 
įgenturos pranešimą, kuris sa
ko, kad paskilbusis komunistų 
garbintojas, John Reed, esąs 
areštuotas. Areštuotas vienoj 
FinlendijoS prieplaukoj Abo. 
Jisai, kaipo laivo darbininkas, 
bandęs ištrukti Rusuosna. Lai
vas, ant kurio areštuota Beedas, 
plaukęs švedijon. Iš ten Beed- 
is butų pabėgęs Rusuosna.

Pas areštuotąjį rasta Anglų, 
Vokiečių ir Amerikos pasportų 
ir nemaža literatūros.

Busią daroma pastangų, kad 
arešluolasai butų gražintas Chi 
cagon, kur jis kartu su kitais 
komilnistais yra (apkaltintas 
delei “sąmokslo nuversti vald- ¥ • M zią.

Tokią žinią Associated Press 
gavusi Londone. Ar lai teisybė, 
ar tik paprasta laikrašfinė sen
sacija, sunku pasakyti.

DAR 31 MILIONIERIUS 
CHICAGOJ.

Chicaga, aristokratine Chi- 
caga, turi kuo pasididžiuoti. 
Praeitais metais prie jau buvu
sių josios milionierių prisidėjo 
dar 31 naujas milionierius.

Gi visame Chicagos distrik- 
te tokių naujų milionierių skai
čius paaugo net 731. Tūli tų 
naujų milionierių prisiunlę vai 
džiai čekių—mokesčių nuo 
įplaukų—nuo dviejų iki dvide
šimts milionų dolerių.

Bet darbininkiškoji, nuskur
dusi ir purvina Chicaga delei 
to ne kiek nesidid^įuoją. Dar
bininkų metinės įplaukos yra 
tokios, kad jie vargais negalais 
vos bepajiegia gintis nuo bado.

Knygvedžiai grūmoja streiku.
Apie šeši šimtai knygvedžių, 

dirbančių durpių/ kepu'rių ir 
marškinių krautuvėse, rengia

NAUJIENOS, CRUIĮ*, III, T

si mest darbą. Reikalauja nu
statyt minimum algą—40 dole
rių savaitėj. Samdytojams duo
ta laiko apsimislyti—4ki seka
mai seredai. Jeigu iki to lai
ko knygvedžių reikalavimai 
nebusią išpildyti, jie mesją dar 
bą.

Gavo t indžionkšeną.
Ašluonios didžiules departa- 

montinės krautuvės gavo in
džionkšeną prieš šoferių, vežė
jų ir jų pagalbininkų uniją, ku
ri ryžasi suorganizuoti visus 
departamentinių krautuvių dar 
bininkus—šoferius ir vežėjus. 

Indžionkšeną išdavė teisėjas 
Siillivan.

Numažino kainą ledui.

Ledo kompanijos vakar pa
skelbė, kad nuo šios dienos kai 
na ledui yra numažinama—po 
2 doleriu tonui.

■- _____u__ j'gfg

Pranešimai__
PRELEKCIJA.

L. M. Apšvietos draugija rengia 
svarbias prelekcijas, subatoj, 20 <1. 
kovo, 8 vai. vakare, White Mark 
Square Park svetainėje, 80 ir Hals- 
ted St. Lekciją skaitys Dr. A. Mont- 
vidas, temoje: “Lyties Hygiena”. Vy
rams ir moterims, nejaunesniems 16 
metų.

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

Kviečia L. M. A. Draugija.

Cicero. — šėrininkai Ciceros Lie
tuvių Liuosybės Namo Bendrovės pra
šomi būtinai atvykti nedėlioj, kovo 21 
d., 1 vai. j)o pietų J. Neffo svetainėn, 
1500 S. 49th Avė. susirinkiman, ku
riame bus daug dalykų tariama link 
pradėjimo statyti svetainės. Kvieski
te ir savo pažįstamus prisidėti prie 
šios bendrovės. Draugijos prisidėju
sios prie bendrovės prisiųskite savo 
atstovus. — Sekr. V. Šileika.

