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Latvija pradėjo tary= 
bas su Rusija

Lenkai norį pulti Vokietiją

Anglija žadanti nuimti Rusijos blokadą
LATVIJA PRADĖJO TAIKOS 

TARYBAS SU RUSIJA.

Rusija pirko daug tavorų 
Švedijoje.

[ Federuotonios P r e sos žinia]

NEW YORK, bal. 15.- Pa
sak žvdu laikraščio Forverts 
gautos kablegrnmos, taikos ta
rybos tarp Latvijos ir sovietų 
Rusijos prasidėjo balandžio 12 
d. I-:itvija Ik* kitko reikalauja 
užmokėti 27,000,(MM) rublių auk 
su.

Žinia taipgi sako, kad Knisi
mi misija jau nupirko Skandi
navijoje tavorų už 300,000,(MM) 
kronu. Pirkiniu įeina 150 gar
vežiu.

Italijos misija vc*sti taikos ta 
ryboms su Rusija, jau atvyko į 
Copenhageną ir važiuoja į Ru
siją. Misija yra vadovaujama 
buvusio Rusijos piliečio Gol- 
binski, Genoa universiteto pro
fesoriaus.

Latvijos taikos sąlygos.
KAI NAS, bal. 15.—-Latvijos 

legacija šiandie paskelbė I Sil
vijos valdžios nustatytas, taikos 
sąlygas, kuriomis Latvija sutik 
tų taikinties su sovietų valdžia.

Sąlygos susideda iš daugelio 
strategiškų gvanmtijų, ponis 
miliardų rublių auksu kares at 
lyginimo ir sugrąžinimo visų 
geležinkelių medegų ir bankų 
tūrių, kurie buvo išvežti bolše
vikų. ar jei to negalima pada
ryti, užmokėti atlyginimo 1,- 
(MM),(MM).(M) rublių.

Latvija beto reikalauja dalies 
Rusijos aukso rezervo, kuris 
siekius 27,500,000,(MM) rublių už 
jos prisiėmimų dalies Rusijos 
skolų, kokios buvo prieš bol
ševikams užėmus valdžių.

Latvijos valdžia taipjau rei
kalauja dalelių geležinkelių ir 
miškų koncesijų.

True translntion filed wlth the post- 
master at Chicago, III. April 16, 1920 
as reguircd by the act of Oct. (i, 1917

PRIŽADA NUIMTI RUSIJOS 
BLOKADĄ.

[Federuotosios I’resos žinia]

COPENHAGEN, bal. 15.— 
Žvdu laikraščio Forverts vietos 
korespondentas gavo neoficia
lių žinių, kad Anglijos valdžia 
prižadėjo Krasino taikos misi
jai visai nuimti blokadų bėgy
je ateinančių dviejų savaičių. 
Tikimąsi, kad Anglija tuoj a u-s 
pasiųs laivus į Rusiją atnauji
nimui pirklybos.

_____________———»

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. April 16, 1920 
as reipiircd by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI SULAIKYTI 
PUOLIME KRYMO.

LONDONAS, bal. 15.- Mask
vos pranešimas sako, kad bol
ševikai susitiko su smarkiu pa
sipriešinimu jų pastangoms 

įsiveržti į Krymo i>tisiwi*s«lį.

JOHN REED GYVAS.

WASHINGTON, bal. 15.— 
Komunistų darbiečių rašytojau, 
John Reed, apie kurį buvo pra
nešta, kad buk esąs sušaudytas 
Finlandijoj, yra gyvas ir svei
kas. Taip sako čia gauta nuo 
Finlandijo® valdžios žinia. 

fnie translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. April 16, 1920 
a reųuired by the act ot Oct. 0.1917

RUSIJOS BOLŠEVIKAI 
ATSIŽADA DARBININKŲ 

VALDYMO DIRBTU
VĖMIS.

STOCKHOLM, bal. 15,—Tid- 
ningen gauta iš Helsingforso 
žinia sako, kad visos Rusijos 
komunistų (bolševikų) kongre 
sas Maskvoje nutarė panaikin
ti sovietinę sistemą valdyme in- 
dustrinių įstaigų ir pavesti jas 
‘^pilnai kb’rppctentišJdcms ve
dėjams.”

True translntion filed with the pnst- 
master at Chicago, III. April 16, 1920 
<»*. reouired by the net oi Oct. t», 1917

LENKIJA NORI PULTI 
VOKIETIJĄ.

Mananti pasiųsti Vokietijon 
savo armiją.

BERL1NAS, bal. 15.—Vossis 
che Zeitimg sako, jog Lenkijos 
valdžia pranešė vyriausiai tal
kininkų tarybai, kad ji mano 
neužilgo užimti Vokietijos te
ritorijų, jei Vokietija neišpildys 
savo sutarčių su Lenkija.

Laikraštis tikrina, kad vald
žia skaito padėtį labai rūsčia ir 
griebėsi atsargumo priemonių.

Apsaugos m mis toris Gessler 
vakar kalbėdamas nacionalia- 
nie susirinkime pasakė, kad vo
kiečių kareiviai negali apleisti 
Rubr distrikto kol visi ginklai 
nebus sudėti.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. April 16, 1920 
•s required by the act of Oct. 6,1917

BELGIJOS KAREIVIAI 
FRANKFORTE.

FRANKFORT, bal. 15.—Bel
gijos kareiviai vakar atvyko į 
Frankfortų. Keli tūkstančiai 
Francijos kareivių juos iškil- 

1 m ingai priėmė, minioms gatvė
se tyliai žiūrint į juos. Jokių 
sumišimų nebuvo.

Belgijos vėliava tapo iškelta 
Francijos kvatieroje, atidavi
mui pagarbos Belgijos karei
viams.

j True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. April 16, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJA BIJOSI NAUJO 
SUKILIMO.

PARYŽIUS, bal. 15.—Vokie
tijos valdžia, pasak Berlino ži
nios, nutarė pastatyti sargybą 
apie valdžios ir kitus viešus 
triobesius ir paliepė atgabenti 
15 didelių tankų ir 20 ginkluo
tų automobilių, kadangi vaig- 
što gandai apie naujų pasikėsi
nimą nuversti valdžią tikslu 
padaryti susivienijimą su sovie 
tų Rusija ir paskelbti karę 
Francijai.

Socialdemokratai išleido atsi
šaukimą, kviečiantį savo šali- 
i linkus užre-fįistruoti turimus 

ginklus gynimui respublikos 
nuo vidurinių priešų.

IŠRADO NAUJĄ KURĄ.

ST. * LOUIS.-^-Chemikų suva
žiavime paskelbta, kad tapo iš
rastas naujas skystas kuras, ku 
ris yra daug karštesnis už an

glis ar kūrenamus aliejus.

Del Amnestijos
Deputacijos apsilankymas pas 
prezidentą pradeda amnestijos 

kampaniją.

Pirmutinis suvis pavasarinėj 
kampanijoj už amnestijų dėl 
politinių kalinių, bus paleistas 
panedėlyj. balandžio 19 d., ka
da žymesniųjų piliečių deputa
cija nueis į Baltąjį Namą, kad 
įteikus prezidentui memorialą, 
reikalaujantį, kad jis išleistų 
proklamacijų.

Deputacija yra skiriama nau 
jai susidariusio Washinglono 
Piliečių Amnestijos Komiteto, 
kurio pirmininku yru Max Ba- 
sil M. Manly, buvęs pirminin
kas Karės Darbo Tarybos.

To komiteto mieriu yra su
organizuoti panašius komitetus 
visuose šalies miestuose, kurie 
kooperuos su Amerikos Darbo 
Federacijos Amnestijos komite 
tu ir visomis kitomis, veikian
čiomis už amnestiją, organiza
cijomis.

“Mes norime suorganizuoti 
reikalavimų Amerikos piliečių,” 
pasakė Manly. ‘‘Mes žinome, 
kad tarp šalies mąstančių žmo
nių yra didelis sentimentas už 
amnestijų, bet tik reikia orga
nizuotų pastangų apreikšdinli 
.ii”

Komiteto raštinėj pasakyta, 
kad jau padaryta prirengimai 
priimti Bal tą jame Name bal. 
19 d.

True tr»nsl”Hon filed wlfb th<» pns«-
master at Chicago, III. April 16, 1920 
is rpųuircd by the act of Oct. 6,1917

KROATIJOS IR SLAVON1JOS 
RINKIMUOSE LAIMI 

BOLŠEVIKAL

VIENNA, bal. 13.-—Munici- 
paliuose rinkimuose Kroatijoj 
ir Slavonijoj didžiumoj miestų 
išrinkti didžiuma viršininkų 
bolševikai, o juekuriuose mies
tuose—visais viršininkais liko 
komunistais. Tas judėjimas 
nuolatos plėtojasi, delei ko yra 
labai susirūpinusi Bielgrado 
valdžia.

True translatlon liled vvith the post- 
master at Chicago, 111. April 16, 1920 

retiinred hj lite act ot Oct. 6.1917
RUSAI REIKALAUJA GEN. 

SEMIONOVO.

Chinija atsisako jį išduoti.

PEKINAS, bal. U — Rusijos 
bolševikai pareikalavo, kad 
Chinija išduotų jiems gen. Se- 
mionovų, kiuris buvo užėmęs 
adm. Kolčako vietą.

