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Didis mušis ant Reino prasidėjo
8,000 žuvę Vokietijoje

Rusija siūlo auti taiką Italijai

Gen. Semionovas bėga iš Si beri jos
DIDELIS MUŠIS PRIE 

UPĖS.
REINO

Mušis su spartakais 
d i strik t e prasidėjęs.

Ruhr

LONDONAS, kovo 22.—Lau
kiamasis didelis mušis Ruhr dis 
trikte, palei Reino upę, jau pra-

šiandie po piet Eberto karei
viai pradėjo smarkią artilerijos 
ataką. Po to seks smarkus 
pėstininkų mušis tarp prisių
stų iš Silezijos valdžios spėkų 
ir 40,000 spartakų, kurie laiko 
distrikta. v

ėmimas Ruhr distrikto yra per
žengimu taikos sutarties, bet 
manoma, kad talkininkai prie 
dabartinių aplinkybių, nepro
testuos prieš tą.

Vokietijos apsaugos ministe
rija paskelbė, kad jau buvo 
smarkių musių Ruhr distrikto 
ir du pulkai valdžios kareivių

prie Wesel tvirtovės, ant deši
niojo kranto Reino upės, už 22 
m. nuo Esseno. AbT^nsės op
ia ikė. didelių nuostolių. 10 ofi- 
cierių viename pulke liko Už
mušti. Komunistai paėmė Oel- 
de, Ahlen ir Drensteinfurt.

Raudonoji armija esanti ge
rai aprūpinta artilerija.

Krasos ir telegrafų ininiste- 
ris Johano Giesberts išvažiavo 
į Ruhr distriklą tarties su ko
munistų vadovais.

Tuo pačiu laiku mūšiai šiau
rią Berline ir kituose miestuo
se.

“Jus negalite perdaug nujuo
dinti situaciją Vokietijoje,” pa
sakė vienas apsaugos ministe
rijos viršininkų.

Darbininkų unijos nutarė at
naujinti generalį streiką, kad 

privertus valdžią išpildyti poli
tinius reikalavimus.

Vadovai didžiumos ir nepri
klausomųjų socialistų tarėsi 
apie streiko situaciją, bet nega-

Didžiuoju klausimu yra: ar 
darbininkai paseks k raštu t i- 
n juosius ar nuosaikiuosius so
cialistus? Nepriklausomieji so
cialistai ragina tęsti streiką kol 
nebus įsteigta komunistinė val
džia.

Vandens pompos liko užda
rytos. Anglių nėra. Bednuome- 
nė rūstauja. Ji dedasi prie rei
kalavimo komunistinės vald
žios.

True translatlon filed witn the post- 
master at Cihcago, III. March 23, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

E BERTAS SUGRĮŽO Į 
BERLINĄ.

Karės stovis Berline nuimtas.

BERLINAS, kovo 21—Pre
zidento Eberto valdžia, kuri 
išvažiavo iš Berlino savaitę at
gal, kada Dr. Wolfgang Kapp 
ir jo reakciniai kareiviai įėjo 
į miestą, vėl yra sostinėje.

Prezidentas Ebertas ir na
riai jo ministerijos atvažiavo į 
Berliną 11 vai. ryte iš Stutt- 
garto neužilgo nuėmė mieste 
apgulimo stovį.

Tuo pačiu laiku Kappo dik
tatorystės * ženklai—vielų už-
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rija (Francijos) nurodo, kad 
vokiečių kareivių užėmimas 
Ruhr dislrikio yra atviras per
žengimas 42 ir*43 skirsnių Ver- 
sailles taikos sutarties. Mini
sterija sako, kad lai yra pirmas 
V|okieti.jos atviras sulaužymas 
sutarties, kuomet pirmesni per 
žengimai buvo lik nepildy|ie 
sutarties. 'Pečiaus nurodyta, 

kad Francijos valdžia viena at
skirai nieko nedarys. Ji veiks 
tik po pasitarimui su talkinin
kais apie lai. kokių priemonių 
reikia griebties.

Eberto valdžia pasiuntė du 
vokiečių oficierių supažindinti 

su padėtimi 
Laukiama tų 

l oficierių Paryžiuje šįvakar.

REGISTRUOKITĖS 
ŠIANDIE

KALBA APIE NAUJĄ 
PARTIJĄ.

tvaros ir barikados—buvo 
domos. Viešasis aptarnavimas ! Francijos valdžią 
kiek atsteigtas ir tikimąsi, kad Ruhr dislrikle. 
neužilgo Berlinas priims nor- 
malį pobūdį, nors ims daug 
laiko, kol bus išlyginti visi pa
daryti materialiai ir moraliai 
nuostoliai.

ar-

True translrtiion filed wtth the post- 
master at Cihcago, III. March 23, 1920 
•s reaulred by the act of Oct. 6. 1917

BERLINAS—GINKLUOTA 
STOVYKLA.

True translation filed with the post- 
master at Cihcago, 111. March 23, 1920 
as reąuired by u.e act of Oct. 6.1917

NOSKE REZIGNAVO.

BERLINAS, kovo 22—Ap
saugos ministeris Gustav No- 
ske šiandie po piet įteikė savo 
rezignaciją prezidentui Eber- 
tui ir prezidentas ją priėmė.

permainų kabinete.

True transhition filert with the post- 
master at Cihcago, III. March 23, 1920 
as reqidred Dy Ine act of Oct. 6,1917

ARTINASI MUŠIS SU SPAR
TAKAIS.

Berlinas, nežiūrint sugrįži
mo Eberto valdžios, vis dar iš
rodo į ginkluotą stovyklą, mai
sto dar trūksta, o priemiesčiuo 
se kartais ištinka smarkių mū
šių. f

Užpereitą naktį smarkus su
sikirtimas ištiko Moabit indus
triniame kvartale, ir viename 
susirėmimų 20 spartakų liko 
užmušta, o 24 suimti spartakai 
liko ant Vietos sušaudyti.

Ruhr industrinėje apygardo
je, šalę talkininkų okupacinio 
zono palei Reiną, eina civilė 
karė, ^biejom pusėm—komuni

Valdžios
STl ri'GART, kovo 22.—Ofi- slų ir valdžios kareiviams ren- 

cialiai pranešama, kad karei- gianties prie mūšio, 
viai iš Siberijos atvyko į Ruhr pulkai lapę sumušti pradiniuo- 
distriktą ir tikimąsi, kad ryto se susirėmimuosi*.
kils mušis su spartakų armija. 
Oficialiai paskelbta, jog pranę- laimėjus. 
Šimai, kad spartakų spėkos vilnas ir tarp 
Ridu* distrikto susideda iš 70,-1 
000 žmonių, yra perdėti.

Generalis streikas tapo pa- Pietinėj ir r 
skelbtas Muniche ir tikimąsi, 1 esą gana ramu, 
kad jis prasiplės visoj Bavari- ■--------------
joj, jei nebus sustabdytas dabar ,Tni- trnnslntion filpd with the post- 
vedamų tarybų apie išpildymą 
darbininkų reikalavimo užmo
kėti už dienas, kada jie strei
kavo prieš Kappo valdžią. Dar-

Leipzigas aprimo viildžiai lai
Prasideda nerima- 

» žemdirbių nie- 
kuriose dalvse šiaurinės Vokie-I-

; tijos.

. Jin- It Il>ll ll'r-U pu»r
master at Cihcago, 111. March 23, 1920

, as re<|uired by the act of Oct. 6,1917 
i BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 21,000 

BELAISVIŲ.

kimus Wuerttembergo dirbtu- LONDONAS, kovo 21.—
vėso, kad irgi apsvarsčius strei- Gautas čia bolševikų praneši- 
ką, jei tas bus padaryta visame 1-------- ■ :
Wuarttemberge.

mas sako, kad raudonarmiečiai 
| suėmė 21.000 belaisvių Pietinė- 
' je Rusijoje.

kad ten yra ramu, nors naktį 
buvo sumišimų. Vakar buvo ' Prižada nebeliesti Finlandijos. 

| WASHINGTON, kovo 21 — 
Finlandijos legacija gavo pra- 

True translatinn filed witb the post- nešimą nuo savo valdžios, kad 
Rusijos bolševikų užrubežinių 

i reikalų komisaras čičerinas 
i pranešė Finlandijos valdžiai, 
kad bolševikų atakos ant finų 
bus sustabdytos.

master at Cihcago, III. March 23, 1920 
as rcųuired by the pri of Ori. 6,1917

8000 ŽMONIŲ ŽUVŲ VOKIE
TIJOS MIESTUOSE.

Francija kaltina Vokietiją per
žengime talkos sutarties. i True translation filed with the post- 

master at Cihcago, III. March 23, 1920 
as recpiired by the act of Oct. 6,1917

RUSIJA SIŪLO TAIKĄ 
ITALIJAI.

PARYŽ1US, kovo 22 —Pa- ( 
sak gautų čia žinių, 8,(MM) žino- į 

nių tapo užmušta nuo pradžios
Vokietijos kontNrevoliucijos ; 

kovo 13 d. Iš to skaičiaus 850 
žuvo Berline.

(Coblenz žinia sako* kad at- sijos 
vykę iš Leipzigo Amerikos biz- Italijai tuojaus atnaujinti ry- 
nieriai pasakoja, kad 3,(MM) žmo 
nių liko užmušta Leipzige pirm 
negu valdžios kareiviai paėmė 
miestų pėtnyčioj).

General fa streikas Berline 
tebesitęsia.

Darbininkų delegatų laiko
mos Berline tarybos su nariais 
Eberto valdžios ir Vokietijos 
nacionalio susirinkimo partijų 
vadovų, kaip sako anglų ofi
cialia pranešimas, tapo per
trauktos, darbininkams 
nūs savo reikalavimus, 
kas tęsėsi ir šįryt.

Vokietija peržengusi 
sutartį.

PARYŽIUS, k. 22—Temps 
gavo žinią iš Revelio, kad Ru- 

i sovietų valdžia pasiūlė

šius tarp tų dviejų šalių.

ANGLIAKASIŲ VIRŠININKAI 
AREŠTUOTI.

TERRE HAUTE, Ind., kovo 
22.—Angliakasių unijos 11-to 
distrikto pirmininkas Ed Stew- 
art ir sekretorius William 
Miteli tapo šiandie areštuoti. 
Jie yra tarpe apkaltintųjų suo
kalby] pakelti anglių kainą.

Taipjau areštuoti unijos ad
vokatas ir penki nariai to dis
trikto unijos pildomojo komi
teto.

Areštuota ir 11 anglių kasy
klų savininkų. Iš visų reikaląu-

Užrubežinių reikalų ministe-* jama po $10,000 kaucijos.

padidi-
Strei-

taikos

Visi tie, kurie nėra tinka
mai užsiregistravę, ar kurie 

po paskutinių balsavimų per 
sikėlė kitur gyventi, turi už
siregistruoti šiandie, kitaip 
negalės balsuoti rinkimuose 
balandžio 6 įr 13 d. Regis
tracijos vietos bus atdaros 
iki 9 vai. vakare.

Tr«j/» tianslation filed wltb the post- 
master at Cihcago, 111. March 23, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

SEMIONOVAS BĖGA.

Pasigriebė auksą ir dumia 
Japonijon.

YOKOHAMA, Japonijoj, k. 
22. Kazokų hehnanas gen. 
Semionov, bėgdamas iš Siberi
jos po kelių menesių nepąpra- 
slai kruvinos diktatorystės, iš-

auksu į Japoniją. Revoliucio
nieriai nepasekniingai bandė

Liberališkieji republikonai 
grąsina sutverti naują 

partiją.

WASHJNGTON, kovo. 22.-- 
Senate šiandie senatorius 

France, repub)ikonas, iš Mary- 
land, pareiškė, kad republiko
nų “liberalai” galbūt bus pri
versti sutverti naują partiją, 
kovai su “burboniškąja auto
kratija” už sugrąžinimą asme
ninės laisvės (prohibicijos pa
naikinimo). France sakė, kad 
“liberalai,” padarydami atšau
kimą prohibicijos priedo ir 
špionažo akto svarbiausiais da
lykais savo platformoje, nesvy
ruos “pakelti kovą prieš reak
cines spėkas autokratijos ir ne 
amerikoniško bourbonizmo.”

“Demokratų partija,” sake 
jis, “po autokratine vadovyste, 
negarbingai atsižadėjo tvirtos 
doktrinos valstybės soverenite-

sustabdyti paskutinį traukinį, v0 peržengimu konstitucijos ir 
su auksu už $1,250,000, kuris, kiekvieno principo laisves, su
sakoma, prigulėjo Siberijos vai, tverdami galingiausį despotą 

pasaulyje.“
Jis kaltina, kad ir republiko

nai prisidėjo prie reakcionierių 
ir padėjo įvykinti dabartinę au
tokratiją. Ir jeigu republikonų 
partija dabar nepataps libera
lizmo ir laisvės partija, tad tu
ri būti sutverta nauja liberalų 
partija, kuri busianti atstovė 
milionų amerikiečių, kurie rei
kalauja sugrąžinimo jų laisvių.

Be panaikinimo prohibicijos, 
tie “liberališki” republikonai 
deda savo platformon:

Publikos, darbo ir kapitalo 
operavinias geležinkeliu po prie 
žiūra tarpvalstijinės pirklybos 
komisijos.

Atmetimas Versailles taikos 
sutarties ir paskelbimas taikos 
su Vokietija.

Nupiginimas pragyvenimo ir 
sumažinimas federalių išlaidų 
ir mokesčių.

Pabudo voj imas didžiausio 
pasaulyj laivyno, o paskiau įve
dimas ir visuotino kareiviavi
mo.

Taipjau reikalaujamai mote
rų balsavimo, biudžetų siste
mos, žemdirbystės plėtimo, 

įvedimo federalių darbo parų- 
pinimo agentūrų, panaikinimo 
vaikų darbo, didesnio atlygini
mo už sužeidimus ir išvystymo 
pirklybinio laivyno.”

džiai.
Oficieriai sako, kad tungsten 

ruda tapo parduota už $300,000 
Japonijai, taipgi jis daug tūk
stančių dolerių gavo už parda
vimą kailių. Jis taipgi gavo 
daug pinigų, kada jis užpuolė 
Čitos banką, nors tas pagimdė 
trūkimą ryšių'su Japonija.

True translatlnn filed witb the post- 
master ut Cihcago, 111. March 23, 1920 
ii roųoired by act of Oct. 6.1917

LENKAI ATMUšĘ BOLŠE
VIKUS.

VARŠAVA, kovo 22—Bolše
vikai pėtnyčioj ir subatoj darė 
pakartotinas atakas įvairiose 
Lenkijos fronto dalyse.

Karininkai skaito, kad tai 
yra pradžia laukiamo pavasa
rinio ąfensivo.

Lenkai atakas atmušė ir 
dviejų dienų mūšiuose suėmė 
900 bolševikų belaisvių.

Bolševiku oficieriai, kurie pa 
bėgo pas lenkus sako, kad so
vietų armija rengiasi prie ge- 
neralio ofensivo, kad atsiėmus 
Mozir, Rovno ir Proskurav.

Darbininkai kovosią už alų.

SYRACUSE, N. Y., kovo 22. 
—iMatthew Woll iš Chicago, 
Amerikos Darbo Federacijos 
vioe-prezidentas, pasikalbėjime 
pasakė, kad nors darbininkai 
nenori karčiamų, bet pageidau 
ja lengvo vyno ir alaus. Jis sa
kė, kad kur darbininkai nega
lėsią paremti kitų partijų kan
didatų, jie statys sav<( kandi
datus, kad algos niekad nesu
mažės ir kad nebus judėjimo 
sutrumpinti iki mažiau 8 vai. 
darbo dieną.

CHICAGOS MIESTUI GRŲSIA 
STREIKAS.