Roseland. — Ateities Spindulio Vai
kų Choro repeticija atsibus Subatoje, 
kovo 20, Palmer Park svet. 2 vai po 
pietų. Reikalinga visiems vaikučiams 
susirinktie, nes turim rengties prie 
vakaro. — S. Stanuliute

Roseland — LMPS. 25 kp. dainų 
repeticija įvyks Palmer Park svetainė
je, subatoj, kovo 20 3 vai. po pietų 
Bus nutarimu kaslink dalyvavimo ant 
programo Velykų vakare, tai geistina 
kad visos nares susirinktų.

— S. Staniuliutė

Lietuviška Amerikoniška Rnbų Iš
dirbinio Bendrovė rengia prakalbas, 
nedėlioj, kovo 21, kaip 2:30 vai. po 
pietų, Mildos svetainėje. Kviečiame vi
sus atsilankyti. L. A. R. I. B.

Brighton Park. — Keistučio Paš. 
Kliubo susirinkimas įvyks nedėliojo, 
21 kovo, paprastoje svetainėje, 3925 
So. Kedzie Avė. Pradžia 1 vai. po 
niet. Nariai meldžiami pribūti lai
ku, nes yra daug svarbių dalykų ap
tarti. Pirm. J. Sholteman.

Brighton Park. — Liet. Gelbėti 
Draugija rengia dideles prakalbas ne
dėtoj, 21 kovo, kaip 1 vai. po pietų, 
Liberty svetainėj, 3925 So. Kedzie 
Avė. Visi, kaip seni, taip jauni, ne
praleiskite šios progos. — Valdyba.

Harvey, 111. Lietuvių visuomenės ir 
Draugijų susirinkimas įvyks subatoj, 
kovo 20, 6,30 vai. vakare F. Gonciarz 
svetainėj, 15719 Halsted St. Bus svar 
stoma apie surinktas aukas, Liet. 
Raud. Kryžiui. Kviečia Valdyba.

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

Nedėlioj, kovo 21, p. Meldažio sve
tainėj bus didelis Kardo vakartis. Be 
kita kalbos 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, University of Chi
cago Settlement svet., 4630 Gross Av. 
Draugai ir drauges, nesivčlinkite, nes 
bus daug svarbių reikalų apsvarsty
mui. Taipjau kviečiame ir tuos, ku
rie norėtu įstoti kuopon.

— Org. P. K.

Chicagos Liet. Soc. Vyrą Choro na
riai, susirinkite visi kovo 21, kaip 11 
vai. dieną į Mildos svetainę. Iš ten 
eisime nusiimt paveikslus.

— Sekr. D. Miller.

Harvey, III. — Pėtnyčioje, kovo 19 
d., LSS. 228 k p. rengia prakalbas, 
kad išaiškinus visuf/menei, 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. — LMPS. 25 kp. valgių 
gaminimo lekcija, po trumpos pertrau 
kos, dabar įvyks pėtnyčioj, kovo 19, 
kaip 7:30 vai. vakare drgės Ručinskie
nės bute 104 W. 107th St. Visos mo
ters kviečiamos atsilankyti.

. ! — Komisija.

Susiy. Am. Liet. Kareivių 2 kfiopos 
lavinimosi pamokos įvyks kovo 19 d.„ 
kaįp 7:30 vai. vak. Rašinskio svet., 
731 W. 18th St. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. —Valdyba.

riiANEšIMAI
Rubsiuvių unijos 269-to skyriaus 

fusmėnesinis susirinkimas bus pėtny- 
ioj, 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 į Joint 
Boardą ir pasitarimas ar reikia siųsti 
delegau į visuotiną suvažiavimą, kuris 
bus Baltimorėj. Beto, susirinkime bus 
lekcija apie unijizmą. Tatai visi atsi
lankykite. F. Juozapavičla, sekr.
■ _t lt '.gtui A1L - - JB!___ 1 r JJUL. - aMgggTt

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Kaz. Zarolio ir 

pusbrolio Antano Gaurio. Pirmiau gy
veno Sioux City Iowa, atsišaukite grel 
tai, turiu svarbų reikalą iš Lietuvos.

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

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės nejaunesnes kaip 20 
arba 30' metu. Kuomet rašysit laišką, 
malonėkit sykiu prisiųsti paveikslą, 
kuris bus sugrąžintas. Malonėkit pa
duoti savo teisingą adresą.