Qhiiiijos valdžia atsisakė iš
pildyti šį reikalavimų, bet pra
nešė Manžurijos, kur Semiono- 
vas yra pasislėpęs po pabėgi
mui iš Siberijos, kariniams gu
bernatoriams, kad jis turi arba 
nusiginkluoti, arba apleisti Chi- 
niją.

Gubernatoriams paliepta aky 
lai daboti Scmkmovą Manžu- 
rijoj-
Rusai priėmė japonų sąlygas.

TOKIO, baL 7.—Karės ofisas 
paskelbė, kad Vladivostoko lai
kinė valdžia panedėlio vakare 
pasirašė po sutartim, priiman
čią didžiumą Japonijos sąlygų.

MIESTO MOKYKLOS 
UŽSIDARĖ.

CHICAGO.—325 viešųjų Chi- 
cagos mokyklų vakar užsidarė 
dešimčiai dienų. iš priežasties 
inžinierių streiko. Inžinieriui 

reikalavo pakelinio algos, bet 
mokyklų tarybų tą reikalavimų 
atmetė.

BRATNTREE, Mass., bal.
—Penki plėšikai Šiandie užpuo
lė ant Slater & Merrill C©., nu- 
ėov6 sargą, pašovė algų 
kčtoją ir atėmė iš jo $27,000. 

l'rue translatlon filed with the posi 
master at Chicago, 111. April 1G, 1920 
is required ny Ine net oi Oct. 6,191,

Baltasis teroras
Vokietijoje

Kareiviai šaudo darbininkus 
be jokio teismo.

DUSSELDORF, bal. 13.- 
Kasymas tranšėjų arti Catingen 
ir Kuisertvorth liko neprileistas 
milicijos. Apie 6,000 raudo
nųjų susirinko Schcpiim, Bar
niem Elberfeld ir Remseheid 
apygardoj, pųsirengę priešin- 
ties iki pastoms. Jei reichs- 
wehr eis, skaičius raudonųjų 
padidės iki» 16,(MM). Jei trau
kiantis iš Barniem kareiviai 
prisidės, raudonoji armija sieks 
35,(KM). 

I t

Prigavinga amnestija.
Delei vidaus reikalų ininis- 

terio amnestijos proklamacijos 
tūkstančiai darbininkų pradėjo 
grįsti j Esseną, bet didžiuma jų 
tapo areštuoti, mušami, spar
domi. Koletą' reichswehr sušau
dė be teismo. ,

Cent ratines darbininkų tary
bos buveinė dabar vra Barme
ne. Komunistų vadovai, sako, 
kad sumušimas nenuslopino 
darbininkų judėjimo, bet tik 
paskatino juos vėl ir vėl ban
dyti ir kad darbininkai dar la
biau dabar stoja prieš milita- 
rizmų ir nionarchistinį reichs- 
\vehra.

Darbininkų kraujas liejasi.

I Mikas Pinta prisiekia, kad jo 
pati Marė, Raudonojo Kryžiaus 
slaugytoja, tapo sušaudyta Pui
kume, po to kaip ji ir 22 kitos 
motorįs buvo iškoneveikto®.

Halterne 35 kanalo darbinin
kai buvo apšaudyti kulkasvaid- 
žiais. Jie pabėgo į barkas, po 
ko reichswehr metė į1 barkas 
granatas, užmušdami visus pa
bėgėlius.

Reichs\vehr užmušė 8 darbi
ninkus iš Wolfsbank anglių 
kasyklos.

Sterkrade Raudonojo Kry
žiaus slaugytoja tapo areštuo
ta, sumušta, iškoneveikta 12 
reichsvvehrų, nunuoginta ir pa
likta numirti. Ji atsigavo.

Arti Dorsten daug raudonų
jų kareivių liko suimta ir su
šaudyta be jokio teismo.

Trn*' translatlon fllari witn the post- 
master at Chicago, III. April 16, 1920 
as rcųuired by tnc act of Oct. 6,1917

FRANCIJA SUSITAIKĖ 
SU ANGLIJA.

PARYŽIUS, bal. 13.-Pre- 
mteras Millerand paskelbė al- 

I stovų bute, kad nesutikimai 
tarp Francijos ir Anglijos už
baigti,

Anglija pildys taikos sutartį, 
ypač apie Vokietijos nusigink
lavimą, o Franci j a leis vokie
čiams laikyti kiek kareivių neu
traliame zone ir kaip tik bus 
ištrauktas perviršis, Francija 
apleis Vokietijos miestus.

ORAS
Galbūt lietus su perkūnija ir 

šalčiau šiandie; ryto apsiniau- 
* kę.

P1N|qV KOKSAS.
Vakar, bal. 15 <1., užsienių pinigu 

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

Anglijos 1 svaras ................  $ 4.02
Austrijos 1OO Icronvi .................. $ 0.60
Bel&ijoH, už $1 .................. frankų 15.00
Danijos 100 kronų .................  $18.60
Finų 100 markių .............. $ 5.40
Francijos, už $1 ......... frankų 16.82
Italijos, už $1 ..............lyrų 22.80
Lietuvos 100 auksinų ....... $ 1.85

(Lietuvos auksinai tai Vokiečių 
ostmarkiai; ių kursas toks-pat 
kaip Vokietijos markių).

Ixsnkų 100 markių ........... $ 0.70
Norvegų 100 kronų...............$20.60
Olandų 100 guldenų ........... $37.30
©vedų 100 kronų $2B.3»

j Šveicarų* už $1 ............ frankų 5.52 
I Vokiečių 100 markių ..........  $ 1.85

Geležinkeliečių 
streikas

(Federuotosios Presos koresp.]
NEW YORK, bal. 15.- Sie

na iš 100,(MM) streikuojančių go 
ležinkelicčių, išsitiesė nuo va
karų iki rylų, streikui siaučiant 
rytuose jau septintą dienų. Da
bar visų jaučiama, kad lik vie
ni streikjeriai žino kaip turi 
užsibaigti streikas ir kokiomis 
sąlygomis. Valdžia lo nežino.

lik seredoj valdžios kibli ma 
šina pasijudino, generaliam 
prokurorui Palmei* prabilus 
apie masinius areštus ir galinus 
paskirtimi algų tarybos.

Brolijos dabar yra bejiegės. 
Jų paskutinė paslauga sulaiky
ti bangą buvo padaryta ular- 
ninko naktį, kada veikiantysis 
pečkurių brolijos prezidentas 
I'imothy Shea maldavo susirin 
klišių Grandvievv salėj, Jerscy 
City, streikierių grįsti i darbų. 
Bet jam atsakė griausmingas 
“Ne.”

Rytuose streikas netik laiko
si, bet dar plėtojasi ir tik vie
nas New York Central geležiu 
kelis veikia kiek normališkiau.

Ant kelių linijų vaigšlo keli 
pasažieriniai traukiniai, operuo 
•jami streiklaužių, surinktų iš 
Y. M. C. A. ir techniškų moky
klų, Amerikos Legiono ir senu 
darbininkų, kuriems prigrųsin 
ta atimti pensijų, jei jie neis 
dirbti.

Maisto padėtis New Yorke 
bus rusti, jei nepavyks pastan
gos pagerinti jų. Aldermanų ta 
ryba utarninke atmetė be svar
stymo socialistų aldermanų 

įnešimų, kad maisto kontrolie
riui Copeland hutų sut(*ikta 
kontrolė maisto padėtimi, kad 
išvengus pelnagaudystcs. Strei
kierių pildomasis komitetas pa 
sisiulė apimti kontrolę ant mai 
sto siuntinio į miestų, kad pri- 
gahenus užtektinai maisto. Lai I 
komos yra konferencijos tarp 
streikierių, komksionioriaus ii* 
niayoro Hylan.

Streikuojantis Jerscy geležiu 
kelių klerkai paskelbė, kad be 
kitko jie reikalauja 8 vai. dar
bo dienos ir 6 dienų savaitės, 
60 nuoš. pakelinio algos, pra
dedant nuo birželio, 1919 m. ir 
mokesties nuo valandų.

Didelė' streikierių organizaci 
ja permainė savo vardų į Uni
ted Brotherhoods of America, 
vis dar laikinę organizacijų. Ji 
išleido priedą prie reikalavimų 
apie abelnas darbo sąlygas.

ANGLIJOS; ANGLIAKASIAI 
PRIĖMĖ VALDŽIOS 

PASIŪLYMĄ.

LONDONAS, bal. 15.—Ang
lijos angliakasių federacijos 
nariai 65,135 balsų didžiuma, 
nutarė priimti valdžios pasiū
lytą 20 nuoš. algos pakėlimą.

Tas darbininkų priėmimas 
pasiūlymo pašalina streiko pa
vojų.

Sulig valdžios pasiūlymo vi
siems darbininkams virš 18 m. 
amžiaus alga bus pakelta 2 ši
lingais; jaunesniems nuo 9 pen 
sų iki 1 šilingo.

Streikas užsibaigė.

iNEW YORK, bal. 15.—Uni
ja šiandie paskelbė, kad 4,000 
prieplaukų darbininkų streikas 
liko sutaikintas ir darbininkai 
ryto sugrįš j <larl>ų.