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

ROANOKE, Va., kovo 22.— 
3 žmonės liko užmušti ir 8 su
žeisti, kįhis ammonijos eksplo
zijai Griggs skerdyklose, kuri 
sugriovė 4 augštų namą.

' PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 22, užsienio pinigu 

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

Anglijos 1 svaras.....
Austrijos 100 kronų .
Belgijos, už $1 ...........
Danijos 100 kronų ....
Finų 100 markių ....

' Francijos, už $1 .......
Italijos, už $1
Lietuvos 100 auksin’

Dalis miesto darbininkų 
jau streikuoja.

CHICAGO. Chicagai gręsia 
visuotinas miesto darbininkų 
streikas, nes visi darbininkai 
kalbasi apie streiką ir reika

lauja pakėlimo algos, kurio ne
duoda miesto tarybos finansų 
komisija, kuri dabar rengia 
miesto biudžetą.

500 miesto šoferių ir vežėjų 
jau susleikavo; delei to sąšla
vos negali būti išvežamos.

Miesto salės klerkai grąsina 
sustreikuoti ketverge, jei jiems 
alga nebus pakelta $300 į me
tus, kaip tas jau seniau buvo 
prižadėta.

Sveikatos departamento dar
bininkai grąsina sustreikuoti 
šiandie.

Policijos viršininkas sakosi 
negalįs vesti policijos departa- 

jei policistams nebus

.........  $ 3.37 

.......... $ 0.60 

.,r“nMI:3°o! mento, 
........  $ 5.76 pakelta alga. 500 policistų ža-

.. ..........   fr!i^ da mesti darbą.
„Jtuvos ioo auksinu ....... $ 1.30 Krasos ir kiti federalės vald-

(Lietuvos auksinaf tai VoMeSą1 žio8 darbininkai meta darbą 
ostmarkial; fa kursas toke-putj * , , WM*V4**” , ,7
kaip Vokietijos markfa). | delei žemų algų. Naujų dasbi- 

■. ninku negaunama.
2 JmSĮ Mokyklų inžinieriai grąsiaa 
nkTĮjt-TH ’ jei tuojaus nepakels
23 i.so Jiems

kaip Vokietijos markių). 
I/enkų 100 markiu 
Norvegų 100 kronų ... 
Olandų 100 guldenų ... 
Švedų 100 kronų 
Šveicarų, už $1 
Vokiečių 100 markių

I’rtie trnnslntion filed with the post- 
master at Cihcago, III. March 23, 1920 
is reųiiired by the act of Oct. 6,1917

Kongresas nesusitai
ko taikos klausime
WASHINGTON, kovo 22.— 

Nors tikrųjų žingsnių kongre
sine rezoliucija paskelbti taiką 
su Vokietija nesitikima iki pa
baigos šios savaitės, republiko- 
nų vadovai senate ir atstovų 

bute šiandie pradėjo konferen
cijas apie formą tos tdeklaraci- 
jos.

Vieni senatorių, ir atstovu

Moterjs arti lai 
mėjimo.

WASHJNGTON, kovo 22— 
Moterų balsavimas yra labai 
arti laimėjimo, bet taipjau arti 
ir pralaimėjimo. 34 valstijos 
jau yra ratifikavusios suteikiau 
tį moterims balsavimo teises 
priedą prie federalės konstitu
cijos. Reikia, kad tą priedą ra
tifikuotų dar dvi valstijos. Da- 

I bar Washinglono ir Delaware 
^valstijos sušaukė specialį posė
dį savo legislaturų ratifikuoti

nori tik paskelbti laika, kuo-1 “» Pri?d9, Jei jos ratifikuos - 
met kili nori reikalauti niek ti
riu koncesijų iš Vokietijos, o 
treti gi nori kaitų paskelbti ir 
kokią-nors internacionalę poli
tiką.

Tūli senatorių nepritaria net 
senatoriaus Knox, rep., iš Penn- 
sylvania i

moterįs dar šį rudenį gąus bal
savimo teises. Apie Washing- 
lon valstiją neabejojama. Jos 
legislaturų gal dar šiandie rati
fikuos tą priedą. Bet su Dela- 
ware yra visai kas kita. Ten 
bus smarki kova ir moterįs ga- DVHcl HJ1 1<I 1VUV/A* io aviui t M • n ii • • • •

sylvania įnešų jai rezoliucijai, 1 Pr<1 " ausine jim.ii
kuri be kitko paduoda kongre- parode, kad senate trūksta mo- 
so pritarimu iiiternacionaliam '1<Ilins ‘ 11 sl-1, ° a s °'/
Itribunalui ir nusiginklavimui. »>• "I wlk ,n,cko

n... b.,.1...... ,; k„,.v nenusimano apie tą priedą.Bet kadangi Knox rezoliucija 
buvo jau užrubežinių reikalų 
komiteto svarstyta pereitą gruo f 
dį ir raportuota, ji turės atida
ryti ginčus sena 
bimą taikos.

Atstovų butas yra visai ne
nusistatęs ir patįs republikonų 
vadovai nežino kokios politi
kos laikytics. Užrubežinių rei
kalų komitetas jau turi keletą 
taikos rezoliucijų, o Britten pa
skelbė, kad jis šiandie dar vie
ną įneš.

Jei moterįs pralaimėtų De- 
laware valstijoj, pledas gal 

• negreitai butų ratifikuotas, nes
ate apie paskui- gubernatoriai dviejų likusių

valstijų—Vermont ir Connec- 
tieut, atsisakė sušaukti specia- 

į liūs legislaturų posėdžius. Tai
gi moterįs yra visai arti ir kar
tu labai toli nuo laimėjimo.

WAHHINGTON RATIFIKAVO 
MOTERŲ BALSAVIMĄ.

Tikimąsi, kad kelioms die
noms ginčai apie taiką kongre
se bus pertraukti.

OLYMPIA, Wash., kovo 22.
— Washingtoų valstijos legis- 

latura šiandie ratifikavo mo
terų |>alsavimo priedą prie fe- 

Scnatas 
vienbalsiai.

Tai jau 35 valstijos ratifika
vo tą priedą. Belieka, kad dar 
1 valstija jį ratifikuotų ir mO- 
terįs gaus lygias balsavimo 
teises visoje šalyje.

True Iranshition filed with the posi- durulės konstitucijos, 
rnaater at Cihcago, III. March 23, 1920. Į ratifikavo ii V---------asTėųutred by theactofOct.6,1917) “ J -

KONGRESAN PIEŠTAS 
TAIKOS BILIUS.

WASHINGTON, kovo 22.
Šiandie atstovas Britten, rep

biantį atskirą taiką tarp Suv. 
Valstijų ir Vokietijos su Au
strija, tikslu tuojaus užniegsti 
“ramaus laiko pirklybą.” Įneš
ta bilius taipgi sutverti Euro
pos pirklybos tarybą keliami 
pirklybos su Europa. Ta ta
ryba vadovautų pats preziden-; 
tas Wilsonas.

DEPORTUOS 400 Už 
MĖNESIO.

21.—At- 
viename 
kad 400 

“raudonųjų” bus deportuota į 
Rusiją už menesio laiko.

NEW YORK, kovo 
stovas Isaac Siegel 
susirinkimų paskelbė,

Anglai areštuoja airius.

COLBY—VALSTYBĖS 
SEKRETORIUS.

WASHINGTON, kovo 22.— 
Senatas šiandie patvirtino no- 
minavimą Bainbridge Colby 
valstybes sekretorių. Patvir

tinta jį viešu balsavimu. Buvo 
tikimąsi, kad kils didelė opo
zicija jo paskirimui, bet jos ne
buvo. Tik užrubežinių reikalų 
komitetas slaptame posėdyje jį 
gana ilgai tardė ir paskui 
komendavo patvirtinti jį.

DUBLIN. kovo 20.—šįryt 
valdžia Kerry mieste areštavo 
daug žymių sinn feinerių ir 
juos visus išgabeno kariniu lai- 

turbut į Anglijos kalėjimus.vii

Nesisekė nusižudyti.

re-

Iškilmingos laidotuvės 
užmušto mayoro.

CORK, Airijoj, kovo 22.— 
šiandie buvo laidojamas neži
nia keno nušautas Cork lordas 
mayoras MacCurtain. Laido
tuvės buvo labai iškilmingos ir 
jose dalyvavo virš 15,000 žmo
nių, niekurie airių armijos uni
formose. Kitų miestų mayo- 
rai irgi dalyvavo.

Pamaldos už jį taipgi buvo 
Dubline. Situacija Airijoje yra 
labai įtempta.

CHICAGO.—Petrui H. Behl, 
35 m., 6322 Wayne Avė. nusi
bodo gyventi ir jis nusitarė nu
sižudyti. Jis pirmiausia išgėrė 
nuodų, o kad būti tikru, kad 
mirs, paleido kulką į dešinįjį 
smilkinį. Bet jam turbut lemta 
buvo gyventi, nes jis dabar yra 
ligonbutyj ir, sako, greit pa
sveiksiąs.

Vienuolinas sudegė.

WILKESBARRE, Pa., kovo 
22.—šv. Marijos vienuolino vir 
šininkė sudegė, o 5 vienuolės 
apdegė ar susižeidė šoMamos 
per langus, gaisrui pereitą nak
tį sunaikinus vienuoliną.

Nušovė merginą.

LAPORTE, Ind., kovo 22 — 
Krasos darbininkas Vincent 
Rqwes vakar vakare nušovė p- 
lę Katherine Rudolph, 22 pa., 
kurios jis negalėjo geruoju pri 
kalbinti jos mylėti, o paskui 
dviem šūviais ir pats nusižudė.

EVANSVILLE, Ind.—Kasy
klos savininkas Jabez Wooley 
tapo areštuotas. Jis yra tarpe 
kitų apkaltintųjų kasyklų savi- 
ninkų ir unijos viršininkų.

HAVANA, kovo 21—Didelis 
lietus ir smarki audra siautė 

visoj Havanoj Šiandie, užlipda
ma namus, sustabdydama gpt- 
vakarių ir pridarydama daug 
nuostolių.



LIETUVIAMS rftaMI

Rašo ŠERNAS

KAILIŲ KAINOS

pinigų

Turtas apie $6,000,006.66

Mes Pardavinėsi
35c

Tiktai Per 40 Dienų

60c

Num. 13
Žvėris ir'žmogus

40c

Num. 14

50c

DR. JOSEPH ZIFF

laikomi

Skaitykite ir Platinkite

75c
10c

Pradedant Kovo 15 
baigiant Balandžio 24

$1.00
1.50

užsiimu 
žmones 
atgauti

Ant Town of Lake, kuris randasi po priežiūra ir 
kontrole Suvienytų Valstijų Valstybės ir Illinojaus 
Valstijos Valdžios

Gamtos Pajiegos 
Rašto Istorija ... 
Ilygiona ............

ry.gtoš

1117 N. Paulina St

Akių Specialistas
Akla egzaminuoja už dyką.

Jūsų galvos skaudė- 
jimus ir negalė  ji- r

mus matyti aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaaer’s ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan St.

Num. 2
Socializmo Minties Blaivu 

mas.............................
Darbas................... ...................
Namai pragarai................
Lok i s..................................

NAUJIENŲ
KNYGYNAS

1739 So. Halsted St. 
Chicago, Illinois

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

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

Vertės už $1.50
Pardavimo kaina $1.05

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

Vertės už $2.05
Pardavimo kaina $1.45

Vertės už $1.50
Padavimo kaina $1.05

Vertės už $1.90
Padavimo kaina $1.30

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

Vertės už $3.00
Pardavimo kaina $1.95

Vertės už $3.00
Pardavimo kaino $2.00

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

Vertės už $2.25
Pardavimo kaina $1.55

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

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 Iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. HaLted St.. Chhagb.

Po priedanga šventenybės.. 35 
Žydų likimas Gudijoje .... 10c 
LizdaVnaminio Liūto .... 20c 
Consilium facultalis......... 20c

Vertė už $1.75
Pardavimo kaina $1.00

Num. 4
Macbeth ............  70
Macbeth (apd.) ................ $1.00
Vaišės Kristaus pas popife-

Vertės už $1.55
Pardavimo kaina $1.00

LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
BIURAS PRIE AMERIKOS R 

KRYŽIAUS.

Num. 7
Revoliucijos žmonės 
Nakvynė .................
Pagal įstatymus .... 
Nuosavybė ir Darbas 
Sapnai .....................

SALUTES MANUFECTURING,
By P. A. BALTRANAS CO.

Tel. Boulevard 7351

Tel. Canal 6232.
DR. C. K. CHERRYS 

'' LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt St*.

. CHICAGO*
Valandos: 0:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi-' 
glausto. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite ūžt 
ganėdinti. I
12914 W. 23 Place, Chfcagb, IB 

Tel. Canal 2199.

Num. 8
Draugas .............................
Šiaurės Karžygiai..............
Kiek senovės Graikai ir Ro

mėnai prisidėjo pastų*- 
mojimui gamtos mokslų 
priekyn........

Iš muzikos sryties
Paslaptys Magijos

Vertės už $1.45
Pardavimo kaina $1.00

me Knygas Ne= 
girdėtai Pigiomis 

Kainomis
. 35c 
. 10c 
$1.00

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

Num. 11
Moteris ir jos vieta žmoni

joje...............................20c
Iš širdies ................................15c
Kaip žmogus mąsto........... 15c
Tiesų vadovas ir patarėjas $1.00

ainos neapsakomai 
krs khi-kuri)ų kainos

Num. 6
Tjkras ženybinis gyvenimas 25c 
I& gyveninio šamo j ėdu .... 25c 
Patkulis............................... 20c
Istorija Cbicagos Lietuvių $1.00 
Istorija Chicagos L. (apd.) $1.75 
Pačiavimasi pas įvairias

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

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

Nieko nelaukit.

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

Ypatingai Biuras 
taksų reikalais. Jei 
perino|ka, pagelbėsime 
permokėtus pinigus, o jeigu tu 
rojo mokėti taksus antrą kar
tą, taippat-gi atitaisysime. Lie
tuviai jau yra gavę geriausio 
patarnavimo iš 'šio Biuro, pav., 
su pagalba Biuro, per vienus

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

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

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

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

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

Kailių k 
pakilo, ne 
ir nupuolė, kaip antai seniau 
vien karalių vartoti kailiai gro- 
nostajų net nupigo. Prieš karę 
brangiausi kailiai buvo mėly
nųjų lapių, jūrinių ūdrų ir sa- 
balių. Jūrinių ūdrų, kurių kai
lio prieš karę negalima buvo 
gauti pigiau kaip už 6000 rub
lių, paskui visai gauti nebuvo 
galima, nes apsaugojimui nuo 
visiško jų išnaikinimo, Anglijai 
ir Rusijai sutarus, tapo 10 me
tų medžioti ant tų žvėrių visai 
uždrausta, o kitur tų žvėrių vi
sai nėra. Dabar visų žvėrių 
kailiai neapsakomai pabrango 
ir dėlto, kad išmoko juos taip 
nudažyti, jogei iš paprasto žvė
relio kailio padaro ir brangiau
sio 
prastų naminių triušių (krali- 
kų) kailių per nuparvavimą pa 
daro visokius, ir brangiausius, 
kailius. Klintis dar yra tame, 
kad ne visur skrandoms kai
lius prideramai išdirbti moka. 
Brangius kailius išdirba Londo
ne. Rusija turi brangiausius 

kailius, bet Rusijoj jų išdirbti 
nemoka; išdirba juos Anglijoj, 
o iš ten jau išdirbtus pardavi
nės gabena kailių jomarkan j 
Leipcigą, o iš ten jie išsiplatina 
po visus musų žemės kraštus. 
Sabalių ir gronostajų' kailių 
šiandien nei gauti negalima, ar
ba juos tik milionieriai tegali 
nusipirkti. Neapsakomai pa

brangs ir paprastų žvėrelių kai
liai. Pavyzdžiui, už voverės 
apikaklę, kokią prieš karę Pa
ryžiuj buvo galima gauti už 600 
frankų, da|>ar ten reikalauja 
6000 frankų; kiaunės apikaklės, 
kokios prieš karę buvo po 4000 
frankų, dabar ima po 18,000 
frankų. Tokiam brangumui 
esant, rodosi, kad nei moterįs 
neperka taip brangių skrandų 
savęs papuošimui. Betgi jos per 
kasi, kaip ir pirma, ne vien 
kiaunių .apikaklės, bet moka 

tuksiančius frankų ir už kur- 
nių ir tolygių žvėrelių kaile- 
liuo. šimtus frankų ten moka 
už gražias, dažytas triušių apy
kakles, kokios moterims labai 
patinka.