F. KVEDARAS, 
696 Webstor Avė., Hammond, Ind.
IMU**" 1 .................. "I ----

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IšNUOMUOJAMA šviesus, gražus 

kambaris dviem mergaitėm reikalau
jančios kreipkitės greitai

3409 Lowe Avė., 3-čios lubos

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario West Sidė- 

Je, kas turite tokį malonėkit praneė- 
ti šiuo adresu:

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

VIENAM vaikinui reikalingas atsa
kantis kambaris pas laisvus žmonės, 
Cicero, III. Geistina su valgiu. Ma
lonėkite pranešti laišku sekamu ant
rašu :

S. F. S.
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

REIKIA kambario vienam vyrui 
Bridgeporto apielinkėje.
Pranešti:

L. ANDREJAUSKUI.
3010 So. Wallace St., Chicago.

Reikia darbininkų
MOTERŲ

REIKIA
KAMBARINIŲ

Trumpos valandos;
Gera mokestis.
Klausti 1 lousekeeper.

MORRISON IIOTEL,
Madison ir Clark Sis.

 I

REIKIA moters popierom? 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1405 W. 21 SU Chicago.

t

MERGAIČIŲ REIKIA

Lahai malonios sąlygos. 
Pailsiu ir valgymo kambariai.
Graži, oru turtinga dirbykla, 
gerai įtaisyta dėl sveikatos 
ir patogumo. Didelis 
paira ūkimas darbščioms 
mergaitėms.

GUSTAVb; LIDSEEN,,
832 So. Central Avė.

MERGAIČIŲ
14 iki 16 melų amžiaus 

’ sortavimui ir
piaustymui agurkų.
Atsinešk! amžiaus 
paliudijimą.

GLASER CRANDELL CO.,
2006 So. Western Avė.

MOTERIŠKŲ

Sortavimui ir piaustymui 
agurkų., Trumpos 
valandos, jeigu norima.

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

REIKIA tuoj moteriškų sortuvi- 
mui skudurų. Gera mokestis.

South Side Paper Stock Co. 
5883 So. Throop St., Chicago.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ

Patyrimas nerejkaljngas
BUEGLUND OKRON CO.,

5524 W. 22nd St.

— ■ ■ s

R E IK IA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ "J"" MOTERŲ

REIKIA MERGAIČIŲ

MERGAIČIŲ 
IR MOTERŲ

Pratusių adata dirbti; 
gera mokestis 
savaitėmis ar uždavu 
dirbant; 
prisiuvinėjimas 
leibelių prie vyriškų 
drapanų.

ADfcd Decker
Coliu n

Employment Dept.,

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

MERGAIČIŲ

Operavimui punch pressų 
ir abelnam dirbykloa darbui 
$18.50 pradžiai.
Reikia kalbėti angliškai.

CHICAGO PRESSED 
STEEL CO.,

455 W. 22nd St., 4th Floor

REIKIA
' MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

APDARYMUI KNYGŲ. 
GERAI MOKAMA.

LAIKE MOKINIMOSI 
PAKELIAMA MOKESTIS 
SULYG PATYRIMU,

MIDLAND BOOKBINDING CO., 
1033 W. Van Buren St.

--------------- ;--- --------

REIKIA 
MERGAIČIŲ M0KIN1MUISL SIŪTI 
PIRŠTINES.

TAIPGI PATYRUSIŲ OPE
RUOTI SPĖKA VAROMAS 
SIUVAMAS MAŠINAS. 
LABAI GERA MOKESTIS.
NUOLAT DARBAS.

Krfeipties: 
E1SENDRATH GLOVE CO.

2001 Elston Avė.

REIKIA
MERGAIČIŲ

PAPER B0X DIRBYKLAI
C. J. LAWRENCE & BROTHER, 

2307 Archer Avė.
2nd Floor.

REIKIA
MOTERIŠKŲ

Sortavimui popieros
Nuolat darbas.
GEROS SVEIKOS SANLYGOS.
Klausti Superintendento.

GUMBINSKY BROTHERS, 
Union ir Lumber Street

MERGAIČIŲ 
REIKIA 

VARYMUI AUTOMATIŠKŲ
MAŠINŲ.

KREIPTIES:
BREBRDMER MFG. CO.

850 So. CanaI St.

..<1

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

SPRINGFIELD PRODUCTS
2241 So. Halsleft St.

MIsS TURIME
GERŲ DARBŲ

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

Seftoira Mfg. 
Corporation

— „ . ... ,4

1341 W. 35tli St.

t 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
kių rankų darbų.