STRAWN, Tex., bal. 15.— 
Federali prohibicijos agentai 
darydami užpuolimus ant 3 
slaptų degtinės varytojų 1 žmo
gų nušovė ir 1 sužeidė. 8 žmo
nės areštuoti ir esą rasta daug 
dirbamos ir jau padirbtos deg
tinės.

Areštuoja geležinke= 
liečiu vadovus

30 vadovų areštuota Chicagoje
AREŠTUOJA GELEŽINKE

LIEČIŲ STREIKO 
VADOVUS.

Vakar areštuota 30 žmonių. 
Sako, busią ir daugiau areštu.

Cll’JCAGO. Vakar federalės 
valdžios agentai pradėjo areš
tus tarp streikuojančių geležiu 
keliečių ir jų vadovų.

Pirmiausia areštuota važiuo
jant j streikierių raštinę orga
nizatorių Chicago Yardmen’s 
Ass’n. John Griniau, kuris va
dovauja šiuo geležinkeliečių 
streiku. Po jo areštuota Will- 
iam E. Reading, galva United 
Engincmen.

Paskui prasidėjo .tikra med
žioklė. Federali agentai važi
nėjo po sales, kur slreikieriai 
laiko susirinkimus ir areštavo 
tuos žmones, prieš kuriuos tu
rėjo vvarrantus.

Viso areštuota 24 žmortčs, 
visi streikierių viršininkai ir 
šiaip žymesni streikierių vado
vai.

Beto yra išduoti dar 6 war- 
rantai ir tie žmonės bus .suim
ti tuoj, kaip tik galima bus ra
sti. (Iki šiam laikui turbūt visi 
jie jau yra suimti).

Visus areštuotuosius distrik
to prokuroras kaltina konspira
cijoj peržengime Lever mnislo 
aklą, sutrukdau! gabenimų mai 
slo ir kilų gyvenimo reikmenų.

Jų pirmas tardymas prieš fe- 
deralį komisionieriy Mason ati
dėtas iki balandžio 24 d. ir pa
reikalauta, kad kiekvienas jų 
užsislatytų po $10,000 kaucijos. 
Reikalavimas sumažinti kauci
jų, ypač kadangi visi areštuo
tieji yra namų savininkai, ta
po atmestas.

Distrikto prokuroras Clyne 
sako, kada prasidės bylos na
grinėjimas, jis pareikalaus 
jiems didžiausios galimos sulig 
įstatymais bausmes— kiekvie

nam dviejų metų kalėjimo ir 
užsimokėti $15,000 pabaudos už 
kiekviena prasikaltimą.

Kalbama, kad vakarykštis 
areštavimas 30 streiko vadovų, 
tai tik yra pradžia valdžios 
kampanijos prieš streikierius. 
Girdi, neužilgo gal dar 2(X) 
žmonių bus areštuota.

Valdžios agentai jau kelis sy
kius laike konferencijas su se
nųjų brolijų viršininkais, kurie 
ir davė agentams visus reika
lingus nurodymus. Po to agen
tai įsitikrinę, kad šis streikas 
yra vedąmas radikalingųjų ele
mentų sugriovimui brolijų, kad 
paskui įsteigus vienų didelę 
uniją. Agentai todėl su proku

Pinigų Siuntimas 
Lietuvon

IKI ŠIOL daugelis įvairių didelių ir mažų agentūrų 
ir bendrovių ėmė dvigubus ir trigubus pinigus 
už Lietuvos auksinus urba markes.

DABAR išmainyti ir pasiųsti Lietuvon pinigus 
galima

Pagal Dienos Kurso
su damokčjimu keliolikos punktų už rizikų bei pa
siuntimą, o taipgi Lietuvos bankui už patarpinikavi- 
mą. Vienutinė vieta kur taip galima išmainyti ir pa
siųsti pinigai Lietuvon yra.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
i 1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

u______............................................................  ■ I

roru ir nusitarė ateiti senom- 
sionis unijoms pagelbon ir pra
dėti areštus streiko vadovų, tuo 
tikinties išardyti naujųjų yard- 
menų uniją.

Warranlus išdavė komisio- 
nierius Le\vis F. Mason.

Ar pasiseks valdžiai represi
jomis suardyti geležinkeliečių 
streikų, prieš kurį eina ir bro
lijos, dar lieka pamatyti. Jei 
valdžiai ir pasisektų tai pada
ryti, tai tą ji atsieks per didelį 
vargų ir smarkią kovų.

Generalis streikas.
OVID1ŠO, Ispanijoj, bal. 15. 

Visi iki vienam darbininkai šia
me distrikle prisidėjo prie 24 
valandų streiko protestui prieš 
žiaurų valdžios ardymą demon
stracijų. Visos sankrovos bu
vo šiandie uždarytos.

Suimtieji paleisti.
CHICAGO.- 30 suimtųjų ge

ležinkeliečių streiko vadovų ta
po paleisti vakar vąkare. 1 I 
paleista užsistačius po $10.000 
kaucijos, o 16 paleista ant žod
žio. Pastarieji turi savas nuo
savybes.

RIAUŠĖS IR AREŠTAI 
AIRIJOJE.

LONDONAS, bal. 15.—3 ci
viliai žmonės liko užmušti ir 9 
sužeisti šiaiMlie susirėmime su 
policija Miltown, pasąk žinios 
iš Dublino.

Daugiau 150 žmonių areštuo 
ta Dubline.

Riaušės ištiko ir Londonder- 
ry, kur pridaryta didelių nuo
stolių. Minia rengėsi užpulti 
kalėjimų, bet kunigai jų per
kalbinu; kareiviai su tankais 
buvo pasirengę prie užpuolimo.

Sirmišimuose Balbriggan pa
šauta konstabelių seržantų. Gal 
būt mirs.

Iš Mounljoy kalėjimo palei
sta viso 90 badaujančių kali
niu.C

GUATEMALA PREZIDENTAS 
PABĖGO.

HAVANA, bal. 15.—Mano
ma, kad Guatemala preziden
tas Man.uel Estrada Cabrera pa 
bėgu iš savo šalies ir dabar 
plaukia į Cubų. Prieš jį dvi sa- 
vaiti atgal visoje šalyje prasi
dėjo sukilimas.

2 ŽMONĖS ŽUVO
PORTERVILLE, CaL- Du 

žmonės liko užmušti ir keli su- 
• žeisti miesto garaže eksploda- 
j vus oxygcno kubilui.
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Skaitytoju Balsai
į f Ji tirėti it as štame skyriuje 
•momones Redakcija neatsako.)

“LIBERALIŠKAI” IR
“KRIKŠČIONIŠKAI”’

Chicagos tautininkų (kai ka
da vadinasi ir liberalų) Lietuva 
ir klerikalų (to vardo jisai ne- 
nor: jis esąs krikščionis demo
kratas) Draugas balandžio 12 
dieną savo skiltyse įdėjo dviejų 
republikonų tūzų — Lovvdeno ir 
VVoodo — skelbimus. Abudu 
nori gaut Jungi. Valstijų pre
zidento kėdę, ir abudu yra gerai 
žinomi ir lietuvių laikraščių 
skaitytojams. Pirmasai — Illi
nois valstijos gubernatorius ir 
senai žinomas savo kraštutiniu 
atžagareivingumu žmogus. Tai 
siaučiamosios reakcijos atsto
vas. Kas dar neatmena jo žy
gio prieš Peoples Councilo kon
venciją, kurios išvaikymui 
Lowdenas pasiuntė valstijos mi
liciją? Kas nežino to atžagarei 
vio pasistatymo prieš pažangųjį

i darbininkų judėjimą ir dagi pa
prasčiausius streikus? Ten, kur 
' reaksininkams reikia pagalbos, 
I Lovvdenas skubinasi jiems į tal
ka. z

i Apie generolą Woodą nėra 
! kas kalbėti. Plieno industrijos 
i darbininkai Gary’je labai gerai 
atsimena geležinės kurkos vei
kimą laiku didžiojo plieno indu 
strijos darbininkų streiko. Ga- 

, ryje tuomet siautė baltasai ter- 
roras. Delei jo teko nukentėti 
ne vienai lietuvių šeimynai.

Dabar tiedu republikonų tu- 
i zai prisistato geriausiais darbi-
• ninku draugais. Dabar jie me-
• džiojasi darbininkų balsus. O 
tautininkų ir klerikalų laikraš
čiai jiems padeda. Padeda, ka
dangi jiems riebiai apmokama.

: O auksas, kaip yra sakoma, ne
smirda. Jisai labai malonus ir 
“liberalui” tautininkui, ir kuni
gui maronui. prisidengusiam 
“krikščionio demokrato” kauke. 

‘ Tai kas, kad jie dedasi lietuvių 
' darbininkų užtarytojais ir kar-
• tą-kitą piktai pašneka apie “po- 
I litikierių suktybes ir išnaudoji- 
; mą”. Tai yra tiktai danga, po
kuria slepiasi musų nykštuki-

Ar Matei 4R|

“Lietuviška Milijonierių< M.
CHICAGON ATVAŽIUOJA |

Nedelioj e, Balandžio-April
Pradžia 8 vai. vakare.