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

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

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

Utarninkas, Kovo 23, 1920
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[alfis Bonrius pilna parašyta- (JAS H

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sta.

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
i dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporaeija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC C04 Ine.
. . . _ . h. BARTKUS, Pro., ( .

161d W. 17th SL Td. Boulevard 1892. Chicago, ffl.

Num. 12
Rankvedys Angliškos Kal

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

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

TOWN OF LAKE

Vienatinis Bankas

ŠALIN DEGTINĖ
a^&Visa Amerika tapo sau 

bet neprivalai nusi- 
(& Ta minti, todėl nusiramink 
■MM Mes gaminame tam tik 

rą extraktą, iš kurio 
> gali pasidaryti sveiką 

gėrimą, kuris, mes už- 
tikrinamo, užganėdins 
kiekvieną. Jeigu nori 
išsigerti prieš pusry- 

pb darbui, včstu- 
*IĮ| vėse, krikštynose arba

■ ' šokiuose, tai gali atsiek
„ ti Idbai pigiai pats pa-

feBSeasci- darydamas keletą ga
lionų. Pakelis, iš kurio gali pasi
daryti 6 galionus, tik $2.00. Tai tik
ini apsimoka išmėginti. Pasiųsk pi- 
. ’ i Šiandien.
VVALTER NOVHLTY CO., Dept. 444, 
1117 N. Paulina St., Chicago, III.

Num. 5 *
Ko mums reikia pirmiau 

šiai.............................
Kultūra ir Spauda............
Labdarybė .........................
Džiova ir Alkoholis........
Koks privalo būti vaikų uu 

ginimas ir auklėjimas..

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ 

Per ilgų laikų aš sirgau 
I ir tiek buvau suvargęs, nus- 

| 5 labęs kad net ir gyventi
vlT’ i buvo atsibodę, kiek uždirb

davau tai visą daktarams 
^^*4- į >•’ išmokėdavau, ir buvau

J pristygęs vilties, kad bepa? ■

Mane kankino viduriu nc- 
M dirbimas pilvalio nuslab-

j, : KkI liejimas, skilvio nematinius
į skaudėdavo
I K 1 vų, po krutino, strėnas ir lt.
n j neturėjau neska-

W ,1H1 ,,uvnu vl'n!' suvargęs..
KrRfH Matydamas, kad niekur 

W J negaunu pagclbos, ėmiau ty- 
' ■ rinėti pats. Ir man tiek pa-

sisekė surasti vaisius, var- nH S 1 du SALUTES STOMACH
■ SJI BITTERIS ir i 6 mėnesius

palikau sveikas ir tvirtas, 
" dabar čionai aš pasiro- 
dau visuomenei; taipgi yra HrflM tūkstančiai žmonių pasveikę

* nuo SALUTES BITTERIO
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki irDabar Pirma w „„ __________ ______ _

tvirti tai naudokite SALUTES BITTEFU ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pakrutinės ir strėnų skaus
mų ir abelnal visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegų ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par
davinėti,Ibių) aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose ir už 
tokia pat kabpikad pirma buvo, šlapiuose laikuose kainą: 1 bonka 
$1.5(1; 2 b. 4 b. $5.25; 6 b. $7.50; 12 bonkų $14.00.
, aptiekose ar tam panašiose vietose, o. jei nęgali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturlng Co. Taigi norėda
mi greit aplaikyti siųsk sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,tuoj prisiusi
me dėl tamitų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite ?avo antr0§6 ir adre
suoki! taip: C.—
616 W. 31st St., Chicago/Ill

Atneškite arba atsiųskite 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertais 
fr Subatomis 9—9

ARTISTIŠKŲ
Paveikslų Knyga

352 puslapių.
352 paveikslai.

Niekur nėra taip pui
kiai atvaizdinama gra
žiosios lyties grynas ku 
nas, kaip kad šitoje 
knygoje..

Šita didelė knyga, 11
X 8 colius, yra atspau
sdinta ant labai puikios 
popieros ir apdaryta 
gražiais, tvirtais aude
klo apdarais.

Jos kaina tiktai $4.00! Kodėl taip pigiai? Todėl, kad šitų knygų 
tapo atspausdinta keli milijonai kopijų ir jos yra parduodamos visuo
se pasaulio kraštuose.

Tai yra vienintelė taip didelė ir graži DAILĖS knyga pasaulyje!
AL. MARGERIS, 2023 St. Paul Avė., Chicago, III

Pinigus siųskite: money orderiu ar popierinius dolerius laiške.
Visados aiškiai užrą^ykite adresą.

Depositors Statu Bank
4633-4637 South Ashland Avenue

metus lietuviams buvo sugrą 
žinta suvirs $15,000 jų perino 
ketų pinigų.

Su visokiais reikalais la 
žmonės kreipiasi šiuo adresu:

Lithuanian Division 
American Ibui Cross 
124 East 28lh Street 

Ncw Ytnik City.
—,.u , i. i „i *—
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VAIKIUKAI! MERGAITĖS, 
KLAUSYKIT!

DOVANAI DOVANAI
Vyriški gvarantuoti laikrodžiai, 

kameros ir t. p.
Parduok 16 gražh) tykybinių pa

veikslų po 25 kiekviena. Kiekvie
nas noriai pirks. Kada parduosi, pri 
siųsk mums $4.00 ir pasirink laikro
di, 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 mergaitė ne
guli rašyti lietuviškai, tegul rašo 
mums angliškai.

LIBERTY ART COMPANY, 
905 Cambridge Bldg. 

Chicago, III.
■ n- ■ i, '2 V^.~-7Zr. ■-

Lbif!



Utarninkas, Kovo 23, 1920

^korespondencijos]
NAUJIENAS, CEIeagO., III

DETROIT, MICH.
Komunistais apsimeta tau

tininkais.
Kovo I I d. I. A. S. svetainėje 

komunistai davė savo žadėtą 
“atsakymų" į drg. Grigaičio pra 
kalbą, pasakytą šiame mieste 
29 d. vasario š. m.

Pirmas “kalbėtojas’*, kuris 
turėjo sukritkuoti Naujienų iv- 
daktoriaus, d. Grigaičio kalbą, 
pasakė sekamai: “Aš atsakysiu

jį sukritikuoti, tai jus patys tai 
galėsit padaryt”. (Tai kam dar 
šaukėt susirinkimą, ir publiką 
gaišinot? — K.) “Grigaitis, sto
vi už stengemąjį seimą. Ar da
bartinė valdžia duos susirinkt 
tokiam seimui, kuris ją (val
džia) nuverstų? Ne! Tai ma
tot, kaip susikrilikavo”.

Grigaičio išvadžiojimus apie 
Stengiamąjį Seimą, tas žino, 
kaip ir kokiam atvėjy d. Gri
gaitis stovi už Steigiamąjį Sei
mą. Drg. Grigaitis stovi už 
Steigiamąjį Seimą tik tiek, kiek 
darbininkai turi nevaržomos 
teisės rinkti į seimą savo atsto
vus. Tai kur-gi čion susikriti- 
kaviinas? Belo, stojimas už

da ponas Grigaitis atvažiavo ir 
ėjo nuo dypo (stoties K.) gat
ve. tai guzikuočius (polieistas) 
jį lydėjo; luti ko jis bijosi ei tie 
gatve?!" (Kvailas išmistas! 
Red.). Aš žinau, kad jokis po
licistas d. Grigaičio nelydėjo ei
nant nuo stoties. Tai tamstų 
prasimanymas. Ir todėl aš rei- 
kahuiju priparodyino: t) Ant 
kokios stoties d. Grigaitis, atva
žiavo? 2) Kuria valanda? 3) 
Vardas gatvės, kuria d. Grigai
tis ėjo lydimas guzikuočio? Kol 
šilas nebus padaryta, tamsta, 
“kalbėtojau", busi laikomas vi
sų tiesą gerbiančių žmonių kai
po nachalas ir sužinos mela
gis!

Pabaigus šitam “kritikui" 
kalbėt, kilo klausymai, bet kaip 
paprastai: kas drįsta statyt kokį 
nors klausymą, komunistai rė
kia ir grąsina išmestimu ir lie
pia nusisamdyti sau svetainę. 
Taip ir šį kartą buvo. TeČiaus 
vienas gavęs balso užklausė: 
“Ar Rusijos bolševikai nenukry 
po nuo savo pirmesnio nusista
tymo?"

Ir gavo šitokį atsakymą: “Ži
noma, nes reikėjo taikintis prie

BICKNELL, INI).
i, i   i ■

Apie šj miestelį Amerikos lie
tuviams mažai žinoma. Mies
telis nedidelis, turi tik tris tuk
siančius su viršum gyventoju, 
įvairių tautų. Darbų kitokių 
nėra, kaip vien anglių kasyklos, 
kurios šiuo tarpu dirba neblo
giausiai.

Kad dabar visoj Amerikoj lie 
tuviai subruzdo rinkti aukų pa-» 
rėmimui Lietuvos darbo žmo
nių -jų kovoje už laisvę, tai su 
savo draugu sumanėme (ir čia 
aukų parinkti. Kad daugelis ir 
nelabai atjaučia reikalą ir sako, 
kad kokią valdžią Lietuvoj bu
sianti, tokia busianti jiems ge
ra, vis dėlto pavyko surinkt& 
krūvelė pinigų Lietuvos Laisvės 
Fondui. >

Aukojo: A. Vienažindis .$3; K. 
Juknelis $2; F. Didžiulis $2; K. 
Mickevičius, J. Mockevičius, F. 
Minelga, M. Grigalius, A. Pelec- 
kis, J. Vienažindis, V. Ragaus
kas, J. Ragauskas, A. Ragaus
kas ir Ig. Dupeika po $1; J. Vie
nažindis 50. Viso labo $17.50. 
Aukos pasiųsta Liet. Laisvės 
Fondo kasierdui.

K. Juknelis,
F. Didžiulis.

Viešas parieškimas

Grigaičio išmistas. štai ką ra
šo apie tą Seimą Liet. Soc.Deni. 
Partijos organas Darbininkas 
(nr. 6 už sausio mėti. 1906): 
“Tie žvėrįs-kareiviai da baisiau, 
kaip seniau, pas mus siunta: 
muša, plėšia, drasko, kas tik po 
po ranka pakliūva. Bet mes ne
turime to išsigąsti, o dar smar
kiau stoti prie darbo ir jau su 
ginklais rankose turime savaip 
įtaisyti valsčius, mokyklas, su
dus ir dargi patįs turime sušauk 
t i Lietuvos Seimą,
suotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu 
balsavimu."

Bel daugiau balso jau nebuvo 
galima gauti. Mat atėjo nauja 
“kalbėtoja” ir už reiškė: “Gana 
jau gana! Aną nedėldienį mu
sų draugai nedavė išsireikšti po 
iiui Grigaičiui, o dabar, matyt 
ir Grigaičio draugai nenori 
mums duęt išsireikšti.

Delei Laisvės prasimanymu.

Liet.

išrinktų vi-

O čion pat ių V. Kapsuko var
das figūruoja. Tai ką jus, vy
nu, smerkėt? Ar L. S. D. P.
drauge su V. Kapsuku, kartu 
stodami už seimo priešus t. y. 
Rusijos carą ir jo valdžią, kuri 
taipjau buvo priešinga Lietuvos 
Seimui!

mani “kalbėtojui" klausimus y- 
ra Grigaičio draugas, aš neži
nau, bet prie L. S. S. 116 kuopos 
jis nepriklauso. Tai pats liudi
ji!-

Bet kas įdomiausia, šias 
“prakalbas" surengė Did. Liet. 
Kung. Keistučio draugija, apie 
kurią d. Grigaitis, kalbėdamas 
29 d. vasario š. m., suvis nė 
neužsiminė. Nes D. L. K. K. Ik

Waterbury, Conn.
Progresyvių Draugijų Sąryšis 
savo susirinkime, įvykusiame 
vasario 27 d., be kita svprslė a- 
pie “Laisvės” nr. 2 š. m. tilpu
si straipsnį vardu “Socialburžu- 
jų Judošiški Darbai", kuriame 
ji bjauriai apšmeižia d. J. S. 
Pruselaitį įtardama, buk jis 
skundžiąs vietiniei policijai ko
munistus.

Toliaus tas “kritikas" sako:
Grigaitis bijosi eiti gatve. Ka-

drg. Grigaitis kalbėjo apie po
litiką. Tad ką-gi minėta drau
gija turi bendro su drg. Grigai
čio prakalba? Nejaugi 1). L. K. 
K. D. virto šmeižiku lizdu?

— Ex-Sekretorius.

Mes Priimsim Šį 
Paskelbimą Už

ir

uz-

■M

Dr. A. R. Blumenthal

Z
H

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimai 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
tbalmometer. Y- 
Eatinga domi at 

reipiama 1 vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
pedėliomis, nuo 9 iki 12 dienų 
4649 S. Ashland av. kamp.47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

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

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

lengvėjo, kad dabar

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:
100 auksinų $2.00 A • 2,000 auksinų 40.00
200 4.00 3,000 60.00
300 OO \ 4,000 v 80.00
400 8.00 6,000 ft 100.00
500 10.00 9,000 150.00

1,000 v 20.00 12,000 ’l 200.00
PERSIUNTIMAS

Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus 
mėnesj laiko.

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant

GVARANTUOTAS
siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami j vieną 
žemiau paduoto adreso. Jei no«'i tai gali pinigus 

mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiat ir mes juos tuojaus pasiųsime

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

vei” už toki tyčiomis sufabrikuo 
tą šmeižtą, ir nutarėm pareika
lauti “Laisvės”, kad tą šmeižtą 
atšauktų patalpindama šį paaiš
kinama, v

Liet. Progr. Dr-jų Sąryšio

Or, 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 tr 
moterų ligų.

Tel. Drexel 2880.

*DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams tinomas per 16 me

tų kaipo patyręs lydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
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.

k ........ ■■■ ..... ........

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo va’yto- 
Jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt, inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radčjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiaiTtrelpflėš pfie *Saltitara4f

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas. Prof.

1707 So. Halsted SL Telephone Canal 6417. Chicago, Iii.

KELIONĖ Į LIETUVĄ

IR Iš
LIETUVOS Į AMERIKĄ

Severds Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

I Linimentas

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

daliomis nuo 9—2 po piet. 
/ Telephone Yards 687

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

Kamp. Leavitt SL 
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd SL 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Perkant bikokios kainos

Vyrų ar Vaikinų Pavasa

rinį Siutą ar Burnosą.

b»06 aca
IthuaMv - New YoA

$1.00
Pinigais

Šis pasiūlymas baigiąpi

Kovo 27 d.