Gera mokestis mokama 
Laike mokinimosi.

Siuvykla naujovinė ir pui
kiai įtaisyta.

Hart Schartner 
<& Marx

Corner Van Buren ir 
ir Throop Streets.

Vienas blakas į vakarus 
nuo Racine Avė.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių

GRANERT & ROTHSCHILD
2422 So. Cravvford Avė.

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

K. LIDEKA,
665 W. 18 St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
~VYBŲ IB MOTERŲ

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

1809 So. Loomis St.
Viršui — General Furnitūra Co.

i
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
T5"5MOTERŲ MOTERŲ

R E IKIA DARBININKŲ REIK IA DARBININKŲ
* VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
VYRŲ IR MOTERŲ VYRŲ

?-e
NAMALžEMfi

DOMAI
KLAIDŲ ATITAISYMAS

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ
Kovo 12, 13 ir 15 tilpo paskelbimas Oliver Chilled 

Plow Works iš South Bend, III. kuriame buvo pasakyta, 
jog molderiai uždirba nuo $5.00 iki $14 j dienų.
vieton nuo $8.00 iki $14.00.

REIKTA RAČE GRINDERIŲ 
darbui bąli bearing.

Kreipties:
WESTERN BEAR1NGS CO., 

2838—35 S. State St.

AUTOMOBILIAI

Mes turime vietą jūsų dukterei gražioj, sveikoj ir 
saugioj dirbykloj. Visas darbas yra atliekamas 
sėdint. Tarpe savo draugų ir uždirbant gerus 
pinigus ir tuom pačiu laiku žinant, jog ji yra 
pageidaujama. Savaitiniai bonai duodama 
geroms darbininkėms.
Valandos 8 vai. ryto iki 4:30 yal. po pietų.
Jeigu jus numanote, jog jūsų duktė mėgsta 
įvairų darbą — siųskite ją pas mus;
ji pamėgs vietą, podraug ir darbą.

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 į dieną.

GRINDERIŲ
Rough grinderių ir fitterių Milling ruime ir kalvėje, 

taipgi grinderių (tekorių) ir polišerių (šveitikų) prie 
plūgų darbo. (Visur uždavu .darbas). Gera mokestis.

Kreipties:

Stewart--Wameir-Speedometer Corp
1828 Diversey Parkway

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ VYRŲ

. REIKIA operatorių prie vaikų ir 
moterų drapanų. Gera mokestis. 
Mokinama nemokančius.

MADWELL GARMENT CO., 
4817 W. Roosevelt Road,

I nė j i mas iš 48-to Courto.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA
VIKRIŲ 
PARDAVIKŲ

VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
PRIE BENCH PRESSŲ

Tik prmos klesos vyrų.
Mes mokėsime nustatytas 
mokestis už šios rųšies 
darbų.
Kas gali dirbti?

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

VITEK & COMPANY, 
105 W. Monroe St.

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

Kostner ir Wabansia Avė.

DARBININKŲ Foundrei: grinderių 
shipperių, core meikerių ir paprastų 
darbininkų. Kreipties nuo 7 iki 4:30 
vai. vak. i Samdos Ofisą.
ILLINOIS MALEABLE IRON CO., 

1809 Diversey Parkway.

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

PARIS SKIRT CO., 
1132 W. Roosevelt Road

REIKIA 3 ar 4 vyrų janitoriaus dar 
bui. Patyrimas nereikalingas.

Kreipties:
69 W. Washington St.

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į formano ofisą.

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

REIKIA
Patyrusio Shearmano į serap iron 

yardą.
2034 Southport Avė.

REIKIA Rubsiuvos abelnam kostu- 
meriškam darbui.

Kreipties:
911 W. 33rd St., Chicago, III

Tel. Drover 6836

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

M. MASILIŪNAS, 
4945 West 14th Street,

PARDAVIMUI automobilius 
Marion II. 1919 motų, vartotas 
tik 6 mėnesius. Užmokėjau 
$2,800; parduosiu už $2,000. 
2611 W. 44th St. Chicago.

Phone McKinley 276.

Jeigu norite turėti nuolatinį 
darbą už $1.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės

900 W. 18th St. 
NATIONAL LEAD CO.

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

A. BAČIUNAS, 
1444 W. Ohio St., Chicago, III.

REIKIA vyrų prie anglių $65 j 
nesj, kambaris, valgis.