Jeigu Ne, Tai Pamatyk

Meldažio Svetainėje
2242 W. 23rd Place

18 diena, 1920 m.
“Lietuviškas Milijonierius” atvažiuoja Chicagon tik ant 11 lankyti ir susipažinti su “Milijonieriumi”. Tai yra viena iš

speciališko “Birutės” pakvietimo. Todėl nepamirškite atsi- |'J gražiausių Operečių komp. M. Petrausko. Stato. “BIRUTĖ”
---------------------- --------- ---------------- . --- ------- -------—--------r-—..........  . ■ _   ,

Teatras ir Šokiai
Rengia

LATVIŲ DARBININKŲ APŠVIETOS DRAUGIJA
NEDĖLIOJ, BALANDŽIO (APRIL) 18 d. 1920.

SOKOL KAREL JONAS SVETAINĖJE 
5.510 W. 25th St., Cicero, III.

Pradžia 3 vai. po pietų. Inžanga 50c ypatai.
Bus statoma scenoje drama

“PRAŽUVUS SŪNŪS”
Rengimo komitetas užprašo atsilankyti visus lie

tuvius. Lošimas bus žingeidus, o vėliau smagus šo
kiai. Grieš puiki latviu orkestrą iš 12 muzikantų.

KOMITETAS. |

niai lietuvių lowdenukai ir woo>: 
dukai.

Bet lietuviai darbininkai šito ‘jos viršylai, tik ne pasaulio tur- 
jiems nedovanos. Tasai “libe’-;tų gamintojui — ne darbinin- 
rališkas” ir “krikščioniškas” tų kui!
dviejų laikraščių agitavimas už j Kodėl taip? Kodėl darbiniu- j 
aršiausius žmonių pažangos ir kas negali naiidolies gaiviu pa-Į 
jų laisvės priešus atidarys akis vasariu ir visa, ką gyvenimas 
ir paskutiniam neišmanėliui. O teikia? Apie tai turėtų pagal-: 
tada tų “liberališkų” ir “krikš-, Voli kiekvienas darbininkas —I 
čioniškų” reakcijos bernų loši-, kokios tautos ar tikėjimo jisai ■ 
mui bus galas. Darbininkai at- ( ‘ T’ ' ‘ ■
sigrįš nuo jų.

Aš pats iki šiol tikėjau, kad 
tie “liberališki” ir “krikščionis-j 
ki” ponai tikrai užtaria musų, 
varguolių darbininkų, reikalus, 
nekartą aukojau į jų fondus ir 
skaičiau jų leidžiamus laikraš
čius. Bet dabar, kada pama
čiau, kad jie remia Pullmano 
kompanijos viršylą Lovvdeną ir 
tą poną, delei kurio žygių Gary- 
je mano šeimyna neteko pasku
tinio kąsnio duonos — dabar su 
jais atsisveikinu. Atsisveikinu 
ir tariu jiems ačiū už man su-' 
teiktą pamoką. Ja aš tinkamai: 
pasinaudosiu — nurodydamas,! 
jų “liberališkumą” ir “krikščio-1 
niškumą” kitiems mano (Irau-■ 
gams darbininkams.

— Plieno darbininkas.

Pavasaris — kam ? |
Visai gyvūnų karalijai, tik ne

nebūtų. Jisai turėtų sužinoti vi 
sa to priežastį ir sužinojęs ją — 
šviestis, organizuotis ir pasaky-į 
ti tiems, kurie dabar nieko ne
veikia, bet visa ko pertekę, pa
sakyti: gana jums lėbauti ir 
naudotis visa tuo, kas priklauso

1 mums. — XXIX. I

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE ATSIŠAU

KIMAS.

Oleomargarine

L. S. M. RATELIS 
Rengia Gražų 

VAKARĄ SU ŠOKIAIS 
Balandžio (April) 17 d., 1920 

STRUMILO SVETAINĖJE 
158 E. 107th St. Roseland. 

Scenoje statoma Br. Vargšo 
keturių veiksmų drama 

“PIRMI ŽINGSNIAI” 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia KOMITETAS.

........... -...............

Didelis Išpardavimas
Gramafonų

geriausių išdirbysčių Columbijos Viktoro ir Richtono, grajina visokius 
rekordus. Guarantuoti ant 10 metų. Kaina $25 iki $400. Taipgi parduo
dam ant lengvų išmokėjimų.

Grafonola C.kaip ant 
paveikslo su gerais 
d u bei tavais spring- 

sais, motoru; išduo
da skambų ir gražų 
balsą. Kaina $50.00. 
Labai paranki į Lie
tuvą parsivežti.

REKORDAI:
E 4237 Jonas šmikis, monologas.
E 4273 Padainuosiu Gražią Dainą, Butėnas.
E 2356 Lietuva, Tėvynė Musų, Petrauskas. /
E 2357 Kur Banguoja Nemunėlis. Petrauskas
E 2705 Šok į Ratą, Polka ant armonikos.
E 4362 Pasakyk mano mylimas krašte, Butėnas.
E 4475 Kunigas ir Girtuoklis ir Stebuklai. Dialogas.
E 4474 Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo, Petrauskas?“
E 4272 Spragilų daina ir Strazdelis, Petrauskas.
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kova.
E 3841 Atėjo žiemelė ir Kad aš išjojau
E 3906 Važiavau dieną ir Nesigrauding mergelę.
8190 Gegužinė Daina ir Tris Berneliai. \
E 3317 Sukruskime Broliai ir Eina garsas nuo rubežiaus
E 4180 Medžiotojai, Monologas.
E 4416 Mylimoji Polka ir Vestuvių Valcas.
E 3314 Dėdukas, Polka ir Saldus Bučkis, Valcas.
E 2530 Ant Dunojaus Bangų ir kregždutė, Valcas.
E 2582 Kariškas Maršas ir Kalnų augštumaš.
E 2705 Visur Linksma ir šok i Ratą.
H 2396 Našlys ir Lapunčle.
3998 Kadrilius.
8417 Padės panas ir Mazurka.
4165 Laisvos Rusijos Maršas. »

Mažiau kaip 6 rekordus kitur n'siunčiame. Katalogą kožnatn pa
siunčiamo dykai.
Didžiausia Gramafonų krautuvė Chicagoje; Knygų įrauksimų daiktų.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, 111.

Daug Lietuvos piliečių, atvy- 
kusių Amerikon, yra su savim 
atsivežę Rusijos Valstybes Ban
ko taupomųjų kasų knygeles, 
ant kurių jų pinigai buvo tose 
kasose padėti, o be to kaikurie 
piliečiai yra ir iš Amerikos siun 
tę pinigus ir įdėję į tas kasas. 
Lietuvoje nuo Finansų Ministe
rijos buvo išleistas atsišauki
mas, kuriame visi piliečiai bu
vo kviečiami per vietos iždines 
priduoti žinių, kas kiek ir ant

Štai, ir vėl naujas pavasaris, kokios knygeles ir kokiais pini 
Atėjo jis nešdamas savo glėby- gaiš ar popieriais tur įdėjęs pi
ję naujos gaivos visam, kas tik nigų.
gyvas. Gamta po ilgos žiemos' 
ima nubusti, nubusti naujam 
gyvenimui. Neužilgio visa pasi
puoš nauju rubu. Sužeis žolė,

PAVASARIS — KAM?

sulapos medžiai, pražydės inasi 
nančios pavasario gėlės. Visa 
gyvūnų karalija sveikins naują 
pavasarį ir saulę.

Taip bus nesąmoningoje gy
vūnų karalijoje. Bet kaip su 
tos gyvūnų karalijos vi įšyla, 
kaip su žmogumi? Ar ir jis tu
rės kuo pasidžiaugti? Ar šisai 
pavasaris suteiks jam naujo 
gaivaus sirfaguino?

Ne. Taip nebus. Žmogus, 
darbininkas žmogus, nepasi
džiaugs skubiai ateinančiu pa
vasariu, taip kaip kad jis netu
rėjo progos džiaugtis daugeliu 
kitų praėjusių-buvusių pavasa
rių. Jam nelemta džiaugtis nu 
budusia pavasario gamta. Ji
sai tuo nepasinaudos. Jisai bu
vo per žiemų, bus ir pavasary už 
darytas už storų surukusios ir 
tvankios dirbtuves sienų. Ten 
jisai, prie karštų liepsnojančių 
pečių, gainins pasauliui turtus, 
kuriais pasinaudos kiti. Tie, k u 
riuos mes vadiname ponais-ka- 
pitalistais.

Tai jie džiaugsis nubudusią 
pavasario gamta, tai jie naudo
sis visais gyvenimo paranka
mais. Gi darbininkas, sulauku- 
sis septintos dienos, šventadie
nio, težiūrės, kad atgavus iš
čiulptas dirbtuvėje jėgas; kad 
davus atsigauti nuvargusioms 
raumenims. Taip atsigauti, 
idant sekamą dieną galėtų par
duoti juos savo samdytojo nau
dojimui ir turėjus kuo užlaikyti 
save ir šeimyną.

DATRIJOTLZMAS J 
* Pačėdumae turį būt 

pasargos žodis I 
I0WA STATE | 

SAVINGS BANK Z 
Kapitalas ir Perviršis— ? 