Kadangi minėtam susirinki
me buvo ir svetainės prižiūrėto
jas, (p. A. Petrauskas), iš kurio 
pasireiškimų “Laisvė” sufabri
kavo augščiau minėtą šmeižtą, 
tad aiškumo ddei buvo papra
šyta, kad p. Petrauskas paaiš
kintų kaip ten ištikro buvo. P. 
Petrauskas papasakojo sekan
čiai: •

“Po Dundulio prakalbų, kuo
met publika jau (buvo iš svetai
nės išsiskirsčiusi, aš priėjau prie 
langelio, kur vaikinas pardavi
nėjo tikietus ir sakau: Matai, 
kaip gražiai prakalbos atsibuvo. 
Nebuvo ne vieno policmano. Tai 
visada, kaip rengiat prakalbas, 
praneškit man kas kalbės 
apie ką kalbės, tai-policijai 
bus bereikalingų iškaščių”.

Tada p. Petrausko buvo
klausta: “Kodėl taip kalbėjai j 
tą vaikiną? ką tie išsitarimai 
dėl policijos reiškia?" Tada p. 
Petrauskas paaiškino sekančiai: 
“Mano sūnūs (poUicmanas) man 
sakė, kad policijos vyriausybė 
reikalauja, kad aš jiems visados 
praneščiau kas kalbės, ir apie 
ktj kulbes. 'Taipgi daug karty 
policnianai an>t gatves susitikę 
klausia: kas kalbės ir apie ką 
kalbės? Bet kadangi aš neži
nau kas kalbės, nė apie ką kal
bės, tai aš juos siunčiu pas Pru 
selaitį, nes jis išrandavoja sve
tainę, tai žino ir kas kalbės. Jei
gu praneščiau policijai, kad pra 
kalbos bus nepavojingos val
džiai, tada nereiktų bereikalin
gai siųsti policijos į prakalbas, 
ir tuo m i nepasidarytų bereika
lingi/ iškaščių”. *

Iš p. Petrausko paaiškinimo 
aišku, kad tas “Laisvėje” tilpęs 
apšmeižimas d. Pruselaičio as
mens yra neteisingas. Mes ge
rai žinom (ir tūli patįs komuni
stai žino), kad d. Pruselaitis turi 
prastesnį vardą policijoj, negu 
patįs komunistai, tik tame lai
mė, kad, pakol kas, policija ne
gali prisikabinti.

Kadangi toks bjaurus apšmei 
žinias žemina žmogaus garbę ir 
kenkia jo užsiėmimui1 - pragy
venimui, todėl Liet. Progr. 
Dr-jų Sąryšis vienbalsiai nutarė 
išnešti viešą papeikimą “Lais-

Pranas Dapšys, pirai.,
S. Senkus, rašt,
V. Bagdanavičius, ižd.

A. Petrausko žodis. —Kas vir 
šui iš mano išsitarimų pasaky
ta, žemiaus patvirtinu savo pa
rašu. Taipgi užreiškiu, kad aš 
nė pats nemačiau, nė nuo kitų 
nieko panašaus negirdėjau buk 
p. Prusdaitis kada nors butų 
ėjęs į policiją rapartuoti ką nors 
ir- ajric keno noi*s pruktiDjiis.

— A. Petrauskas, 
Svetaines prižiūrėtojas.

Žmonės važiuojantis iš Ame
rikos j Lietuvą ir iš Lietuvos į 
Ameriką, daba rt i neis laikais tau. 
kiai patenka į daug ir didelius 
keblumus ir pavojus, portuose 
ir prie rubežlių, kurie keblumai 
kaip kada lėšuoja daug pinigų ir 
vargo. Nenorint kelionėje susi
tikti su vargų keblumais, visada 
reikia keliauti gerai žinomais 
keliais. Geriausi keliai važiuoti

dian Pacific Gelžkcliu ir Garlai
vių linijoms, Ictivių. uiveiztla 
(Canada ir Anglija) ' prašalina 
nuo visų vargingų keblumų ir 
nereikalingų iškaščių. Del to-

arba tam tikras tepalas privalo vi
suomet rasties namuose, idant at
sitikimuose, kur reikalaujama te
palas paviršutiniam vartojimui, 
galėtumėt tuojaus apturėti greita 
ir pasekminga palengvinimu nuo 
Įvairiu nesmagumu. 1‘asielgsite 
išmintingai nusipirkdami

i Severa’s
I Gothard Oil

(Severos Gothardiško Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo linimentas 
arba paprastas tepalas nuo rheu- 
mutizmo, neuralgijos, persitempi
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau- 
menti ir- sąnariu sustingimo ir nuo 
visokiu diotfl iti ir skaudėjimu. 
Kainos: 30 et. ir 2 et. taksu, arba. 
60 et. ir 3 et. taksu. Pariduoda vi
sur aptiekose.

R

N

Telefonai Pullmai 81*.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistaa 
10657 Michigan Avė, Koielaad.

Valandos: 9 iki 9 vakaro.
h ... ■■■.■■■■■■■■■.. ....... f

Telephone Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 0—12 ryto 
2—9 vakaro 

3301 S. Morgan St, Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos.. Pilna diagnoza Serum dėl pri- 

vitiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.
I 2221 So. Kedzie Avenuour. u. van raing vai. 1-3; 7—9 po pietų

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ51 St. kampJMtarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 11*7

S

ATSIŠAUKIMAS.
Waterbury’o Liet. Progr. Dr-jų 

Sąryšio atsišaukimas į dar
bininkiškus laikraščius.

Waterbury, Conn. — Įvairios 
bendrovės ir bankai (ypač lie
tuviški) pasinaudodami žmonių 
nežinojimu Lietuvos pinigų kur 
so, nežmoniškai apiplėšia žmo
nes persiųsdami pinigus į Lietu
vą. Tūli bankieriai iš siunčia
mos sumos vos vieną trečdalį pa 
siunčia, o du trečdaliu pasilie
ka sau. Tai yra bjaurus išnaudo 
j imas; ypač tuo bjaurus, kad 
tie pinigai siunčiami į Lietuvą 
žmonėms, kurių visa manta y- 
ra kares sunaikinta. Tie žmo
nės neturi nė pastogės, nė mais 
to, nė drabužių. Ir nuo tokių 
nelaimingų žmonių musų ban
kieriai dar du tręčdaliu nusuka. 
Tai yra begėdiškas ir beširdiš
kas pasielgimas.

Kad tokiam begėdiškam api
plėšimui užbėgti už akių, Wa- 
lerbury’o Liet. Progr. Dr-jų Są
ryšis savo susirinkime 27 d. va
sario nutarė atsišaukti į visus 
laikraščius, kad kiekvienam nu
mery] jie skelbtų Lietuvos pi
nigų kursą. Tokiu būdu žmo-

kreikis į
CANADIAN PACIFIC 

RAIROAD & STEAMSHIP 
Ticket Office

663 W. 18th Street, Chicago, III.
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 olselio kaina. Vyrų ir 
jaunų-vyr“ —1 —1-----L *“
derio užsakyti 
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. Vkikinų ir vai
kų siutai ir overkotai $6.50 ir dau
giau. Vyrų kelinės $4 ir daugiau. 
Mėlino serge kelinės $5.50 iki $17.50.

Specialis nupiginimas 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.

rų gatavai pasiūti ir ant or- 
sakyti siutai ir overkotai; su

nės bus išgelbėti nuo to begė
diško išnaudojimo.

W. Liet. Progr. Dr-jų Sąryšio 
valdyba:

Pranas Dapšys, pirm.,
S. Senkus, rašt,
V. BagdanaviČius, ižd.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Telephone Yards 5032

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

MEILE IR 
DAILE

Smagiausia 
ir įdomiausia 
knyga skaity
ti. 210 pusla
piu, 20 pavei
kslų. Kaina 
$1.00. Reika
laukite pas:

A. Margėm, 

2023 St. Paul Ava. 

Chicago, III.

Pinigus siųs- 
kitę: dolerį 
laiške, armo- 
ney order’į.

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

DR. I E. MAKARAS 
Lietnvii Gydytojai ir Chirurgai 
Roselande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. TeL Yards 723.

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojai ir Chirurgas 

Ofisas: 1757 W. 47 St 
Tel. Boulevard 160. 

Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 

Nedėliomis 9 iki 12 dienų. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE 
Deimantai. 
Laikrodžiai, 

Auksybė, Co- 
himbijos Gra- 
fonolas ir lie
tuviški nau
jausi rekor

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

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 25<4 ,

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—& popiet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 diena.

v
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NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily ezcept Sunday by 
tha Lithuanian New* Pub. Co. Ine.

Editor P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Subscription Ra tęs:
$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 
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. —. Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje — paštu: •

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

Chicago j e — per nešiotojus: 
Viena kopija ....................
Savaitei .................................
Mėnesiui ...................... .

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paštu:

Metams .................................. $5.00
Pusei metų............................. 3.00
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Lietuvon ir kitur užsieniuose:

$6.00
3.50
1.85
1.45

.75

Pinigus reikia siųst Pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

(Atpiginta)
Metams ........................ ........ $7.00
Pusei metų.................. . .......... 4.00
Trims mėnesiams ... ........ 2.00

Debsas prizmė 
kandidatūrą į 
prezidentus.

(the most unfair employer 
of labor) Su v. Valstijose.

Faktas, kurį pažymėjo ta
sai kalbėtojas, yra senai ži
nomas, bet mažai kas atkrei
pia į jį savo domų. O jisai | 
turi didelės reikšmės.

Jisai yra viena svarbiau
siųjų priežasčių, delko dar
bininkų minios Amerikoje 
nelabai yra prielankios gele
žinkelių, kasyklų arba kito
kių industrijų nacionalizavi-1 
mui (paėmimui į valdžios 
rankas). Darbininkai iš pa
tyrimo žino, kad valdžia y- 
ra ne geresnis, o dažnai blo-1 
gesnis ponas savo tarnams, 
negu privatiniai kapitalis-

I tai.
Del tos pačios priežasties 

Amerikos darbininkų mi
nios iki šiol dar nepritaria ir 
socializmo idėjai. Tą idėją 
jos, mat, paprastai supranta. 
irgi, kaipo industrijų nacio-1 
nalizaciją (paėmimą į val
džios rankas). Ir čia išdalies 
yra kaltė pačių socialistų, 
kurie dažnai nedaro skirtu
mo tarpe socializacijos ir 
nacionalizacijos.

Valstybė yra viešpatavi- 
jno organizacija, ir jos, kai
po tokios, mašinerija netin
ka biznio vedimui. Industrijų 
tvarkymui socializmo tvar
koje turės būt sudarytos tam 
tikros visuomenės organiza
cijos iš darbininkų atstovų, 
iš technikos atstovų ir iš var 
toto jų atstovų.

“už reakciją kaltina ne reak
cionierius, bet tuos, kuriuos 
tie reakcionieriai 'paėmė į 
nagą’.
Musų skaitytojai žino gerais

I kad “Naujienos” visuomet kal
tina už reakciją pirmoje vieto
je reakcionierius. Jeigu-gi jos 
apkaltina ir reakcijos priešus, 
tai tiktai tiek, kiek, jų nuomo-| 
ne, tie reakcijos priešai, sužiniai 
ar nesužiniai, patarnauja reak
cijai.

Bet ar ne taip-pat elgiasi ir 
p. B. kartu su tuo melagių or
ganu, kuriame telpa jo raštai? 
Ar jie nerašė, pav. kad reakciją 
Lietuvoje pagimdę (arba bent 
sustiprinę) socialdemokratai, ku 
riuos ta pati reakcija persekio-

Įja?
Jie rašė taip, nors ir neturė

dami prirodymų šitam Lietu
vos socialdemokratų apkaltini
mui; ir taip rašydami, jie paro-| 
dė, kad jie laikosi tos nuomo
nės, jogei nėra nusidėjimo, ko
vojant prieš reakciją ,nu rodi
nėti taip-pat ir rekacijos priešų 
klaidas. z

Bet kada p. B. nori pašmeižti 
“Naujienas”, tai jisai užmiršta 
šitą savo nuomonę ir vadina 
“buržuaziškumu” reakcijos prie 
šų kritiką. Ir prie to dar jisai 
prideda aiškų melų, buk reakci
onierių “Naujienos” visai nekal-, 
tinančios.

Veidmainiauja ir meluoja 
kartu.

sėdiDebsas, kuris dabar 
kalėjime, sutiko būti Socia
listų Partijos kandidatu į 
Suv. Valstijų prezidentus.

Paklausti jo sutikimo nu
vyko į Atlantos kalėjimą at
stovas nuo Socialistų Parti
jos Michigano valstijoje. 
Debsas priėmė kandidatūrą 
ir davė savo parašą, kad jo 
vardas gali būt įtrauktas į 
kandidatų sąrašą nominaci
joms (primary eleetions), 
kurios minėtoje valstijoje 
įvyks balandžio 5 d.

Kaipo savo kandidatą, jį, 
be abejonės, nominuos ir vi
sos Socialistų Partijos kon
vencija, kuri įvyks už kele
to mėnesių.

“Kairiasparniai”, “komu
nistai” ir kitokie Socialistų 
Partijos ardytojai visą lai
ką skelbė, kad Debsas esąs 
jų žmogus. Bet jisai, kaip 
matome, ne tiktai nepritaria 
jų niekinimams Socialistų 
Partijos, o ir pats skaito sa
ve tos partijos nariu ir nori 
dalyvauti jos kovoje prieš 
kapitalistų partijas.

Jisai pripažįsta ir rinki
mus, kaipo svarbų darbinin
kų klesos kovos įrankį.

''......

Apžvalga
BALSUOJA Už TAUTININKŲ 

PARTIJOS ŽMOGŲ.

P-ui Purvini pasitraukus iš 
“Tėvynės” redaktoriaus vietos, 
S. L. A. valdyba paskyrė į ją p. 
S. E. Vitaitį. “Tėvynės” pakrai
pa nuo to nepersimainė; ji, de
ja, kaip buvo tautininkų parti
jos organas, taip ir tebėra.

Pastebėtina tečiaus, kad už to 
kią “Tėvynės” redakciją balsa
vo ne tiktai tautininkai, kurie 
sudaro didžiumą S. L. A. centre, 
o ir tūli “baisiai revoliucioniški” 
radikalai. Štai, 11-ame “Tėv.”~ 
numeryje, S. L. A. Reikalų sky
riuje skaitome:

redaktoriaus vie-

Valdžios darbi
ninkų algos.

J. Purvio rezignaciją.
“J. Baltrušaitienė

“S. L. A. Vice-Prezidentė”.
Baltrušaitiene yra vieųa tų l'ie 

tuviškų “revoliucionierių”, ku
rie nepripažįsta jokių kompro
misų su buržuazija; tuos “revo
liucionierius” ji net atstovavo, 
kaipo delegatė, jų suvažiavime. 
O čia ji balsavo už tautininką, 
kuris veda “Tėvynę” siaurai par 
tyviškoje dešiniųjų buržujų dva 
šioje.

Nuo tų “revoliucionierių” žo 
džių iki darbų yra taip toli, kaip 
nuo dangaus iki žemės.

MELUOJA, KAIP PASAM
DYTAS.

Nedėlioję federalis teisė
jas Landis laikė prakalbą 
valdžios samdininkų susirin
kime ir tarp kitko pasakė:

“žmonėms, kurie klau
sia mano patarimo apie 
stojimą'į valdžios tarnybą 
aš sakau: ‘Nieku budu 
neikite į federalę tarny-(lcada jį sugauni bemeluojant, 
bą’, kadangi valdžia netei
singai apsieina su savo 
darbininkais, išimant fe- 
deralius teisėjus, kurie, 
kaip visi žino, gauna per- 
dideles algas”.
Federalę valdžią teisėjas 

Landis skaito “neteisingiau
siu darbininkų

P-as B. iš PitUburgho pasis
kyrė sau garbingą rolę “Lais
vės” špaltose fabrikuot melus a 
pie “Naujienas”. Kone kasdien 
jisai paskelbia tenai kokį nors 
prasimanymą, o kartais net du 
ir tris viename numeryje. Ir

amdytoju” I žujai,

lai jisai nesusisarmatija, neat
šaukia savo melo, o ima jį vėl 
kartot.