Kreipties:
Chief Engineer.
CHICAGO BEACH HOTEL, 

51 st & Cornell Avė.

mė-

PAS MUS YRA

keletą neužimtų vietų 
musų storage batterięs 
dirbykloje dėl suvirš 25 
vyrų. Tie, kurie gali 
parodyti liudijimus iš 
pirmesnių vietų, jog laikos 
darbo, ir norėtų pradėti 
dirbti už priimtą mokestį 
su išlyga, kad bus greitai 
mokestis pakelta, jeigu jie 
bus geri darbininkai. 
Patyrimas pas mus nėra 
reikalingas..
Kreipties Samdos Ofisan. 

VESTA ACCUMULATOR 
COMPANY,

2100 Indiana Avė.

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 Parkway.

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

WM. JUCIUS, 
3305 So. Halsted St.

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

P. BUGDINAS, 
10754 Perry Avė. Chicago.

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

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

HEBARD EXPRESS & VAN 
623 So. Winchester.

co.

REIKIA 
Darbininkų; 
mokama kievieną 
vakarą.

AMERICAN BUILDING 
FOUNDRY,

2300 So. Springfield Avė.

VAIKIUKŲ
14 iki 16 metų amžiaus 
pi aus t yni ui agurkų.

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

REIKIA duonkepių: Vieno pirma’ 
rankio ir vieno antrarankio. 
Atsišaukite greitai.

J. ALEKSIUNAS, 
1043 W. 13th St.

REIKIA
CABINET MEIKERIŲ 

Prie taisymo rakandų. 
Kreipties: GLABMAN BROS.

832 - 836 West Monroe St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė apgyvento] vietoj lietuvių ir viso
kių tautų. Priežastis pardavimo sa
vininkas nori greitu laiku važiuoti į 
Lietuvą.

4537 So. Paulina St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI Bučernė ir groser
nė. Biznis gerai išdirbtas. Naujas Ice 
Box. Visi rakandai. Pilna eilė groserio. 
Savininkas išeina iš biznio, parduo
dama pigiai.

3724 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEME

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

FARMAS

MERGAIČIŲ COREMEIKERIŲ 
arba mergaičių virš 16 metų amžiaus, kurios norėtų iš
mokti šio amato. Musų mergaitės korių-dirbėjos uždir
ba, nuo $4.00 iki $6.00 į dieną (uždavu darbas). Mokinės 
gauna $2.50 į dieną pradžiai.

Jeigu esi kiek apsipažinęs su kuriu šių darbų, a'rba 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.

OLIVER CHILLED PLOW WORKS,
SOUTH BEND, ILT.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

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

MORRISON HOTEL, 
Madison ir Clark Sts.

REIKIA vyrų pakavimui tavorų 
Warehousėje. Nuolat darbas. 
50c į valandą pradžiai.

CHICAGO STORAGE 
K & TRANSFER CO., 
586\W. 65th St., Chicago, III.

REIKIA
KALVIŲ IB FINIšERIŲ
PRIE AUTOMOBILIŲ.
GERIAUSIA MOKESTIS

VVM. J. HUGHEY & SONS CO.,
2518 Mich i gan Avė. '

REIKIA
MALIORIŲ
AUTOMOBILIAMS
MALIAVOTI:

Geriausia mokestis mokama.

WM. J. 11UGIIEY & SONS CO
2518 Michiggn Avė.

REIKIA
Tvirtų vyrų abelnam 
dirbyklos darbui.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ _________

^REIKAL^
notypistas. Pastovus darbas.
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus j
Naujienų ofisą.

REIKIA
DARBININKŲ

Prie darini molio 
išdirbystūs.
Gera mokestis;
Nuolat darbas.

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

PAPRASTIEMS
DAHBININKAMS

Mes suteikiame pastovius 
darbus su gera mokestini 
vyrams, kurie nori dirbti,

Packeriai
Truckeriai
Machine Helperiai
Assembleriai
Window Wasberiai
Prie E Ieva torių 
Sweeperiai 
Kraustymui karų

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

Dirbyklos arti Clybonrn, 
Ashland ir Behnont karų 
linijų.

REIKIA 500 DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ.

šeimynos ir pavieniai dabar 
yra laikas užsirašyti.