! $120,000.00. j
S. E. Cor. FourtK anų f 

Jackson Sts. $ 
8IOUX CITY, U. |

Tas pačias žinias butų svar
bu surinkti ir nuo Amerikoj gy 
venančių Lietuvos piliečių, ir 
šiuomi visi tie, kurie turi tokias
knygeles, yrą kvečiami prisiųs
ti jas apdraustu laišku Lietu
vos Atstovybei Amerikoje delei 
registracijos, arba jų ištrauką, 
vietos notaro patvirtintą. Tos 
knygelės bus grąžinamos vi
siems atgal, o surinktos žinios 
pasiųstos Kaunan Finansų Mini 
sterijai. Parsiuntimo išlaidų 
padengimui reikia pridėti štam
pų už 50 centų.

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je, (Pasirašo) J. Vileišis.

Gerieralis Lietuvos Atstovas.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS A- 
MERIKOJE PRANEŠIMAS.

Delei suradimo pagelbos norin
tiems grįžti Lietuvon.

Paskutiniu laiku susirado 
laug lietuvių, kurie norėtų su
grįžti Lietuvon, bet nelaimė kas 
iš jų nėra susitaupę tiek skati
kų, kad be didelių sunkenybių 
galėtų patįs už kelį apsimokėti 
ir kitas išlaidas pakelti. * Kele
tas darbininkų yra jau atsikrei
pę į Lietuvos Atstovybę Ameri
koje, prašydami kad vyriausybė 
juos sušelptų, bet tam tikslui 
paskirtų sumų nėra.

Esmu įsitikinęs, jog be orga
nizuotos pagelbos sugrįžimui 
tiems žmonėms kurie galėtų bū
ti naudingais Lietuvoje, mes ne 
susilauksime įžymesnio žmonių 
skaičiaus, kurie parkeliaus Lie
tuvon.

Čion reikalinga yra įvairių 
draugijų pagelba, pasmagini-
mas ir todėl patarčiau visoms 
kurioms tat gali rūpėti, draugi
joms šis klausimas apsvarstyti 
ir savo nusprendimus, kas- šiuo 
momentu reikėtų padaryti, neat 
sisakyti prisiųsti Lietuvos At
stovybei, kad paskui suradus 
jau tinkamiausi būdą, kaip ge
riausia padėjus tiems visiems, 
kurie nori, bet delei stokos pi
nigų negali grįžti Lietuvon.

Lietuvos Astovybė Ameriko
je. (Pasirašo) J. Vileišis.

Generalis Lietuvos Atstovas, i

IS augantis skaičius šeimyninkių vartoje 
Oleomargariną prie stalo ir kepi

mui, — nes jos atranda tai esant labai geru 
daiktu. Armouro apvalainis leibelis ant pa
kelio reiškia, jog tai yra geriausia, kas gali
ma pagaminti. Abu ir ryšis, ir taupa reko
menduoja tai.

A» M O U H CO Ml PAN Y
CHICAGO

Tai ženklas dėl kurio 
nereikia perkant spėlioti.

Dosomis

Reikia Lietuviu Ūkininku
pirkimui ūkių Vilas County, Wisconsin, kame žemė ge
riausia ir viskas kas tik pasėjama auga.; komunikacija 
gera, daugybė ežerų, upių, upelių ir šaltinių; geriausia 
vieta medžioklei ir žuvavimui. Ši apielinkė labai greitai 
apgyvendinama ir trumpu laiku visos ūkės bus išparduo
ta; pirk tuojau kol kainos dar prieinamos, pralobę lietu
viai ūkininkai jau nuo kelių metų čia gyvena. Ateik pas 
mus ir ūkininkausime drauge. Męs norime jųsų, kaipo 
brolių ūkininkų, kad taptumei musų kaimynu. Arba pirk 
žemių pasipelnymui, kad vėliau pardavus uždirbti dide
lius pinigus. Delei pilnesnių žinių ir aprašymų kreipkis:

SANBORN & COMPANY,
Dept. A. Eagle River, Wis.

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
I dirbtuves, C.ash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, l’ren
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, UI.

REUMATIZMAS
Namuose Pagydomas, kaip tai 0 

praneša vienas turėjęs jį.
Pavasarį 1893 metais aš įgi- I 

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

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

MARK M- JACKSON, 
648 F. Gumey Bldg.

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

liudijimas teisingas.

LAIVAKORTES

PINIGUS SIUNČIA

A. M. MACARUS
3255 S. Wallace St. Chicago
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EUSTIN. FLORIDA.

Į šitą šiltosios Floridos kam
pelį atvykau balandžio 1 dieną. 
Mane, šaltojo VVisconsino gy
ventoją, šiltoji Florida labai nu 
stebino. VVisconsine dar šalta, 
o čia visur žaliuoja, auga įvai
rių rūšių f raktai ir oras — šil
tas, gaiviantis. Nors ir pavė- 
nioj termometras rodo 92 laips 
niu šilumos, bet ji netokia dusi
nanti kaip kad Chicagoj. Gali
te tikėti, ir galite netikėti, bet 
aš savo Kenoshoj pirktuoju vil
nonio “union suit’u (apatiniais 
marškiniais) vaigštau kai po
nas, ir visai nesiskudžiu dėl 
“nepaprastos šilumos’”.

nuo pusės iki trijų mylių atstu. 
Žemė įvairi, bet daugiausia juo 
d žemi s.

Į šį kampelį radau suvažia
vusių farmerių iš įvairių valsti
jų. Visi esą patenkinti. Atvy
kau ir aš. Nors neesmi farme- 
ris ir ūkio darbų nedaug tenu
simanau, bet to neveizint nusi
pirkau sau lizdelį — 54 likerius. 
Išdirbtos žemės tuo tarpu turė

siu 14 akerių. Visa kita miš
kas. Tai ytin puiki farma. Kai
nuoja 6000 doleriu.

I o v 1
Pragyvenimas čia nebrangiau 

! sias. Viešbuty kainuoja $2.75 
dienai, o 12—16 dol. visai savai
tei. Orange’ų tuzinas nuo 10 
iki 20 centų.

nijos garadŽius kaitų su aštuo
niolika automobiliu ir didele 
daugybe kitokiu įraukiu. Viso 
nuostolių pridaryta už keturias 
dešimt tuksiančių doleriu. Gaiš 
ras kilo delei neatsargumo vie
no naujai priimto į garadžių lie
tuvio mechaniko, p. Mateušo Ur 
bos, kuris dvejatas savaičių tam 
atgal atvyko iš Kankakee, III. 
Matai, čia, netoli Scottvilles, 
randasi jo tėvo ūkis, ir jis at
vyko jo pasižiūrėtų. Beleisda- 
mas iš automobiliaus gasoliną, 
neapsižiurėjęs, suglaudė bateri
jų vielas, kas pagimdė ekspliozi- 
ją. Ekspliodavo sale stovintis 
kenas gesolino. Keturi vyrai ir 
ofiso klerkas vos spėjo ištrukti. 
Du darbininkai nepavojingai ap 
degė, jų tarpe pats M. Urba.

Delei to vietinė lietuvių kolo- 
nija neteko vieno geriausio ga- 
radžiaus. — Ūkininkas.

Dr. A. R. Blumenthal
č'okoladiniai Pyra 
gaiČiai kiek- 
vienas........ "P
2 unc. U„ S. Val
džios čokoludlnės 
nike r ko s, įvairaus 
paskunimo, speci
aliai po 4c.
Tik viena dėžė iš 
24 pyragėlių vie
nam pirkikui.

o
_jr

Halsted.l4-t ertySts.
reiškia sezono
usią vertę
siutų

CUKERKŲ 
SPECIALAI

Rankom kočiotos. 
Parinktinės čoko- 
ladinės, specialės, 
sv.................. 49c.
Puiki dėžė gero 
čokolado, specia
liai, dėžė.......69c.

didžia

AKIŲ SPECIALISTAS 
Aki* Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph 
thalmometer. Y 
patinga doma at 
kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6437

Aplamai, gyventi čia, rodos, | 
gan jauku. Farmos nebrangios. 
Išdirbta žemė su namais, pada
rine ir gyvuliais — palyginamai j 
pigi. Gi nedirbta žemė (be miš 
ko) — 10 akerių už 600 dolerių. 
Ir visa tai netoli miesto ir gele-i 
žinkelio stoties. Pav., farma, 
turinti 26 akerių žemės, su aš-l 
tuoniais kambariais trioba ir vi 
somis farmeriui reikiamomis 
“tulžimis” pustketvirto tukstan 
čio dolerių. Trioba kuogeriau- ( 
šia — tarytum mieste. Visos 
tos farmos vis netoli miesto:

Naktimis Floridos oras vėso
kas. Einant gultų prisieina pa 
sirapinti užsiklojimu. žiemos 
metu naktimis esą šaltoka, ir 
vietos gyventojai turi specialių 
pečiukų. Be to, kas dieną čia 
vis palyja, už tai visa ir visuo
met čia žaliuoja.

Tiek tuo tarpu iš šiltosios 
Floridos. — Kaz. Blaževičius.

SCOTVILLE, MK'H.
Sudegė garadžius.

Balandžio 12 dieną sudegė di
džiulis Smith and Kobe konipa-

čia Tikra Ekonomija 
Perkant pas mus Drapa- 
nas, nes jos Gražiausios 
Išžiuros, Geriausiai nešio
jasi ir Pilnai kiekvieną 
Patenkina.

Vyrai Jaunikaičiai, ku
rie yra turėję kitur nema
lonumų pritaikyme sau 
drapanų bus nustebinti, 
kaip pas mus drabužis len- 
gviai ir gražiai pritaikoma 
kiekvienam.