Čia pažymėsimo tiktai keletą 
jo fabrikacijos produktų iš pas
kutinių minėtojo “komunistų” 
(ar dievai žino, kaip jie dabar 
vadinasi) organo. Viename jo 
numeryje jisai rašo, kad “Nau
jienos”, girdi, lygiai kaip ir bur

slepia 
polici-

žino, 
Keleivis”

Kitas to autoriaus produktas.
Kitame to palies organo nu

meryje p. B. rašo, jogei “Nau
jienos” ir “Keleivis” nori to pa
ties, ko ir

“patys reakcionieriai, anbu 
valdžios agentai”. —
Kadangi tuodu laikraščiai pei 

kia “komunistus”, kurie 
savo “komunizmą” nuo 
jos.

Tuo tarpu jisai gerai 
[ kad “Naujienos” ir
peikia “komunistus” ne už slė- 
piniąsi (tai yra jų biznis, slėp- 
ties ar nesislėpti), o už tai, kad 
jie apgaudinėjo žmones, ragin
dami juos taip elgties, kaip jie 
patįs nesielgia.

“Komunistai” skelbė ir dabar 
dar tebeskelbia, kad jie nepri
pažįstą kokių kompromisų; tos 
žmones, kurie nurodinėjo, kad 
socialistų taktika turi būt pritai 
kyla prie aplinkybių, jie vadino 
“oportunistais”, “bjaurybėmis” 
ir “niekšais.” Vienok, kaip tik
tai aplinkybės Amerikoje pasi
darė tokios, kad “komunistų” 
kailiui ėmė grūmoti pavojus, 
tai„jie tuojaus permainė savo 
taktiką ir perėjo net iki to, kad 
ėmė po prisiega užsiginti savo 
partijos vardo.

Tuo “komunistai” pa rodę, 
kad jie yra ne tiktai bailiai, o ir 
darbininkų suvedžiotojai, kurie 
patįs netiki į savo “principus”. 
Ir “Naujienos” su ^‘Keleiviu” 
nupeikė juos už tai, o ne už ką

0 p. B. meluoja, buk “Nau
jienos” su “Keleiviu” nori, kad 
valdžia greičiaus išgaudytų “ko 
munistus”.

Dar vienas to melagio išmis
las.

Tam pačiam organe p; B. pa
sakoja, kad “Naujienų” redak
torius lyginęs Rusijos caro ka
lėjimus su Amerikos kalėji
mais, ir atradęs, kad-

“Cariškas kalėjimas yra 
toks, nuo kurio, esą, reikia

kia rūpintis su brauningais iš 
jo pasiiiuoftuoti, o amerikinis 
kalėjimas tai toks gražus ir 
malonus, kad reikia pačiam 
socialistui eiti į jį ir pasiduo-

šita visa p. B. mali-maliene 
yra, žinoma, grynas melas nuo 
pradžios iki galo. “Nauj.” re
daktorius ne tiktai nedarė ši
tokių palyginimų tarpe Rusijos 
ir Amerikos kalėjimų, o ir nie
kuomet toje temoje nekalbėjo.

Ir dar vienas.
Ten pat p. B. rašo, kad “Nau

jienų” redaktorius skelbęs, jo
gei

“darbininkai gali įgyti nlio 
kapitalistų demokratijos tei
ses tiktai nusilenkimu prieš 
prievartą, prieš reakciją”.
Šitas Pittšburgho melagiaus 

išmislas jau buvo įdėtas “Lais
vėje” pirmiau. “Naujienos” 
prirodė, kad tai yra p. B. snfal- i 
sifikuotas dalykas. Vienok ji
sai dabar jį vėl kartoja.

Apie tokius melagius, kurie 
šitaip užsispyrę meluoja ir me
luoja, yra sakoma, kad jie “me
luoja kaip pasamdyti”. Turbūt 
tas Brooklyno “laikraštis” ir 
bus pasamdęs jį šilam darbui.

“Savi žmonės”
“Lietuvą valdo savi žmonės”, 

sako tautininkai ir klerikalai: 
“Remkime visais galimais bu-

Laiškas iš Washing 
tono.

Federuotos Spaudos korespondento 
PAUL HANNA 

[Speciali Naujienų koresp.]
Washington, D. C. kovo 19.— 

Priešų šalių imtiniai t. v. alien 
enemies, kuriuos Amerikos 'tei
singumo departamentas vis dar 
tebelaiko uždaręs, busią greitu 

I laiku paleisti arba deportuoti į 
jų gimtąsias šalis—išskiriant 
tuos, kurie ekonominiais ir po
litikos klausimais yra radikalių 
pažvalgų žniųnės. Kad taip nu 
spręsta, apie tai gauta šiandie 
neoficialių žinių iš karės depar-1 
tamento. Amerikos komisaras 
Berline jau pranešęs apie tai ir 
Vokiečių valdžiai.

šiuo tarpu Amerikoj laikoma 
uždaryti, kaipo “alien enemies”, 
viso 275 vokiečiai, austrai ir 
vengrai. Iš jų, 153 imtiniai lai
komi Fort Oglcthorpe, Ga., ir 

j 122 Fort Doilglas, Utah; keli pa 
leisti ant parolės.

Kad vyriausias prokurores 
Palmeris ir nuosprendė didžiu
mą tų imtinių paliuosuoti, tai 
tečiaus dar nereiškia, kad karė 
jau “pasibaigė”. Anaiptol. Iš 
tų internuotųjų “alien ene
mies”, socialistai ir komunistai, 
kurie visados buvo ir yra ar
šiausieji prūsiškosios militariz- 
mo formos priešai, turės dar 
kažin kolei būti internuoti Jung 
tinėse Valstijose, tuo tarpu kaip 
stipriausieji Horenzollernų rė
mėjai jau naudosis pilna laisve.

Spartus komunistinio judėji
mo augimas Vokietijoj, kurį pa
gimdė nepavykęs reakcijos pasi- 
mojimas prieš Eberto valdžią, 
matyt, įkvėpė čia vyriausįjį pro
kurorą Palmerį nepaleisti iš sa
vo rankos vokiečių, austrų ir 
vengrų radikalų šioje šalyj.

Koks nuošimtis tų 275 kalinių 
yra užsikrėtęs Simpatijomis dar 
bininkų k'lcsai, teisingumo de
partamentas neskelbia, bet ma
noma, kad tasai skaičius pasta
raisiais keliais mėnesiais žymiai 
padidėjęs. Jau netoli treji me
tai, kaip didžiuma tų žmonių | ba sugrusta į kalėjimą, 
laikoma kalėjime. Ir per,visą 
tą laiką jie neturėjo beveik mo
ko kita veikti, kaip lik dūmoti 
apie tikrąją kares prasmę, ir jos 
priežastis. 

' į

Čia gal bus ne pro šalį pažy
mėti, kad centralinės Europos 
žmonės, nežiūrint savo klosimų 
ar visuomeninių skirtumų, per 
visą praeitą gentkartę spėjo jau 
taip gerai susipažinti su socia
lizmo pro et contra, kaip kad 
Amerikos žmonės jau susipaži
nę su “apsaugojamojo tarifo” 
idėja. Tatai, ar jų kas jam pri
tartų, ar nepritartų, jie žino, 
kas yra socializmas ir ką jis no
ri padaryti visuomenės gyvenk 
me.

Matydami, kaip militaristinė 
Vokietija visiškai sugniužo; ma
tydami tą baisų ekonominį vi
sos Europos suskurdimą, kurį 
pagimdė karė; matydami, pa-

dustrines tvarkos butų kongre
so padaryti beteisiai, nėra prak- 
tingas, jis tečiaus, vaduodama
sis karės laiko įstatymais, turi 
pakankamai galios atskirti tarp

avis nuo proletarinių ožių ir lai <tabart»ię Lietuvos valdžių, 
kyti pastaruosius uždarytus ka- k,,<l J! «alc ? “t8’s,<!" ant tv’rlV 
Įėjime deltd, kad jie vis dar te
besą pavojingi cx-kaizerio drau
gai! 
f , i IC1W avgaiua,

Del dabartinio Vokietijoj da-1 Lietuvos išdavikas.
lykų pakrypimo kairėn, sunku 
tikėtis, kad radikalesnieji karės 
imtiniai butų geritu laiku palei
sti iš kalėjimo. Vokiečių “bol
ševikas” mat daug pavojinges
nis “žmonijai” negu kada nors 
buvo vokiečių imperialistas; tat 
vyriausias prokuroras tikisi su
silauksiąs iš visų pusių aplodis
mentų už savo nuosprendį im
perialistus paliuosuoti, o impe
rialistų priešginas laikyti kalė
jime.

Pulkininkas Penu, kurio ži
nioj yra visi karės, departamen
to kaliniai, dar negavo žinios, 
kada bus paliuosuoti alien enę- 
mies, kurie vis dar tebėra išti
kimi Europos buvusioms cent- 
ralinių valstybių valdžioms. Jis 
taipjau dar nežino,, kiek yra i m 
perializmo priešų, kuriuos tei
singumo departamentas nutaręs

raktais.

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

KAIP SENAIS “GERAIS 
LAIKAIS”.

Tie, kur iki šiol netikėjo, kad 
savieji Lietuvos valdytojai dar
bo žmonės ten gali engti (ir cji- 
gia) lygiai taip, kaip senais “ge
rais (caro) laikais”, dabar turi 
progos pamatyti, kad tai yra tie
sa. Lietuvos reakcinipkai siun
ta. Jie smaugia nelik socialistli- 
nį, o ir kiekvieną pažangesnį 
Lietuvos darbininkų judėjimą.

Naujienose (nr. 65) išspaus
dinta gauta iš Kauno žinia. Ji 
sako, kad prieš Lietuvos' “no 
priklausomybės sukaktuves”

“baisios represijos”. Socialde
mokrato redaktorius Juozas 
Puodžiūnas ir Darbininkų Gy
venimo redaktorius Pranas Stik 
liūs areštuoti ir įmesti kalėji- 
man. Darbininnkų Gyvenimas 
uždaryta. Maža to. “Laisvos 
ir nepriklausomos” Lietuvos 
valdytojai surengę visą eilę kra
tų, ir šimtai žmonių areštuoti. 
Visa Profesinių Sąjungų valdy-

Šauntjs “nepriklausomybės su 
kaktuvių” pažymėjimas, ar ne?

Šitaip šeimininkaujama” lais
voj ir nepriklausomoj” Lietu
voj. Šitaip atsimokama Lietu
vos darbo žmonėms, gyiuisiems 
šalį nuo svetimųjų grobikų.

Amerikos lietuviai darbinin
kai, kurie dėjo savo sunkiai už
dirbtus centus neva “Lietuvos 
laisvės reikalams,” dabar mato, 
kad jais jie nukalė dar sunkes
nių pančių savo draugams, Lie
tuvos darbininkams.

Jie delei to nekalti. Juos (ir 
mane) suvadžiojo klerikalu ir

valdžių atsteigti suirusiųjų soci- 
alę tvarką, didžiauma tų pono 
Palmerio tebekalinamųjų vo
kiečių, austrų ir vengrų, jeigu 
pirmiau jie dar ir kitaip manė, 
tai šiandie jau pilnių-pilniau- 
siai ėmė pritarti darbininkų kle 
sos aspiracijoms Europos da
lykų tvarkymą paimli į savo 
rankas.

Nors vyriausias prųkuroras 
Palmeris gavo jau patirti, kad 
jo sumanymą, idant visi tie žino 
nes, kurie stoja už pakeitimą 
visos dabartinės politinės ir in-

ir dabar teberiamia tuos Lietu
vos darbo žmonių neprietelius. 
Bet ilgiau dumti mus jiems ne
bepavyks. Dabar mes žinome 
kas jie do vieni, ir neduosimu 
jiems nė sudilusio dvylekio! Aš 
ir kiti mano draugai buvome 
suvilti. Bet užtai mes pasidar- 
duosime, kad nelik mes, bet šim 
lai kilų musų draugų alsigrįž 
nuo tų suvadžiotojų. Mes jiems 
atsimokėsime. Atsimokėsime 
tuo, kad nuo šios dienos dar di
desne energija veiksime kariu, 
su tikraisiais Lietuvos darbo 
žmonių reikalo gynėjais —; su

Taryiba ir Liet. Soc. Sąjunga.
J'as musų suvadžiojimas A- 

merikos lietuvių klerikalams ir 
tautininkams naudos neneš.

Vienas suviltųjų.

pamatų ir tinkamai sutvarkyti 
šalies gyventojų reikalus. Kas 
neremia dabartinės Lietuvos vai 

I džios, tas išgama, parsidavėlis,
»>

Panaši klerikalų ir jų s<3frrų, 
tautininkų pasaka jau mums sc 
na i žinoma. Lygiai mums yra 
žinoma, kas per vieni tie kleri- 
kalai-tautiįlinkai ir koki jų sie
kiniai. Jie buvo ir yra žmonių 
laisvės priešai, kapitalizmo ir 
buržuazijos tarnautojai. Jie 
visuomet rėmė ir remia darbo 
žmonių klesos išnaudojus ir a-j 
gi tuoj a prieš tos klesos reika
lus. Jie yra vilkai avies kailyj 
ir pasiliks toki iki progresyvieji 
visuomenės sluogsniai galutinai 
nustums juos šalin. Klerika-

1 lizinas nuo amžių buvo ir šian- | 
die yra didžiausias laisvos min
ties ir šviesos priešas. Tauti
ninkai jiems padeda. Jie Šian
die, y t tie juodvarniai, krykš
tauja, šūkauja už dabartinę Lic 
tuvos valdžią. Savo prakalbose 
jie grasina sušaudymu ir pako
rimu tiems žmonėms, kurie ne
pritaria tai valdžiai. Taip daro 
ne kokie ištvirkėliai, bet artymo 
“meiles” ir “doros” skelbėjai.

Klerikalai su tautininkais sto
ja už rėmimą dabartinės reak
cinės valdžios Lietuvoj ne to
dėl, kad Lietuvą valdo “savi 
žmonės”, bet todėl, kad ta val
džia gina jų klesos reikalus. 
Smetonos-Galvanausko valdžia 
rengia klerikalizmui dirvą Lie
tuvoj. Ji žiauriausiais budais 
trempia darbo žmonių pilietines 
teises ir kala despotizmo rete
žius Lietuvos liaudžiai. Lietu
vos valdininkai, su pagelba bu
rių davatkų, gaudo nekaltus 
žmones ir grūda juos į kalėji
mus; jie jau huėjo taip toli, jog 
draudžia susirinkimus net to
kioms organizacijoms, kaip pro 
fesinČms sąjungoms, žodžiu, 
tie “savi žmonės”, kaip matyt, 
yra pasiryžę žut-but atimti iš 
Lietuvos darbininkų visas teises 
ir atiduoti juos ponų, kunigų ir 
žandarų globon. Bolševikai į-

vo 21 d. 1920 m., Hoerbers 
I svetainėje, Chicago, Ilk, griež
čiausiai protestuojami prieš 
tokią neteisingą Lietuvos vald
žios politiką ir reikalaujame, 
kad Lietuvos darbo žmonėms 
butų duota progos laisvai iš
reikšti savo valią rinkimuose.

Toliaus, mes pareiškiainte sa
vo tvirtą pasiryžimą remti Lie
tuvos darbininkus jų kovoje už 
savo teises ir geresnę šalies atei

Šitą / rezoliuciją nutariame 
paskelbti laikraščiuose ir pa
siųsti Lietuvos Valdžiai ir Lie
tuvos darbiniuįkų organizaci
joms. — A. Žymontas, pirm.

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

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

ir išsivadavimą.
Aukos reikia siųsti Fondo ka- 

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

AUKŲ KVITAVIMAS.