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

Kreipties, kiekvieną dieną nuo 8 
ryto iki 8 vai. vakaro. Ir nedėldie- 
niais. Chicagoje ofisas 757 W. North

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

STEWART WARNER
SPEDOMETER CORP.

1828 Diversey Parkway

REIKIA

prie kavos. Geros valandos; 
$75 į menesį ir valgis. 
Klausti Housekeeper.

niuiH. Lincagoje tol vv. norui , ..AnnWAV ir/Arni?!
Avė. S. E. Corn Halsted St. 2 floor. MORRISON HOTEL,

FRANK PALLA, Atstovas,
COLUMBIA SUGAR CO.

Bay City, Michigan.
Tel. Diversey 9191.

Madison ir Clark Sts.

REIKIA Vyru darbui serap iron 
yarde; gera mokestis; nuolat darbas. 
Bus mokama gera mokestis teamste- 
riams patyrusioms serap iron yarde.

IROQUOIS STEEL & IRON CO., 
4620 W. 12th St.

• REIKIA
Vyro naktimis
HETZEL & CO., 

1801 Lnrraflx»e S t.

PARDAVIMUI 3 automobiliai, 7 
sodinių “Paige” 1919 metų; 5 sėdynių 
Maxwell 1920 m. 5 sėdynių Dodge 
Brothers 1918 m.

šitos mašinos yra labai 
stovyje, parsiduoda pigiai; kam 
kalinga, atsišaukite pas

C. P. SUROMSKI 
3346 South Halsted Street, 

Chicago, III.

gerame
rei-

PARSIDUODA mažai vartotas 
“Cole 8” už $1250.

Kreipties
1112 So. Oakley Boulevard

Tel. West 714
arba į namus 1007 So. Oakley 

Bl<lg., “Fiat P”

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Phūnes upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien. 
% akro .’............................
% akro ...............................
1 akras ...............................

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

1404

$275
.$425
$550

Lietuvių Bendroves Apielinkė, 
kur randasi jau daugelis metų- 
metus gyvenančių Lietuvių Far- 
mierių, ir dar tukstantiemis pa
sitikėjimui dasideda, ir perka 
žemės iki kainos prieinamos, nes 
čia yra tikra ir tiktai vienatine 
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.

SANBORN & COMPANY, 
Owners,

Dept. L, Eagle River, Wis. 
or 908 Peoples Gas Rldg., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI automobilius Prie- 
mer, labai gerame padėjime; mažai 
naudotas, geras kaip naujas. Parduo
siu pigiai už geriausią pasiūlymą. Ga
lima matyti adresu: 
1543 W. 46th St.

Phone Yards 7125

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, 

Phone Canal 6296

FARMŲ PIRKĖJAI.

111.

PARDAVIMUI — muro budinkas 
prie lietos 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: Inving 1788.

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.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

Jauna pora yra priversta parduo
ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Persiduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais persiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

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

1511 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

mahogany medžio, antrarankis drau
ge su 60 volelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina grojiklis už 
$2:75; išlygos pagal reikti lovinio. A. r- 
Šuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

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

Kas norite platesnių paaiškinimų, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygele su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.

LIBERTY LAND & INVESTMENT 
COMPANY

3301 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai dviejų augš- 
tų cottage.' Dvi rendos po 4 kam
barius. 
$20.00.

Kiekviena renda mėnesiui

2809 So. Troy St 
netoli 28 St.

JEIGU JUS MANOT
PIRKTI Ūkę teisingai be apgavys

tės, mes duosime geriausį patarnavi
mą, negu kur kitur. Mes turime daug 
“Ūkių” visokio didumo ir prekės. Su 
gyvuliais, mašinomis, sodnais, užsė- 
liais. Mes parduodame labai lengvais 
išmokėjimais. Mes patįs esam f armė
nai ir ant ūkės gyvename; užtai mes 
gvarantuojame žemę ir raštus. Norin
tis gauti geresnį patarnavimą, visados 
rašykit mums lietuviškai adresu:
AMERICAN FARM LAND CO., 

Scottville, Mich.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis Cottage, prie 25 gatvės ir Hoyne 
Avė., kaina $2200, jei pirks šią savai
tę. Labai lengvais išmokėjimais.

CHAS KOTR’CH, 
2717 W. 16 St., 

3 augštas.