Musų specialio kirpimo 
drabužis lengvai pritaiko
ma kiekvienam, nepaisant 
ar vyrai augšti, žemi, rie
bus, kuproti arba .nepap
rastai dideli.

Jus čia sutaupysite pinigų ir įgysite siutus kokių 
pageidaujate, pasirinkdami iš musų siutų už

$25 iki $65
Sankrova atdara vakarais apart Panedėliais, Se- 

redomis ir Pėtnyčiomis. Taipgi atdara Subatomis 
po pietų. i

Kampas Bhie Island Avė. ir 18th St.

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausio* 
mados iš petrinų ir deHainų 
kirpti ir siūti vyriškus aprėdė 
lūs. Turime geras elektrine* 
siuvamas mašinas, kur galima 
«reičiau išmokti gerinusi ir 

lengvinusį amatą pasaulyje, • 
nes dabar siuvėjai lošia didele 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite toa geriausios progoa, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais 
musų mokykloje mokinasi vy 
rai ir moters. Visas informaci 
jas suteiksime laiškais arb» 

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki I) valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8

PRACTICAL DES1GNING 
SCHOOL

♦103 So. Hulsted SU Chicago.
-------  -......... - T.* *

Binghamtono (N. Y.) 
lietuvių rezoliucija.

Del Lietuvos piliečių teisių.
Mes, Amerikos lietuviai, nuo 

pirmojo musų tėvynės sudėjavi 
mo, visokią mums galimą pa- 
gelbą tėvynei teikėme, ir daug 
kartų per susirinkimus, disku
sijas, ir pagalinus per Ameri
kos lietuvių visuotinus seimus: 
kovo 13 ir 14 d. 1918 m. New 
York, N. Y. ir birželio 9-10-11, 
1919 m., Chicago, III., per savo 
atstovus, visų balsais išnešto
mis rezoliucijomis apreiškėme 
visoms pasaulio civilizuotoms 
valstybėms, kad kovosime, kol 
tikslą atsieksime, už nepriklau
somybę musų tėvynės. To at
siekę, dabar, besiartinant Lietu
vos Steigiamajam Seimui, nema 
žiau reikalo jaučiame pareikšti 
Lietuvos demokratinei respubli
kai, kad šitoki punktai butų Lie 
tuvos Seigiamojo Seimo priimti 
ir įdėti Lietuvos Valstybės pas- 
toviojon konstitucijon:

I. Kad Lietuvos Valstybės 
Steigiamajam Seime butų pilna 
liuosybė dalyvauti visoms Lie
tuvoje esančioms partijoms, per 
jų atstovus.

II. Kad visi Lietuvos piliečiai 
turėtų ligias teises, be skirtu
mo tautybės ar tikėjimo, ir pa- 
žvalgų ar lyties; ir prieš įstaty
mus, kad butų visi lygus.

III. Laisvė žodžio, spaudos, 
organizacijų, susirinkimų, ir as 
mens bei namų neliečiamybė.

IV. Neapmokamas ir versti
nas pradinis mokinimas.

V. Laisvė visų tikėjimų, ir at 
skyrimas bažnyčios nuo valsty
bės.

VI. Nustatymas 8 valandų die 
uos darbo ir liuosybė streikų.

VII. Geležinkeliai, girios, eže
rai ir didieji žemės plotai turi 
būt valstybės nuosavybėj.

VIII. Privatiniams gyvento
jams neturi būt leista daugiau 
žemės turėt, kaip 50 dešimti
nių.

IX. Kad didieji fabrikai iš pri 
vatinių rankų butų perorgani
zuota kooperatyviais pamatais.

X. Visi dvarai tu^ri būt išda
linti piliečiams, kurie nori žemę 
dirbti.

Ši rezoliucija priimta šių Bin
ghamtono, N. Y., draugijų' A.
L. T. S. 64 kp.; šv. M. M. Mote
rų Pašelp. Dr-ja; S. L. A. 200 
kp.; šv. Jono Pašelp. Dr-ja; T.
M. D. 15 kp.; L. L. P. Bonų ko
miteto.

Komisija:
M. Urbas,
Vytautas A. Kerševičius, 
M. P. Kaselis, 
J. Svereika, 
R. Sauciulis.

LIETUVOS ŠVIETIMO 
REIKALAI.

Risiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Loui* Avė. 

CHICAGO, ILL.

Lietuva, stodama į nepriklau 
somų ir laisvų valstybių eilę, 
turi rūpintis įvairiausiais reika
lais, statyti savo valstybes rū
mą. Tarp visų kitų reikalų Lie
tuvai reikia rūpintis ir švieti
mo bei mokyklų klausimu,nes 
apšvieta yra kiekvienos valsty
bes pirmutinis reikalas. Ir Lie
tuva rūpinasi tuo, kiek ji tik 
turi jėgų.

Metai atgal, kaip ryto, buvo Subata prieš Velykas. Musų biznis buvo dide
lis. šiemet jau praėjo dvi savaiti nuo Velykų, bet dar iki šiol mes neišpardu- 
vėme drapanų tiek, kiek pernai. Vienatinis kelias atsiekimui šito, tai kad su
teikus progą jums įsigyti du siutu už tą pačią kainą, kokią paprastai mokama 
už vieną siutą; tai mes darome šiame išpardavime.

Siutai esti Wostediniai, Kašmiriniai ir ševiotiniai šviesių ir tamsiij maišytų 
spalvų. Tajpgi siutai flanelės mėlynos, žalios ir rudos spalvos. Puikiai ranka siū
ti. Naujausi modeliai vienlypio ir dvilypio segimo. Pilnai, pusė ir ketvirtdalis pa- 
mušuota, tūli šilku pamušti.

Dydis Jaunikaičiams 33 iki 42
Dydis Vyrams nuo 36 iki 42.

IŠPARDAVIMAS BOSTONINIŲ ČEBATŲ 
OXFORDŲ VYRIŠKŲ $8.88

Specialis pirkinys iš apie penkių tūkstančių porų geriausios 
išparduodama beveik dirbyklos kainomis.

Šitie čebatai ir oxfordiniai esti padalyti iš 
kangaroo skuros. Angliškojo ar tiesiojo /kurpalio.

IR

glancuotos

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

TeL Drexel 2889.

išdirbystes

geros veršio ir 
Ranka įsukti padai. Skuri- 

nis vidpadis, už- 
kulnės ir pirštės. 
Gero pamušo ir 
siuvimo. įvairaus 
dydžio ir pločio. 
Geri batai visad 
verta pirkti, ši 
paskutinė Suba
ta už $8.88.

Vyrų Vilnones 
Skrybėles $1.95.

Pavyzdingos; padarytos 
iš vienų vilnų mišinio, in
do, pilko, žalio; mėlyno ir 
šviesios bei tamsios spal
vos. Viršus ir bryliai pri
siūti.

Jeigu ant pokelio nėra vaizbažėnklio ikaro, tai jie nėra tikras ir jus tokio 
neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pus išdirbėjus :

F. A D. R1CH TER & CO., 326-330 Broadway, Ncw York

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

PAIN-EXPELLERI 
“Draugą Reikale99

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiausbe jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paiu<Expelieris ir dėl justi apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

Su pradedamosiomis ir vidu
rinėmis mokyklomis šiandie 
Lietuvoje didelis vargas; nėra 
lėšų joms užlaikyti. Todėl jas 
dalinai užlaiko valstybė, dalinai 
draugijos ir šiaip aukotojai. Bet 
visgi pradedamosios ir viduri
nės mokyklos dar šiaip taip ap
rūpinamos, tik augštesnei mo
kyklai lėšų nėra.

Kad augštesnė mokykla būti
nai reikalinga Lietuvai, negali 
būti dviejų nuomonių. Be uni
versiteto juk Lietuva ateityje 
gali netekti inteligentijos, švie
sių žmonių ir profesionalų. Grei
tomis universitetas negalima. į- 
kurti, nes tam reikia daug ma
terialinių ir mokslinių jėgų. Kad 
tą spurgą padengus, kad išėjus 
iš to nelemto padėjimo, Lietuvo 
je jau susiorganizavo augšlieji 
kursai, kurie padengia arba pa
vaduoja universitetą. Tie kur
sai paskirstyti į šiuos skyrius:

1) Humanitarinis skyrius, pa
skirstytas į 5 įvairias sekcijas.

2) Teisių skyrius, paskirsty
tas į 19 sekcijų.

3) Matematikos ir Fizikos sky 
rius, paskirstytas į 15 sekcijų.

4) Gamtos mokslų skyrius, 
paskirtytas į 16 sekcijų.

5) Medicinos skyrius, paskir
stytas į daugelį šakų.

6) Technikos skyrius, paskir
stytas taipjau į daugelį sekcijų, i

Iš to programo matyti, kad

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po kratine. 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 tok} skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 8o. Haiated SU Telephone Canal 6417. Chicago, Dl.

tie kursai — tai universitetas; 
universitetu nepavadinta tik 
dėlto, kad dar trūksta moksli
nių pajėgų, dar jos reikia orga
nizuoti.