Chicagos Liet. Darbu
Tarybos surengtame 
kovo 21 d. masiniame 
Susirinkime Hoerbers
Hali ..................... $261.41

K. Aimanavičius, Kelly, 
Pa............................. 5.00

Vakar paskelbta .... 823.96

Viso labo jau .. $1090.37 
Taigi jau 1000 su viršun do

lerių įplaukė Lietuvos Laisvės 
Fondan!

Ir tai ne daugiau kaip bėgiu 
trijų savaičių—nuo kovo 3 die
nos, kada Fondas išsiuntė Lie
tuvon 140,000 auksinų.

įplaukusieji pinigai, tas su
virsimi tūkstantis dolerių, tuo
jau—gal šiandie ar ryto—bus 
vėl kablegramu pasiųsta Lietu
von, Lietuvos darbininkų rin
kimų į Steigiamąjį Seimą kam
panijai remti.

Draugai, veikite. Aukokite, 
rinkite aukas, agituokite savo 
draugijose, kad greitu laiku vėl 
surinkus Lietuvos laisvės Fon
dan tūkstančius dolerių. Visi 
tie pinigai eina Lietuvon musų 

vedė savo partijos diklaurą Ru- I kovojantiems draugams darbi
ninkams paremti; idant įvyk
siančiais neužilgio rinkimais į 
Steigiamąjį Seimą jie galėtų 
k nedaugiau savo atstovų pra
vesti !

sijoj, o klerikalai su tautinin
kais mėgina įvesti sutanos dik
tatūrą Lietuvoj.

“savi žmones”, Amerikos lietu
viai ne tik negali remti Lietuvos 
darbo žmonių engėjus, bet ne- 
a (laidžiai kovoti prieš juos. 
Kiekvienas susipratęs dailinin
kas privalo kiek galėdamas au
koti Lietuvos Laisvės Fondan, 
kurs tuos pinigus siunčia Lietu
von padėti musų draugams, ko
voti prieš savo engėjus. Jų ko
vą kartu yra ir musų kova.

Ateinančios iš Lietuvos žinios 
"rodo kad Lietuvos reakcionie
riai ankščiau ar vėliau prieis 
liepto galą. Didelis nepasiten
kinimą? Lietuvos liaudyj nūdien 
didėja, net ir “ištikimoji” ka
riuomenė jau ėmė nerimauti ir 
šiaušties. Reikia tik remti Lie-

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalas, kaip kriminaUikuote 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierasi
Namų Ofisas:

$32$ S. Halsted lt
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas!
127 N. lutom M.

Onilr
Tel. Central 4411

— A. Dvylis.

Protesto rezoliucija

A. PETRATIS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage JBank

REAL ESTATE-INSURANCE

European AmiOkfflOi'
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortsį*} 

NOTARIJL’ŠAS \'
3249 So Halsted Street, j Chieifo, Illinois 

Telephone Boulevahd 611 ; tJ

Kadangi balandžio 14 d. ir 
15 d. įvyks rinkimai atstovų j 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą, ku 
ris turės pagaminti šaliai kon
stituciją ir paskirti nuolatinę

Kadangi dabartinė Lietuvos 
valdžia, besiartinant rinki

mams, vis aršiaus ir aršinus 
persekioja politines ir profesi
nes darbininkų organizacijas, 

smaugia darbininkų laikraš
čius ir grudžia^į kalėjimus dar 
bininkų vadus;

Kadangi, iš antros pusės, ta 
pati valdžia pataikauja dvari
ninkams, kunigijai ir jų sėb
rams, rodydama tuo savo aiš
kų norą, kad į Lietuvos Stei
giamąjį Seimą galėtų praeiti 
liktai atžagareiviai, tai

Mes lietuviai darbininkai, su
sirinkę masiniame mitinge ko-

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgu 
25 E. Wa*hington St. 
Marahall Field Annex 

18th fl. Ruimą* 1827 
Phone Central 8362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

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

X-Spinduliai. Phon* Armitagt 2011 
Rezidencijos telefonas West 6126

Ik i .. .įj ..

Telephone Drovsr 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo, 
8261 So. Kalstei St. Chicaio. IU.

DR. C. K. KLIAUGA
Den tįstas.

NAUJIENŲ NAME
173$ So. Halsted St., Chicago, I1L
Valandos: 6 — 12 ryto ir i — B

vakare Pkone CmmJ M7
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mLietuviu Rateliuose
Protestuoja prieš 

Lietuvos reak
cininkus.

Stambi auka Lietuvos Laisvės 
Fondui.

Kaip ir buvo tikėtasi, Chica
gos lietuviai darbininkai dabar
tine Lietuvos valdžia nepaten
kinti. Klerikalų ir tautininkų 
deklamacijos apie “laisvų ir ne 
priklausomų” Lietuvą darbiniu 
kus nesužavėjo. Ta “laisvė,” 

apie kurių pakartotinai dekla
muoja atžagareiviai, darbinin
kams yra svetima. Prieš tokių 
“laisvę” jie kuogriežčiausiai pro 
testuoja.

Tatai Chicagos lietuviai dar
bininkai nedvejodami pareiškė 
masiniame susirinkime, kurį 
sušaukė Chicagos Lietuvių Dar 
Liniukų Taryba praeitų nedėl- 
dienį, kovo 21, Hoerbers sve
tainėje. Po d. P. Grigaičio pra 
kalbos, susirinkimas kaip vienu 
balsu užgyrė protesto rezo
liucijų, kurioj be kita sakoma: 
“Mes pareiškiame savo tvirtų 
pasiryžimų remti Lietuvos dar
bininkus ju kovoje už savo tei
ses ir geresnę šalies ateitį.’*

Ir šitų savo pareiškimų susi
rinkusieji čia jau paliudijo gau
sia auka Lietuvos Laisvės Fon
dui. Ant vietos suaukota ne
toli trįs šimtai dolerių, būtent: 
271.11, iš jų dešimt dolerių su
rengimo lėšų padengimui.

NE VAISTAS
bet

Nepaprastos Cskerkos
ir

Nepalyginama, liuosuojanti, kraują 
valyjanti gyduole — Visa viename

Gydytojas Cukerkose.
Dvi cukerki priimtos prieš einant 

miegotų sutvarkys Jūsų sveikatų.
Partola privalo rastis kiekviename 

name, nes ji yra geriausiu draugu 
vyrų, moterių ir kūdikių.

Didelė dėžė jos kainuoja vieną do
lerį, šešios — tiktai $5.00.

Rašykite tiesiog į
* APTIEKA PARTOSA,

160 — 2nd Avė. New York, N. Y.

JOHN KUCHINSKAS ' 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, TLL.
Telephone Central 3684 

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

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

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

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

JUST K1DS— Shortcake ?

Aukojo sekami draugai ir 
draugės: V. Martinaitis, P. Kc- 
mėžienė—po 10 dolerių; A. Ke- 
mėža, J. Buragas, J. Juodis, J. 
Ilgevičius, K. Strakšas, A. Bra
ziūnas, B. Motuzienė, S. Riau- 
ka, A. M. Žebraičiai (?), A. Pe- 
čiukėnas, T. Smilga ir J. T. Man 
kus po 5 dol.; J. Katonas, F. 
Vismont po 3 dol.; V. Andri
jauskas, V. Petrulis, A. Kanov, 
J. Dublis, A. Petrauskas, A. P. 
Vilis, H. Dargis, S. Ampakaras, 
J. P. Markus, V. Viskupaitis, 
J. Stepuiionis, J. Laurinskas,

J. Sekis, S. Gudinąs, J. Daugi- 
lis, J. šaštakauskas, S. Varapie- 
kas, J. Žemaitė ir A. Poreikis

•po 2 dol.; V. Andriulis—$L- 
50; J. Pranaitis, V. Rimas, K. 
Mockus, E. Butkus, J. Arba- 
šauskas, M. Kazlanekas, S. Kli- 
kna, S. Posiekas, J. Čepulis, P. 
Žalnicraitis, J. Bartkus, J. Šal
tis, D. Daugėla, R. Friška, M. 
Jokubaitiene, J. Jankūnas, J. 
Krušas, J. Kruža, J. Rimkus, 
F. Jališauskas, S. Tautvaiša, A. 
Lekavičia, J. Stasiūnas, F. Ka- 
žiulis, J. Vilis, A. Intas, K. Na
vickas, V. Matulidkas, A. F. 
Kazlauskas, P. Masiokas, P. 
Stapmnaitis, A. Skusevičia, A. 
Umbras, P. Silagis, A. Juška, 
J. Kalaina, J. Rūta, R. Klimka, 
P. Gura, K. Baubu, A. Jackus,
K. šešelgis, P. Motejunas, A. 

Bulis, N. Statkus, V. Vaitulio- 
nis, F. Vasaris, J. Stravinskas,
J. Jurginas, P. Dičkalnis, D. 

Audrašius, A. Gudaitis, J. Kar
velis, J. Valauskas, A. Celedi- 
nas, J. Selickas, E. Bliumas, V. 
Pcisarskas, Jg. Ceburskis, J. 

Kondrotas, A. Urbonas, J. Zene- 
vičia, K. Balčiūnas, F. Stanio- 
nis, J. S ta skus, S. Maskeliūnas, 
A. (iilis, K. Kregžde, S. Kviklis, 
Mažeika, K. Jankūnas, D. Gri
cius, J. K. Skrickus, A. Žilin
skas, J. Beleckas, K. Baltas, J. 
Rudis, V. Pačkauskas, J. Leis- 
trius, S. Venckus, P. Burba, J. 
šia učiu lis, A. Markus, A. J ūsas, 
J. Mikalauskas, V. Mockus, S. 
Kaminskas, V. Rakštelis, J. Dau 
čiunas, J. Samaška, M. Prusec- 
kis, Kernaitis, J. Lukas, Van- 
šis, A. šalaševičius, S. Slankus, 
J. Kazakevičius, J. Miščiukai- 
tis, J. Jonas—po 1 dol. Smul
kių ir nepažymėtų aukų 57.41. 
Viso $271.41.

Tai yra geras liudymas. Ir 
pirmas, kurį davė Chicagos Lie 
tuvių Darbininkų Taryba. Mat, 
iki šiol, delei kilusios lietuvių 
darbininkų organizacijose (bū
tent socialistinėse) sujrutės, per 
keliatų pastarųjų menesių Ta
rybos veikimas buvo kaipir su- 
paralyžuotas. Tūli Darbinin
kų Tarybos priešai pakartoti
nai džiaugėsi, kad “ta Taryba 
jau mirusi.” Pasirodo, jų džiau
gsmas yra bergždžias. Pirma
me savo parengime ji pajiegė 
surinkti netoli tris šimtus do
lerių. Toliau josios darbas bus 
dar sėkmingesnis. O lai dėlto, 
kad Taryba stengiasi suvienyti 
lietuvių darbininkų spėkas vie

nam bendrai^ tikslui kovai 
su Lietuvos reakcininkais, ir 
kad patįs darbininkai žino, jo- 
gei be to susivienijimo, be vie
no bendro veikimo jų darbas 
bus nesėkmingas. Nes, pasak 

jų užgirtos rezoliucijos, jie ma 
to, kad “dabartinė Lietuvos 
valdžia... vis aršiau ir aršiau 
persekioja politines ir profesi
nes darbininkų organizacijas, 

smaugia darbininkų laikraščius 
ir grudžia į kalėjimus darbiniu 
kų vadus.” Bet “iš antros pu
sės, ta pati valdžia pataikauja 
dvarininkams, kunigijai ir jų 
sėbrams”—šiame atsitikime 

tuo tikslu, ‘'kad į Lietuvos Stei 
giamąjj Seimą galėtų praeiti 
tiktai atžagareiviai.”

Kad Šitoms reakcininkų už
mačioms pasipriešinus, darbi
ninkai privalo organizuot irs. 

Jie taip ir daro. Susirinkę ma
siniame susirinkime jie parei
škė: i

“Mes, lietuviai darbininkai, 
susirinkę, masiniame mitinge 
kovo 21 d. Hoerbers svetainėj, 
Chicago, III., griežčiausia pro
testuojame prieš tokią neteisin
gą Lietuvos valdžios politiką ir 
reikalaujame, kad Lietuvos 

darbo žmonėms butų duota 
proga laisvai reikšti savo valią 
rinkimuose. Tolinus, mes pa
reiškiame savo tvirtą pasiryži
mą remti Lietuvos darbininkus 
jų kovoje už savo teises ir ge
resnę šalies ateitį.”

Be Naujienų redaktoriaus, d. 
I\ Grigaičio, susirinkime kal
bėjo adv. Kl. Jurgelionis, adv. 
K. Gugis ir Dr. A. Montvidas,

t — Rep.

WEST SIpE

Kardo vakaras.

Praeitą nedėldienį, kovo 21, 
p. Meldažio svetainėj įvyko me
tinis Kardo vakaras. To nevei
zint, kad tą pačią dieną buvo 
dar keli kiti pramogų vakarai, 
Meldažio svetaine buvo pilna- 
pilnutclė. Taip pilna, kad žmo 
nes vos-vos besutilpo. Tokios 
skaitlingos publikos retai kas te 
sutraukia.

Programas išpūdyta gan ge
rai. Rengėjai ir publika tečiaus 
turėjo ncsiftagumo: vyriausis 
laisvamanių kalbėtojas, M. X. 
Mockus, kuris buvo pakviestas 
ir žadėjęs atvykti, neatvyko. 
I'ai atsilikę todėl, kad prieš pat 
vyksiant į Chicagą vienoj ryti
nių valstijų kolonijoj (prakal
bą laikant) jisai ir vėl areštuo
ta. Taigi už jį kalbėjo T. J. 
Kučinskas, iš Ada, Ohio. Delei 
to laisvamaniai turėsią dar ir 
daugiau nesmagumo. Jie buvo 
nutarę surengti maršrutą. Bet 
jeigu Mockaus “kelsas” greitai 
neužsibaigsiąs, visa reikėsią ati 
dėti. '

Kardo vakaras rengėjams 
duos ylių gražaus pelno.

Bepartyvis.

T0WN OF LAKE.

Susirinkimas.
> --------

Kovo 21 dieną Univcrsity 
Settlcment svetainėje buvo L. 
S. S. 234-tos kuopos susirinki
mas. Reikia pasidžiaugti, kad 
musų organizacijos darbe pra
deda dalyvauti ir drauges mo
ters. Praeitame susirinkime 
mes gavome dar vieną veiklią 
draugę, kuri jau senai veikia 
vietos L. M. P. S. 58-toj kuo
poj.

Dar kas veria pažymėti. Pra
eitame susirinkime dalyvavo 
veik visi kuopos nariai. Tai 

LITTLE JULIUS SNEEZER - bt baker

rodo, kad ta apatija, kuri, po 
kilusių musų organizacijoj su
iručių, buvo apėmusi žymią da
lį kuopos narių, jau praėjo. 
Kuopos veikimas įeina į nor
males vėžes.

Taip dalykams stovint, rei
kia tikėtis, kad greitu laiku mu 
sų kuopai teks sulošti vadovau
jamąją vietos darbininkų judė
jime rolę. — Socialistas.

ROSELAND
Paklaida.

Aukotojų surašė, kuris buvo 
išspausdinta Naujienose kovo 
19 dieną, tapo praleista ketu
rių aukotojų pavardės. Visi jie 
aukojo po vieną dolerį. Jų var
dai: F. Vcrekojicnc, A. Grebe- 
lis, J. Dargužis ir J. Smilingis. 
Aukotojai teiksis atleisti: tai 
korektoriaus paklaida.

—• Rengėjai.

MIESTO DARBININKAI 
META DARBĄ.

Atmatų rinkėjai jau streikuoja.
Miesto taryba turės nemaža 

galvosūkio. . Kone visi miesto 
darbininkai rengiasi mest dar
bą ir mesią, jeigu ūmu laiku 
nebus išpildyta jų reikalavimai 
—padidinta algos. Atmatų rin
kėjai tatai jau padarė. Astuoni 
šimtai žmonių, kaip vienas vy
ras, vakar metė darbą/ir parei
škė, kad ilgiau laukti jie nebe
gali. Kone visus metus jie lau 
kę ir tikėję, kad miesto valdžia 
savo prižadus išpildysianti. Bet 
veltui. Dabar jie nusitarė pa
lenkti ją streiku.