BARGENAS!
PARSIDUODA naujas namas su 

gasu, elektra, maudynėmis ir kitais 
parankumais 2jų pagyvenimų po 6 
kambarius.. Namas randasi ant 56 ir 
Wood Street. Sužinoti pas

A. GRIGAS & CO..
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

PASKOLOS

PARDAVIMUI grudų, šieno krau- 
;uvė, su visais įrengimais, arkliais ir 
vežimais. Lietuvių apgyvento] vie
toj. Biznis išdirbtas per 12 metų. 
Neša daug pelno. Kas gretai nu
pirks, daug laimės.

P. MALAKAUSKAS, 
2150 So. Hoyne Avė., Chicago, III.

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

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
ietuvių apgyvento] vietoj; biznis iš

dirbtas nuo seniai. Puiki bučernė — 
jigiai. Atsišaukit į Naujienų ofisą pa
žymėdami num. G4.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė lietuvių apgyvento] vietoj. Parda
vimo priežastis — eina į kitą bizni, 
(am reikalinga atsišaukite, po num.

3435 Wallace Street.

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

1126 So. Halsted St.

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

3121 So. Morgan St 
Kampas 31 Place.

PARSIDUODA taipraiteris ir gra- 
‘anola. Pigiai. Kreipkitės tuojaus 

FRANK CICOS,
944 West 35th Place, 

Antros lubos užpakalyj.

EXTRA BARGENAS.
PARSIDUODA Saldainių sankro

va ir grosernė. Priežastis pardavimo, 
savininkas išeina j kitą biznį.. Parduo
siu cash arba ant išmokėjiMo. Biznis 
išdirbtas per 20 metų. Vieta apgyven
ta visokių tautų. Savininką galima 
matyti po 6:30 vai. vakare. 
J. S. 4854 Wells St.

PARDAVIMUI Dideli sankrova, vai 
gomų daigtų. Geroj vietoj. Biznis 
išdirbtas per 20 m« Dirba penki dar
bininkai. Gera proga lietuviui įgyti 
Šis biznis. Esu priverstas greitai par 
duoti. Parduosiu pigiai. Susižino
ti per “Naujienų” ofisą No. 65.

AR NORI PADARYTI PINIGŲ 
PIRK ŠITUOS NAMUS.

2 f lėtai po 6. kambarius, 
mūrinis namas, elektra ir 
maudynė, tiktai.......$5,500

2 augštų po 6 kambarius 
su maudynėmis, rendos $45 
į mėnesį; $3,600; įmokėti 5 
šimtus, kitus kaip rendą.
2 augščių mūrinis namas, a- 
pačio štoras ir pagyvenimas 
viršui 5 dideli ruimai; pagy
venimų rendos $33 į mėnesį; 
parsiduoda už $2.500, arba 
maino ant loto; namas ran
dasi prie pat Šv. Jurgio baž
nyčios.

Turime labai pigių namų 
soutuose, apie 55 ir 57, netoli 
nuo Halsted St. Kas nori 
pirkti namų arba farmų, ma 
žų ar didelių, atsilankykit 
pas mumis; teipogi darome 
visokius mainus. Pavažinė- 
sime automobiliu jumis ne
kaštuos nei vienas centas; 
musų ofisas atdaras nuo 9 
ryto iki 9 vakare, nedėlio- 
mis lyg 5 vai. vakare.

SKOLINAMA dėl Real Estate be ko 
mišeno. Nereikia laukti.
“DUNAJ” TAUPOS IR

PASKOLOS BENDROVE. 
James J. Pesicka, Raštininkas 

ir Notarijušas.
4633 So. Ashland Avenue

MOKYKLOS

C. P. SUROMSKI CO.,
3346 So. Halsted St., Chicago, m.

AUKOJU 80 akerių, netoli Muske- 
gon, namas 8 kambarių, didelė bamė, 
garadžius, vištinyčia, vėjo malūnas, 
saila; 2 mylios nuo miesto, netoli mo
kykla; savininkas mirė; $65.00 ake- 
riui; ant lengvų išmokėjimų. Nau
jienų ofise No. 66.

PARDAVIMUI nedidelis nameli* 
drauge su groseme; parduodama pi- 
griai; lietuvių pryvenama. vieta.

2224 So. Leavitt St.

mo ir Designing Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu 

jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvinio skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnlcka, Vedėjas 

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

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