Tokių kursų užlaikymas rei- 
kdluja daug pinigų, o jų Lietu
vos valstybė nedaug teturi. To
dėl Lietuvos piliečiai, palaiky
mui tokių būtinai reikalingų 
kursų įsteigė tam tikrą draugi
ją, kurią pavardijo “Augštųjų 
Mokslų Draugija”.

Amerikos lietuviai, remdami 
Augštųjų Mokslų Draugiją, 
daug pagelbėtų Lietuvai. Jie 
galėtų siųsti aukas arba tapti 
jos narais, sulyg įstatais. Lie
tuvos Misija mielai persiųs vi
sas aukas ir narių mokestis tai 
draugijai. Mokslas visiems ly
giai reikalingas, visiems jis nau 
dingas, todėl visi ir privalėtų 
remti tą draugiją.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
NAUJIENAS

Silpnos Akis
Delko daugelis žmo
nių turi galvos 
skaudėjimus ir ner
vų suirimą. Jie var
toja visokius vaistus, 
bet tik laikinai gelb
sti. Prašalinimui tik
rosios priežasties — 
reikia kompetentiško 
okulisto.

Priežastis gludi akių silpnume. 
Tai suardo nervų sistemą; tečiaus 
jus niekad galite nežinoti, jog jų- 
sų akjs silpnos. Bėgyje 23 metų 
mano buvimo Chicagoje Aš esu 
šimtams žmonių, kurie jau nebetu
rėjo vilties, pagelbėjęs, tai aš galiu 
priparodyti laiškais mano ofise. Aš 
norėčiau, kad jus tulus jų perskai- 
tytumote, kaip aš prašalinu akių 
Valktis, Antaugius, Vokiu Sukibi
mą, Sankrekas nuo Akiu, Kreivu
mą Akių ir tt.

Franklin O. Carter, M. D.
Akių Specialistas ir Gydytojas. 

120 S. State St., 2nd fl. Chicago, III. 
Vai.: 9 iki 6; Subatomis 10 iki 12.

S.___________ _________ /

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 WJ51 St. kampjfarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1187

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomaa per 22 ma
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 18tb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 platų, ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: C anai
3110 arba 857

Naktimis Drexel 
950 - Drover 4136 

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

Telephonali

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

DR S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavittt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3114 
W. 42nd St. Phone McKinley 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

Telefonas Pullmaa 888, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Aven Roselaad. 

Valandos: 9 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st Chicago

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

DR. 1 E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą* 
Roselande: 10900 S. Michigan Ava. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chlcagos ofisas: 4515 S. VVood St 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
-7. Tel„ Yards 728.......... ....... r —

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Jfisas: 1757 W. 47 8t 

Tel. Boulevard 1M. 
Ofiso valandos: 10 ryto iki 3 

po pietų; 6:30 Iki 8:30 vak 
Nedėliomis 9 iki 12 diena 

Namai: 2914 W 43 St.
Tel. McKinley 263

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

UOS 8. Morgan St Chicago. III

' Tel. Canal 6222.

DR. C. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.
CHICAGO.

Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po pietų Iki 8 vakare.

F———1 1 ....
Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. HaUtcd St.. Chicago?. ——
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Bekampis, 
jos atstovu, 
nas iš bosų ir turėdavo ki
tokių draugiškų ryšių su 
jais. Kada kaikurie unijos 
nariai susekė tatai, tai jisai, 
prispirtas prie sienos, turė
jo prisipažinti. Bet atėjus 
“raudonųjų medžioklėms”, 
jisai pasislėpė, ir Bekampio! 
sėbrai panaudojo šitą pro
gą, kad sulaikius uniją nuo 
ištyrimo jo darbelių. Jisai, | 
mat, buvo “komunistų” ly-

I deris, tai “komunistams” rū
pėjo išgelbėti jo vardą.

Po to jie pradėjo išpaleng- 
vo varyt agitaciją, stengda
miesi nubaltint Bekampį ir 
diskredituot tuos žmones, 

' kurie iškėlė aikštėn jo pra
sižengimus. J pagelbą Be
kampio sėbrams atėjo “Lai
svė”. Jie ėmė rašyt joje, 
kad buvusis unijos delega
tas nieko bloga nepadaręs, 
ir kad jo kaltintojai apšmei 
žė jį vien delei savo asme
niškų išrokavimų. Vienas 
po slapyvardžiu pasislėpęs 
Bekampio užtarėjas įsidrą
sino net pareikalauti per 

kad Bekampio
kaltintojai prirodytų, kur ir 
kada jisai ėmęs kyšius iš bo 
sų (į šitą reikalavimą tuo- 
jaus atsiliepė viena darbiniu 
kė, apsiimdama pristatyt 
priparodymus).

Delei to unijistų tarpe ei
na ginčai ir užsivarinėji- 
mai. Vieni stoja už vieną 
pusę, kiti už kitą; unijos mi 
tinguose kįla triukšmas.

Kaip Lietuva 
apsispręs.

Užvakar ir vakar Lietu
voje buvo rinkimai atstovų į 
Steigiamąjį Seimą. Ne vė
liaus kaip už mėnesio laiko 
Seimas turės būt sušauktas 
ir pradės darbą.

Jisai nustatys, kokia turi 
būt tvarka Lietuvos viduje 
ir kokia turi būt Lietuvos 
padėtis tarpe kitų tautų — 
ar ji turi būt visai neprigul- 
minga, ar ji turi susidėti su 
kokia-nors kita valstybe, ir 
tt.

Nėra beveik jokios abejo
nės, kad Steigiamasis Sei
mas paskelbs Lietuvą nepri
klausoma respublika. Vie
nok, kad ir šitokį jo nuos
prendį galima išanksto nu
manyt, tai vis dėlto, koliai 
jisai nėra padarytas, Lietu
vą dar negalima skaityt tik 
rai apsisprendusią.

Šitą tiesą šiandie ima su
prasti jau ir dešiniosios mu
sų partijos. Pirma jų agi
tatoriai sakydavo, kad mes 
galime įgyti laisvę Lietuvai, 
reikalaudami, idant didžio
sios valstybės pripažintų ją 
nepriklausoma. Bet prak
tika parodė, kad tokie rei
kalavimai neduoda pasek 
mių, ir dabar jau tie patįs 
žmonės tikrina, kad Steigia 
masis Seimas padarys Lietu 
vą nepriklausoma.

Lietuvos likimas yra, ži
noma, ne vieno tik Seimo 
rankose. Jisai priklausys ir 
nuo to, ką pasakys kitos ša- 
lįs. Per Seimą Lietuva ap
sispręs, nes jisai išreikš Lie 
tuvos žmonių valią; o sekan 
tis žingsnis bus pasirūpinti, 
kad kitos( valstybės pripa
žintų tą apsisprendimą.

nizacija turi kentėt delei in 
trygų, kurias su ‘‘komunis
tų” organo pagelba varinėja 
saujelė triukšmingų elemen
tų, užsispyrusių vadžiot už 
nosies darbininkus.

Tokie pat elementai, ant 
nelaimės, drumsčia darbi
ninkų organizacijų gyveni
mą ir kitur. Bėda su jais 
yra ta, kad jie augščiau už 
viską stato savo frakcijos 
reikalus. Unijos, pašelpi- 
nės draugijos, draugijų su
sivienijimo ar kokios kitos 
organizacijos labas jiems 
nerupi. Į organizaciją jie 
žiuri tiktai kaipo į įrankį sa 
vo tikslams atsiekti, ir jie 
nepaiso, kokiais keliais eiti 
prie tų tikslų. Jeigu orga
nizacija nesiduoda jiems už 
nosies vadžioti, tai jie kelia 
suirutę, šmeižia kitus josios 
narius, slaptai daro pienus, 
kaip pasigauti ją į savo kon 
trolę ir tt.

Nuo tų elementų darbi
ninkams reikėtų apsisaugo
ti.

frue translation filccl with the post- 
master at Chieago, UI. April 16, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
SOCIALISTŲ NUOMONE APIE 

RUSIJOS TVARKĄ.

Darbininkų organi
zacijų ardytojai.

“Draugas” nori žino!i, ką 
dabar pasakys socialistai, kuo
met pasirodo, kad Rusijoje įves 
ta verstinas darbas 
pušies priespauda 
Sako:

ir kitokios
žmonėms.

Brooklyno rubsiuvių tar
pe dar vis nepasibaigia su
judimas, kuris kilo delei J. 
Bekampio. Sujudimas bu-

socialistai 
pajuokė ir bjauriojo katali
kišką spaudą, kuomet pasta
roji tvirtino, kad socijaliz- 
mas praktikoje turi būt ne

laikais

kas kitas, kaip tik žiaurioji | pramins visam pasauliui kelią 
vergija.

Pildosi socijalistų troški
mai Rusijoje. Tenai įgyven
dinamas socija lizinas. Bol
ševikai tenai be kitko įvedė 
priverstinąjį kareiviavimą ir 
net priverstinąjį visiems dar
bą.

Šiandie bolševikinėj Rusi-I ros visuomenės tvarkos pieną 
joj kiekvienas, žmogus prista-|ir gaut jam patarimą galingų 

. Jiems į 
galvą neateidavo mintis, kad 
augštesnė visuomenės tvarka ga 
Ii atsirasti tiktai kaipo visuome 
nes plėtojimosi pasekmė.
• IŠ šitokių bolševizmo pasekė
jų susideda visi lietuviškieji 
bolševikai. “Laisvės” redakto
riai arba tokie bolševizmo apaš
talai, kaip Stilsonas, Jukelis, 
Bimba ir Baltrušaitis, patikėjo, 
kad Rusijoje jau šiandie galima 
įvykinti socializmą, dėlto, kad 
jie yra ignorantai socializmo te
orijoje.