Tai butų pusė būdos. Bet tą 
patį padaryt ketina ir kitų de
partamentų darbininkai, jų tar 
pe pašto ir policijos departa
mento. Pastariemsiems, beje, 
streikuoti nevalia. Bet jiems 
valia rezignuoti. Tatai jie ir 
daro. Pašto ir policijos depar
tamentų viršininkai jau skun
džiasi, kad neužilgio jie liksią 
tik su “pagailėtina saujale žmo 
nių.” Policistai vienas po kilo 
rezignuoją; tą patį darą ir pa
što darbininkai.

Miesto departamente dirban
tis knygvedžiai savo viršinin

kui įteikė reikalavimą padidin
ti algas arba jie mesią darbą 
—dar šį ketvergą. Juos pase
ka ir kilų departamentų darbi
ninkai.

Miesto taryba nebesumoja 
kas čia padarius. Ji skubiai 
tariasi priimti naująjį miesto 
biudžetą, taip kad nors dalinai 
butų galima patenkinti darbi
ninkus.

Paklydo.,
Pons Walter Smietenski, 

hammondictis, visuomet būda
vęs labai akuratnas žmogus. 
Bet kada Amerikos liko “sau
sas,” ir Smietenskis ėmė dary
ti degtinę pats, jis vakar pakly
do. Paklydo Lincoln‘parke. O 
po to, kada jis paklydo, davė 
savo automobiliui “pilną valią.” 
Bet čia pdsipainiojo dėdė ir jį 
areštavo. Automobiliui rasta 

septynios bonkos degtines, vie
na gerokai nugeria.

“Paklydėlis” pirmiausia nu
gabenta į policijos stotį, o kai 
prasiblaivė j Hammondą. Bet 
degtines nebegausiąs.

Patriotingi sukčiai.
Atatinkamieji valdininkai 

rengiasi areštuot apie keturias- 
dešimls kratomųjų paveikslų 

teatrėlių savininkų. Jie esą di
deli sukčiai: surinktus nuo 
žmonių pinigus karės tax’ų 
padengimui jie susižėrę į savo 
kišenius.

Majoro Dalrymplę šeimynėlėj.
Teisėjas Graliam andais nu

baudė vieną karingojo majoro 
Dalrymple’o šeimynėlės narį—- 
detektyvą Fred Kienžle. Jisai, 
sergėdamas kitus nuo girtavi
mo, pats “nežmoniškai prisila
kęs.” Turėjo užsimokėti 50 do
lerių pabaudos.

Lloyd Hogehdobler, 1253 
Rosemont g-vej, neteko 2,405 
dolerių. Vakar rytą, vos spė
jus išeiti iš buto, du nepažįsta
mi piktadariai užpuolė jį ir vi
sa tai atėmę pabėgo.
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Pranešimai
Dramatiško Ratelio susirinkimas į- 

vyks seredoj, kovo 24, kaip 8 vai. vak. < 
Meldažio svet. Visi nariai prašomi at
vykti laiku, nes turimo daug svarbių 
reikalų aptarti: a. a. Vargšo pamiklo 
statymo klausimą, konstituciją ir t.t.

— A. Jusas, cekr.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro ren
giamo veikalo “Velnias ne boba” re
peticija įvyks seredoje, kovo 24, kaip 
aštuntą vai. vakare, Mark White 
Sųuare svet., (Engine Room). Visi 
lošėjai malonėkit pribūti paskirtu lai 
ku. — J. Gedraitis.

North Sides Draugijų Sąryšio Vie
šo Knygyno delegatų susirinkimas į- 
vyks ketverge, kovo 25, 7:80 vai. va- 
kare, Viešo Knygyno svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Visi delegatai malonė
kite atsilankyti laiku, nes yra svar
bių reikalų. Sekr. Frank Prusis.
.*i <»- ............ . ■> .......... ........... ..i—

Pajieškojimai
AŠMENŲ JIĖškOjiMAI
PAJIEŠKAU draugo Alberto Gri- 

niaus, Šiaulių apskričio, Joniškio vals, 
Skutenų sod. Meldžiu greitai atsišauk
ti. Turiu svarbų reikalą:

K. SABALIAUSKAS, 
10568 Indiana Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Vin
cento Mačenio, iš Telšių apskr. Plun
gės parapijos, Delpšių kaimo. Jis gy
veno Elizabėthport, N. J. Aš turiu la
bai svarbų reikalą yra laiškas iš Lie
tuvos. Jis pats ar kas jį žino teiksis 
man pranešti:

JOHN J. STRAUKUS,
P. O. Box 40. Riverton, III.

PAJIEŠKAU Pranės Stenburaitės 
iŠ* Petkunų kaimo, Deltuvos parapi
jos, Kauno gub. Turiu į ją svarbų rei
kalą. Ji gyveno Brighton, Mass. Mel
džiu atsišaukti.
STANISLOVAS TAMUŠAUSKAS, 
161 E. South St. Akron, Ohio.

PAJIEŠKAU savo brolio sūnų Jono 
ir Juozo Matulevičių. Jų tėvas yra 
išvažiavęs į Lietuvą. Aš gavau laiš
ką iš jų tėvo, kuriame apie jo sūnūs 
daug rašyta. Meldžiu atsišaukti adre
su:

ANTANAS MATULEVIČIUS 
1516 Watch Avė Springfield, Ilinois

PAJIEŠKAU savo moters Marijo
nos Zlibienės po tėvais Žemblauskai- 
tė„ kurią aš apleidau 1913 m. Dabar 
aš norėčiau susieiti su tamsta, nes 
turiu labai svarbi} reikalą. Girdėjau, 
kad gyvena Chicagoj. Malonėki atsi
liepti ar kas kitas pranešti man už 
ką duosiu $5.00 dovanų.
Antrašas:

Mr. ANTANAS ŽLIBINĄS, 
611 Plesente St. Kenosha, Wis.

PAJIEŠKAU savo giminių Jono ir 
Vladislovo Janulių iš Ukmergės pav. 
Šilų parapijos, Kunigiškių kaimo; 
Meldžiu atsišaukti arba žinantįs pra
nešti antrašu:

Mr. J. JANULIS,
Box 204 Kincaid, III.

BARBORA ŠIMKIENĖ, jieško bro
lio sunaus Jonė Markūno, gyvena Chi
cagoj. Paeina iš Užvenčio par. Šiau
lių pav. Yra dideliam varge. Klause 
ar ji galėtų eiti gyventi ant žemės į 
Gargžniunus. Siųskite laišką į Užven
ti arba atsišaukite,

A. GREBELIS, 
10737 Indiana Avė., (Roseland)

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo Draugo Antano 
Kazlausko iš Tauragės apskr., Šila
lės vas., sodos Kreivukų. Meldžiu at
sišaukti kuogreičiausia. Turiu svar
bus reikalą.

JOSEPH GEŠTAUTAS, 
1017 So. 15th St., Herrin, III.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

DOMAI

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ

TĖVAMS

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

Kreipties:

Stewart=Waraer=Speedometeir Corp.
1828 Diversey Parkway

i

KLAIDŲ ATITAISYMAS
Kovo 12, 13 ir 15 tilpo pas

kelbimas Oliver Chilled Plow 
Works iš South Bend, Ind., ku
riame buvo pasakyta, jog molde 
riai uždirba nuo $5.00 iki 14 į 
dieną, vieton nuo $8.00 iki $14.

MERGAIČIŲ IR MOTORŲ 
Lengvam dirbyklos darbui. 
$16 į savaitę pradžiai. 
Patyrimo nereikia. 
Gali uždirbti nuo $20 iki 
$28 kada išmoksta.

į • >' Nuolat darbas per visą
* metą
OLSON RUG COMPANY, 

1508 We»t Monroe St.

PATYRUSIŲ mergaičių kny-r 
gų taisymui. Gera mokestis. 
Nuolat darbas.

JOYCE, KANE,
ALBRECHT CO.

522 S. Clinton St.
_____ •___

REIKIA
MOTERIŠKŲ

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

GUMBINSKY BROTHERS, 
Union ir Lumber Street

REIKIA Mergaičių darbui plo 
vykioje. Patyrimo nereikia 
Trumpos valandos..
Gera mokestis.
Klausti Housekeeperio

MORRISON HOTEL 
Madison ir Clark Sts.

REIKIA mergaičių lengviam 
dirbyklos darbui; lengvios va
landos; gera mokestis.

Kreipties:
M. J. NEAHR & CO. 

1600—1608 S. Dcarborn St.

REIKIA
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 

Patyrimas nereikalingas
BURGtUND OKRON CO.,

5524 W. 22nd St.

REIKIA mergaičių ir jaunų mote
rų; nuolat darbas; gražus, švarus 
darbo kambaris; gera mokestis ir 
bonus. ,

AMOS BIRD CO., 
1314 So. Carial St. Chicago.

MERGAIČIŲ
MOKINTIS DIRBTI ARTIFIŠKV 
GĖLIŲ IR PAPUOŠIMŲ. NUOLAT 
DARBAS. GERA MOKESTIS PRAD
ŽIAI IR BONUS.
The BOTANICAL DECORATING Co.
208 West Adams St., 2nd Floor^

MERGAIČIŲ
PATYRUSIŲ DIRBIME ARTIFIŠKŲ 
GĖLIŲ. GERA MOKESTIS IR 
BONUS MOKAMA.
The BOTANICAL DECORATING Co.
208 West Adams St., 2nd Floor.

REIKIA I
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ
'Su ar Be Patyrimo, amžiaus 
15 iki 50, tekėjusių ar netekė
jusių darbui visą dieną ar 
dalį dienos, nčrirtio ar mez
gimo dirbykloje.
KLEIN BRADY 
FRIEDLANDER,

2909 Indiana Avė.

i

REIKIA MERGAIČIŲ \ 
dirbyklos darbui 
$15 į savaitę pradžiai; 
$18 iki $24 po išmokimui. 
Geros darbo sąlygos. 
Geros valandos.

K. G. BAKING P0WDER CO., 
16th ir Canal Strcets.

REIKIA MERGAIČIŲ 
ir moterų ne senesnių 45 
metų amžiaus įvairiems 
rubberio darbams ant 
West Sides. Gera 
mokestis ir geros darbo 
sąlygos.

MECHANICAL RUBBER CO., 
v 2639 W. Grand AvO.

MERGAIČIŲ DARBUI 
dirbykloje žuvavimo tinklų ir 
siutų. $1.5 į savaitę pradžiai. 
Galimą pasidaryti nuo $24 iki 
$28 į savaitę išmokus darbą.
THE LINEN THREAD CO., 

158 West Auslin Avc.



DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
RŲ ir MOTERŲ VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA MALLEABLE MOLBERTŲ
Mums reikia molderių musų Malleable Foundrėje prie 

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

GRINDERIŲ
Rough grinderių ir fitterių Mining ruime ir kalvėje, 

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

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

OLIVER CHILLED P1.0W WORKS,
SOUTH BEND, IND.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

MOTEBŲ MOTERŲ

HAUJĮBNOS, Chicago
HHB Utarninkas, Kovo

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ VYRŲ vyrį)

RAKANDAI NAMALŽEMĖ

PAPRASTŲ DARBININKŲ

Mes duosime nuolat darbą ir 
• gerą mokestį vyrams, kurie

norės dirbti kaipo:

Packeriai
Truckeriai
Machine Helperiai
Assenibleriati
Window Wa«heriai
Elevator Men

karu Koduotojui

Šitie ir kiti darbai gal būti 
atlikti žmonėmis, kurie turi 
biskį arba visai neturi 
patyrimo. (

Dirbykla arti Clybourn, Ash
land ir Belmont karų linijos.

Kreipkitės į samdos ofisą 
laike darbo valandų 
tarpe 8 ir 4:30

STEWART WARNER
SPEEDOMETER CORP.

1828 Diversey Parkway.

DARBININKŲ

Žalvario lejyklos darDams.
Augščiausi mokėsiis.
Nuolat darbas.

REIKIA VYRŲ 
plovimui indų; 
Geros valandos; 
$75 į mėnesį ir valgis.

Klausti Housekeeperio 
MORRISON HOTEL 

Madison ir Clark Sis.

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje 
ba poskyri u je. Puikus seklyčias, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Parsiduos už bi
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės cfvi-sprendžinis Pho- 
nografns su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence:
1922 So. Kedzie Avė.

r-

STURNBERG MOTOR CO.,
64 Bust 25th Street,

REIKIA
MALIORIŲ
AUTOMOBILIAMS
MALIAVOTI:

Geriausia mokestis mokama.

WM. J. HUGHEY A SONS CO
2518 Michigan Avė.

MEDŽIO FINIŠERIŲ 
REIKIA.

Nuolat darbas.
Gera mokestis.

PLATT RUBIN CO.
2536 So. Western Avė.

REIKIA DARBININKO
DIRBTI ANT YARDO.
Atsišaukite,

ALTON IRON & METAL CO.

REIKALINGAS pirmarankis 
duonkepis.

3357 Auburn Avė. Tel. Yards 5953

PARDA VIKIŲ REIKIA naujai 
Drapanų sankrovai; nuolat dar
bas.

Kreipties:
2114 West 22nd St.

MES IŠMOKINSIME JOS
LAMP SHADE BUSINESS

IR MOKĖSIMI*: ALGĄ LAIKE

MOKINIMOSI.
KREIPTIES:

REIKIA
KALVIŲ IR FINIŠERIŲ 
PRIE AUTOMOBILIŲ. 
GERIAUSIA MOKESTIS 

WM. J. HUGHEY & SONS CO
2518 Michigan Avė.

VYRŲ
Abelnam darbui įvairiuose 
dirbyklos departamentuose. 
Patyrimo nereikia.
Gera mokestis pradžiai.
Nuolat darbas.

Kreipties.

OLSON RUG COMPANY, 
1508 West Monroe St.

AMERICAN COCOANUT BUTTER 
COMPANY

Siūlo
Ambicijos berniukui nepaprastą 

progą išmokti jų biznio.
Bus mokama geriausi mieste alga 

ir busite greitai pakeliami.
Ateikite ir matykite mumis
AMERICAN COCOANUT BUTTER 

COMPANY.
2531 W. 18th St. \

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 
$275; išlygos pagal reikalavimo. Ar- 
žuolinis grojiklis su Gulbrausen gro- 
jiklio veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

REIKIA VYRŲ

BEIKIA moters popierorm 
skirstyti. Gera mokestis.

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

dirbyklai ir darbininkų 
dideliai rublberio dirbyklai 
West Sideje. Gera 
mokestis ir geros darbo

PARDAVIMUI Grecery ir Delicate- 
ssen. Kampinė Sankrova. Daroma biz
nio už $35.00. Parsiduotų ši vieta pi
giai, perkant tuoj. Renda $25 už są- 
krovą ir 6 kambarius gyvenimui. Atei
ki ir patirki.
413.3 So. Wallace St.

Phone Drover 6979

REIKIA
KAMBARINIŲ

Trumpos valandos;
Gera mokestis.
Klausti Housekeeper.

MERGAIČIŲ SIUVYKLAI
Valymui kelnių

GRANERT & ROTHSCHILD
2422 So. Crawford Avė.

MORRISON HOTEL, 
Madison ir Clark Sts.

REIKIA
Mergaičių virš 14 metų sortavimui 
korkų. Patyrimo nereikia. Mes išmo
kinsime. Kreipties:

CHICAGO CORK WORKS 
630 South Wabash Avė.

CABINET meikerių ir trimerių; 
darbas uždavu; galima padaryti $10 
—$12 į dieną, Kreipties:

VVORLD’S PHONOGRAPH CO., 
736 Tilden St.

Pusė bloko į pietus nuo Van Buren, 
tarpe Halsted ir Desplaines.

MECHANICAL RUBBER CO
2639 W. Grand Avė.,

PADAVIMUI vyrams reikalingų 
daiktų ir cigarų krautuvė. Geroje 
vietoje.

3318 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
GERŲ TVIRTŲ VYRŲ

VALYMUI CASTINGŲ
FOUNDRES MILL RUIM1

AERMOTOR CO., 
2500 Roosevelt Road

E
PASINAUDOKITE PROGA

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

1511 So. Kedzio Avė.

PARSIDUODA G kambarių nauji 
rakandai: seklyčios setas; valgomojo 
kambario setas, gramafonas, karpetos 
ir daug kitokių daigtų. Visus ar at
skirai. Atiduosiu už puse kainos, ve- 
selė pagriuvo. Kreipties bile kada. 
714 W. 30th St. 2-ros lubos.

PARDAVIMUI naujas muro na
mas; 4 flatai su vanomis. Kieto me
džio grindjs, kęina $7000. Puse pi
nigais, pusė mortgage. Turi būti 
parduotas Šį mėnesį; savininkas va
žiuoja Europon.

JOHN kADUSKY, 
2019 Dęųdor St., Indiana Harbor, Ind.

Pamislyk Turėsi 20% Už 
Savo Pinigus.

Puikus 4 pagyvenimij po 6 ir 7 kamb. 
akmens priekis, šviesus iš visų Du
sių; gražaus medžio išpuoštas; reikia 
matyti, kad nukainavus; atskirai kiek 
vienas pagyvenimas šildoma šiltu van
deniu, nereikia janitoriaus; rendos ne
ša $2040; garage’is gal būti išnuo- 
muotas už $10 į mėnesį; savininkas 
apleidžia miestą; norint, jis gali pa
vesti savo puikius rakandus dėl 7 
kambarių, kurių 3 kambariai išnuo- 
muota už daug daugiau, negu visas 
pagyvenimas neša renda; kad greit 
pardavus parsiduos už $14,500; įmai
ną nepriimama; jeigu turi $7,500 ir 
tikrai nori pirkti, tai skubėk. Kreiptis

W. Van Buren St., S. W. corn. 
State St. room 6, dentist; klausti M r. 
L. J. Seidcheck.

NAMAI-žEMe
AR NORI PADARYTI PINIGŲ 

PIRK ŠITUOS NAMUS.

PARSIDUODA namai lietuvių ap
gyventoj vietoj Brighton Parke. 
Kampinis namas Brighton Parke, 
gatvės. Atsišaukite

P. Encheris, 
4403 So. Mozart St., Chicago.

REIKIA
Gaspadinės prie namų ruošos, 
senyvos švarios moters arba naš
lės ar vedusios poros, kurios mo
teris negali eiti dirbti dirbyklon. 
Esu našlys, turiu vieną kūdikį— 
sūnų 3 metų. Reikia kūdikis pri
žiūrėti, valgis pagaminti ir visa 
namo ruoša paruošti, — Matyti 
galima po 6 vai. vakare.

J. APANAVIČIUS, 
1616 Ruble St., Chicago, III.

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

lygos. Kreipties tuoj aus j 
Naujienų ofisą.

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKALINGI 2 barbenai, gerai 
patyrę tą amatą; vienas nuolati
nis, antras vakarais. Geram darbi
ninkui gera mokestis. Atsišaukite 
greit.

J. MALELA,
3336 So. Halsted St. Chicago.

Tel. Boulevard 1969

PARSIDUODA BITERIO išdir- 
byste su visomis mašinėrijomis, kas 
tik priguli prie išdirbystės. Gali pirk
ti bile vienas. Savininkas išmokins vi
so darbo. Biznis išdirbta. Kartu 
gausi ir visus kostumerius. Priežas
tis pardavimo savininkas apleižia Su
vienytas Valstijas. Kas norite turėti 
gero pelno turi kreipties šiuo antra
šu:: 
1707 So. Halsted St.,

2 fletai po 6 kambarius, 
mūrinis namas, elektra ir 
maudyhė, 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 storas 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 ikix9 vakare, nedėlio- 
mis lyg 5 vai. vakare.

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

GERIAUSI BARGENAI
PARSIDUODA ant dviejų pagyve

nimų namas; 4—6 kambarių, medi
nis namas ant mūrinių stulpų. Bus 
parduotas su $500 įmoKėjimui. Kaina 
$2300.

PARSIDOUDA naujas mūrinis na
mas dviejų pagyvenimų po 5 didelius 
kambarius su naujos mados ištaisy
mais, elektra, gasas, maudynės, 8 pė
dų augštumo beismentas, su dviem lo 
tais 60X125. Randasi Brighton Parke. 
Kaina $7500.,

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas; 2 pagyvenimų po 6 kambarius 
su dideliu beismentu su puikiausiais 
ištaisymais kuriame galima ir milio- 
nieriams gyventi, elektra, gasas, mau 
dyklos, marmuro padyagos, ‘fireplace’ 
knygom šėpos, china-closet; kieto me
džio woodworkai ir kitais pirmos kle- 
sos ištaisymais, su dideliu lotu 30X 
125. Gatvės ištaisytos ir apmokėtos. 
Randasi prie parkų, boulevarų ir neto
li gatvekarių ir biznių išsteigtų; na
mas vertės $10,000. Bus parduotas už 
$8,000 su $2,000 įmokėjimu, o kitus 
renda išmokės. Pasiskubinkit pamaty
ti.

Parsiduoda 6 kambarių mūrinis 
bungalovv su 8 lotais su visais gerais 
ištaisymais, kaip tik pabaigtas būda
vot). Randasi gražiausiame Chicagos 
priemiestyje “Morgan Parkuose”. No
rint galima pirkti su mažiau lotų ar
ba su visais 8 lotais. Galima laikyti 
karvių, vištų. Atsišaukite greitai. 
LIBERTY LAND AND

INVESTMENT CO., 
3301 So. Halsted St.

Klauskite Mr. SINKUS.

III.

Chicago.

FARMŲ PIRKĖJAI.

REIKIA darbininkų į Warehouse; 
gera mokestis; patyrimo nereikia. 

SHAVINGS & SAVVDUST CO.
23rd & Western Avenue.

REIKIA 2 Vyrų nakties darbui prie 
anglių dideliame ofisų budinke. $90 
į mėnesį pradžioje. Po šešių mėne
sių po $100 į mėnesį. Kreipties: 
Room 814.

NEW YORK LIFE BLDG, 
39 So. La Šalie St.

REIKIA Patyrusių paniekoms 
nerti ir kepurėms dirbti, podraug ir 
operatorių prie siuvamų — Singerio 
mašinų; gvarantuojama $16 į savai
tę laike mokinimosi, malonus darbas; 
Siuvimui uniformų dėl baseball. Ne
paprasta proga padaryti gerą algą. 
Kreipties:

STALL & DEAN CO., 
855 Elston Avė. ’

Arti Milwaukee Avė. Karas imti 
prie Milwaukee avė. ir išlipti prie 
Elston Avė.

DARBININKŲ prie truckų ir 
abelnam darbui. Nuolat darbas 
viduje. Gera mokestis.

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

WM. JUCIUS, 
3305 So. Halsted St.

REIKIA Vyro darbui į Junk šapį— 
gera mokestis; nuolat (Urbas. 
WALLACE IRON & METAL CO., 
548 W. 68rd St. Priešais dypą.

EXTRA BARGENAS.
PARSIDUODA Saldainių sankro

va ir grosernė. Priežastis pardavimo, 
savininkas išeina į 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

MERGAIČIŲ

pressų ir abelnani 
dirbyklos daribui.
$18.50 pradžiai.
Privalo mokėti angliškai.

CHICAGO PRESSEI)
STEEL CO.,

> 455 W. 22nd St., 4tr floor

REIKIA pardavikią debatų,

pančekų, skalbinių 
departamentuose.
Nuolat vieta. Augšta alga. 
Kreipties: Superintendento 
ofisan 2 lubos.

J. OPPENHEIMER & CO., 
47th rr Ashland Avė.

REIKIA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į formano ofisą.

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

ASSEMBLERIŲ 
SOLDERIŲ 
PAGELBININKŲ

PARSIDUODA grosemė ir džio
vinta mėsa. Biznis geras. Lietuvių 
apgyvento  j vietoj. '

1633 S. Jefferson St.,

Kreipties:
ALBERT PICK & CO.

1200 W. 35th St.,

REIKIA
Vyrų pakavimui daiktų, Warehousėje.
Nuolat darbas; 50c į valandą pradžiai 
CHICAGO STORAGE ir 

TRANSFER CO.,
5856 W. 65th Street, Chicago, III.

Keletą nuolatinių vietų, 
kiekviename šių darbų.

Kreipties tarpe 8 ir 10 iš ryto.
ALBAUGH DOVER CO.

2100 Marshall Blvd.

PARDAVIMUI Pul-Ruimis. Biz
nis gerai išdirbtas. Parduosiu 5 sta
lus pigiai. Pardavimo priežastis — 
senatvė.

415 So. Halsted St., 
Phone Ravenswood 5100.

AUTOMOBILIAI

REIKIA
RUBSIUVŲ

Prie moteriškų lygių 
apsiaustą. Nuolat darbas, 
gera mokestis, 8 vai. diena; 
pusė Subatos. Galima 
dirbti viršlaikį kiek nori
ma už vieną ir pusę laiko.

URBANEK BROTHERS 
Ladies Tailor

3250 Ogden Avenue 
Lasvndale 740.

REIKIA duonkepio — pirmarankio. 
Gera mokestis. Atsišaukite tuoj.

J. BARANAUSKI,
3800 So. Emerald Avė., Chicago.

Phone: Drover 7635

APHOLSTERIŲ 
REIKIA 

Taisymui rakandų 
GLABMAN BROS.

832-836 W. Monroe St.

REIKIA .

PARDAVIMUI trokas tono ir pu
sės (1^) “Republic” labai gerame 
padėjime; aštuonius mėnesius var
totas, kaip ir naujas; priežastis par
davimo r— išeinama iš to biznio; 
Kam toks trokas reikalingas nepra
leiskite progos.
1735 West 47th St.

Tel. Boulevard 3386.

REIKIA 
VYRŲ 

Del 
CHARGING CUPOLA 

AERMOTOR CO., 
2500 Roosevelt Road

Patyrusių dešroms dirbti. 
Ateikite gatavai dirbti.

1215 So. Halsted St.

PARSIDUODA automobilius 7 pas- 
sengerių, Marion Handley. 1919 metų 
dirbimo. Vartotas tik 6 mėnesius, mo
kėjau $2800. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant mažesnio.
2611 W. 44th St, Chicago.

Phone: McKinley 276.

Pirmiau negu pirksite FARMĄ 
gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendrovės, apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuvių gyvena ir dar tūkstan
čiai apsigyvens, nes ten žemė labai 
Aera ant kurios viskas labai gerai 
auka nepaisant kokie metai nebūtų. 
Dauguma musų pirkėjų buvo išvaži 
nėję po daugel valstijų, bet tinka
mesnės vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki faunos 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 paranku- 
mai dėl farmerių yra ant vietos, vi
sur Lietuviškai kalbama, šokama ir 
dainuojama, taip topai gyvenantiejie 
jaučiasi kaip kad jausdavosi Lietu
voje.

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

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
JEIGU NORITE PRIGULĖTI prie 

draugystės, kuri randasi visur Suv. 
Valstijose, Canadoj, Alaskoj, Pietų 
Amerikoje ir kitur. Pašalpos moka už 
ligą $7.00 j savaitę ir Daktaras. Po
mirtinės $250.00. Mėnesinė mokestis 
paprastai 75 centai, šita draugystė 
užlaiko našlaičių namus ir moka naš
lėms pensijas, kurioms yra neatbūti
nai reikalinga.

Dabartiniu laiku lengvas įstojimas. 
Atsišaukite antrašu:

J. M. GELGAUDAS, 
2240 W. Madison St., Chicago.

PASKOLOS
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

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi

FIA5TER 
5Y5TEM

RAKANDAI
UŽLAIKYMO KAINA

REIKIA — Agentų — kurie nori
ke uždirbti $100 j savaitę arba dau
giau švariu darbu, patikrinama gilia 
investigacija.
Klauskite arba rašykite:

BOND & SHARES SYNDICATE 
Room 501 — 309 Broadway

New York, N. Y,

PARDAVIKŲ drapanoms, rakan
dams ir kituose departamentuose. 
Nuolat vieta. \

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

sinkerių; Trinnning 
meikerių; gerų ma-

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
pastovūs darbas gera mokestis. At
sišaukite greitai.
1967 Canalport Avė., Chicago, 111.

REIKIA 3 vyrį kurie tiktų kaipo 
naktiniai janitoriai. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite prie p. BURR.
CHICAGO TITLE & TRUST CO., 

66 W. Washington St.

REIKIA
Die
die
šipistų; trimming press
operatorių. Gera mokestis, 
nuolat darbas; malonios 
sąlygos. Kreipties į 
H. A. Myers, Empl. Mgr., 

WHITMAN A BARNĘS 
MFG. CO.,

Morgan & 1201h Sts.

REIKIA 50 vyrų į scrap yardą. 
Nuolat darbas. $5 į dieną ir 
daugiau.

JACOB LANSKY, 
37 St. ir Homan Avė.

---------------------- ,............... ...... . —
REIKIA 10 operatorių prie mote

riškų drabužių. Gera mokestis. U- 
nijos šapa. Pamatę šį apskelbimą, 
važiuokit į darbą.

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

REIKIA lietuvio patarnautojo ' 
(derk) aptlekoje. Pageidaujama ve-

3601 So. Halsted St.
<dęs, gera mokestis.

REIKIA dvieju barberių; vieno 
nuolatiniam darbui, o kito vakarais. 
Atsišaukite greitai. Gera mokestis.

K. ZAKARAS,
4047 So. Kedzie Avė.

Nauji sampeliniai rakandai.
Puiki proga porai kuri pradeda gy

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

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

. Gvarantuojame dešimčiai metų,
Liberty Bonds priimami. Tas yra 

mikiausias bargenas. Dykai prista- 
;ymas. Ateikit tuojaus.
Soath-West Sample Fum. Storage 

2102 Weat 35th St..
Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. N»- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.

GYVENK GRAŽIAME MIESTE
Mes galime jums parduoti didelių 

otų Gražiausiame Displaines, kuris 
randasi vos kelių minučių važiavimo 
nuo miesto North Western R. R. Mes 
ęalime parduoti šitų lotų labai žema 
kaina su mažu įmokėjimu, o liekį mė
nesiniais mažais išmokėjimais. Dauge 
is Lietuvių jau turi čia įgiję Žemių ir 

rengiasi pasistatyti gražius namus. 
Čia yra gera proga išsigauti iš su- 
grustaus miesto pagyvenimo.

Rašyk, Telefonuok ar kreipkis: 
FRANK J. DEAN

1404 W. 18th St., Canal 6296

PARDUODU savo gyvenimo vietą 
su seniai uždėta krautuve, groserštore 
r bučemė, lietuvių apgyventoj daly- 

,e miesto, ant kampo 15th ir Taft 
ęatvių. Iš priežasties blogos svei- 
catos savininkas turi apleisti minėtą 
)iznį.

PAUL BUKEVIHGE, 
2231 N. 15th St., Springfield, III.

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 
piiaktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomoi elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną 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. Kasnicka, Vedėjas 

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

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvinio, Pat temų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

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

461 — 463 W. 31 St.
BARGENAS — $16,500. Savininkas 

krautuvėje.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Suite 611. 74 W. Washington Street 

Mik! naru a dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