Kiti bolševikai pažįsta socia- 
Indomu, ką dabar į tai pa-1 lizmo teoriją, bet mano, kad pa

sakys socijalistai, katrie sa- šaulyje šiahdie vyksta tokių 
kosi “kovoją už darbininkų nepaprastų dalykų, ka3 ačiū 
laisvę ir gerbūvį”. jiems ta arba kita šalis gali per
“Draugas” stato šita klausi- žokti 1,er Plėtojimosi tarpą, 

kuris jai šiaip reikėtų dar pa
reiti, iki ji pasiektų socializmo. 
Jie čia dažniausia turi omenėje 
viso pasaulio revoliuciją, ir įsi
vaizdina, kad, atėjus tokiai re
voliucijai, Rusija, nors ir atsi
likus ekonomiškai nuo kitų ša
lių, galėtų jau dabar pradėt 
steigti pas save socializmą. Juo 
tečiaus aiškiaus pasirodo, kad 
šioje valandoje pasaulio revoliu- 

‘ I ei jos dar nebus, tuo labiaus ši- 
nudu°odm^ ta^”š«Yikuotoj« r,*šis maž6> 

Pagalios, trečioji bolševizmo 
pritarėjų ryšis susideda iš tokių . 
žmonių, kurie pažįsta socializmo 
teoriją, bet nepažįsta Rusijos. 
Jie, pa v. gedėjo, kad Rusijoje 
dar nesenai ūkininkai turėjo žc 

o bendroje 
kaimuose; ir 

kokios* kė-|jiems rod6sb kad tai Sali tenai 
žymiai palengvinti socializmo j- 
vykinimą. “Kas iš to”,, sakė

• ''" ■“ ... - . r 
p

; bet tie 
ūkininkai jau valdo žemę visuo- 

į | menišku budu, todėl jie gali 
. | kaip tik patapti socializmo tvar 

kos pamatu!” šitokią teoriją 
kitąsyk pačioje Rusijoje skelbda 
vo social-revoliucionieriai; o 
bolševikai griežšeiausiai atmes
davo ją. Bet kada revoliucijos 
banga 1917 m. ėmė kelti bolše
vikus augštyn, tai jiems apsi
suko galvos, ir jie priėmė tą 
teoriją ir paskui ėmė ją skleisti 
ir užsieniuose.

Praktika tečiaus parodė ne
teisingumą šitos teorijos, kadan 
gi laike bolševikų viešpatavimo 
ėmė irti paskutiniai likučiai ben
dros žemės nuosavybes Rusijo
je. Dabar tenai faktiškai visi 
ūkininkai — apie 22 milijonu 
šeimynų — yra privatiniai sa
vininkai.

Prie šitokio dalykų stovio kal
bėti, kad Rusijoje esąs įsteigtas 
socializmas, yra juokinga.

Taigi “Draugas” tegul ge
rinus nedumia akių savo skai
tytojams. Jisai žino, kad Ru
sijoje socialistai ne piktai nesu
silaukė savo troškimų išsipildy
mo, o net yra persekiojami bol
ševikų valdžios: kam tad jisai 
skelbia netiesą?

socializmą, šitas jų tikėjimas 
pareina nuo keleto priežasčių. 
Vieni jų neturi jokios nuovokos 
apie socializmo teoriją. Jie su
pranta socializmą taip, kaip ki
tąsyk suprasdavo jį vadinamie
ji “utopininkai” (svajotojai), 
kurie manydavo, kad soc. įvyki 
nimui reikia tiktai sugalvot ge

vedė vi

vidurdie- 
prabėgus

tomus prie reikalingo bolševi- žmonių nrba valdžios, 
kams darbo ir turi dirbti už 
bolševikų valdžios nuskirtą at 
lyginimą. Žmogui uždrausta 
pasiskirti tinkamą darbą. Tu
ri daryti, kas jam liepiama.

Kituomet civilizuotam pa
saulyj daug kraujo pralieta 
už panaikinimą žmonių ver
gijos. Šiandie socijalistai at
gaivina dar žiauresnę ir bjau 
resnę vergiją. Žmonių lais
vė pas socijalistus yra gra
žus daiktas tik teorijoje, kad 
patraukti daugiau pasekėjų. 
Bet praktikoje — vieni per
sekiojimai ir vergija?

mą be reikalo. Jisai kreipiasi 
į lietuvius socialistus, o jų nuo 
monę šitame klausime jisai se
nai žino.

“Naujienos”, kurios plačiau
sia išdėstė lietuvių socialistų 
pažvalgą į bolševikiškąją Rusi
ją, jau yra šimtus kartų pasa
kiusios, kad tenai šiandie viešpa 
tau j a visai ne socializmo tvar
ką; ir jos aiškino, kodėl taip. 
Kadangi “Draugas” mėgina su-

1 klaidinti žmones, i 
buk jisai nėra nieko girdėjęs a- 
pie tai, tai mes priminsime čio
nai tuos aiškinimus.

Rusija yra ekonomiškai atsi
likus šalis. Jos industrija ir 
prieš tai, kaip karės audra apar- ...
<lė ją, buvo menkių Jos mies- m« ne P^atinSje, 
tuose gyveno vos .apie 15 ar 20Į nuosavybėje 
nuošimčių žmonių; ] 
turios penktos dalys Rusijos gy 
Ventoj ų buvo sodiečiai, daugiau I .. . .
šia smulkus ūkininkai. Tokiose U11’ ?a( 6ai apie 80/;
aplinkybėse socializmą įvykinti | Hkmmkai,
negalima.

Nes socializmo įvykinimui 
reikia dviejų pamatinių sąlygų: 
viena, kad butų pasiekęs augš- 
to plėtojimosi laipsnio šalies u- 
kis (industrija, žemės ūkis ir 
transporto priemonės); antra, 
kad butų pasiekus augšto plėto
jimosi laipsnio ta žmonių klesa, 
kuri yra tiesioginiu budu užin- 
terosuota socializmo įvykinifne 
— proletariatas. O tenai, kur 
šitų dviejų sąlygų trūksta, tai 
jokie stebuklai negali atgabenti 
socializmo.

Turime pastebėti, kad šitoks 
supratimas ne šiandie atsirado 
pas socialistus, o yra sena soci
alistų teorija. Pradedant “Ko
munistų Manifestu”, ji buvo iš
dėstoma kiekvienam rimtesniam 
veikale, pašvęstam socializmo 
mokslui, štai delko iškarto, 
kaip tik Rusijos bolševikai pas
kelbė, kad jie ketiną įsteigti so
cializmą Rusijoje, tai “Naujie
nos” pasakė, jogei tai yra ne
sąmonė, nes Rusija dar nėra pri 
brendus prie socializmo tvarkos. 
Ir jau greit bus treji metai, 
kaip “Naujienos” nuolatos kar
toja šitą savo nuomonę, nepai
sydamos nei to, kad tuo jos už
sitraukė ant savęs baisiausios 
neapykantos iš lietuviškų bolše
vizmo pritarėjų.

Akyvaizdoje to išrodo labai 
navatn.ii, kad dabar ateina “mo 
kytasai” “Draugo” redaktorius 
ir sako, jogei Rusijoje “pildosi 
socialistų troškimai”.

Rusijoje neišsipildė socialistų 
troškimai, ir šitas faktas ne su
muša socialistų teoriją 
niausiai patvirtina ją. 
teorija juk rodo,

o pil- 
Nes ta 

kad tokiose 
sąlygose, kaip Rusijos, socializ
mas negali įvykti.

Jeigu “Draugas” nemėgintų 
apgaudinėti savo skaitytojus, 
prisidengdamas “krikščionybe”, 
tai jisai turėtų pasakyti, jogei 
tas, kas dedasi Rusijoje, sumu
ša bolševikų arba komunistų te
oriją, o ne socialistų.

Bolševikai arba komunistai 
tai ištiesų tikėjo, kad Rusija

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

PIETINĖ AFRIKA.
[Federuotosios Presos žinia]

Johannesburg. —• Durbano 
mieste buvo padaryta pirmas 
sovietų valdžios bandymas. Ne
žmoniškas atsinešimas į miesto 
darbininkus pagimdė streiką. 
Įtūžę darbininkai išrinko komi
tetą, kuris nuvyko į miesto ro
tušę ir paėmė visus reikalus į 
savo rankas.

Streiko vadui savo pirmutinį 
bandymą įkurti “proletariato 
diktatūrą” parėmė išimtinai ant 
žmonių psichologijos. Jie išrin
ko taryba, kuri su miestelėnų 
sutikimu, pradėjo tvarkyti mies 
to reikalus. Miesto valdymas 
buvo pavesta darbininkams be 
jokio pasipriešinimo. Kai-kurie

viršininkai net pasveikino dar
bininkus su pasisekimu. Polici
ja pildė naujos valdžios paliepi
mus ir tuo budu tvarka visą 
laiką buvo pavyzdinga. Raudo 
nai vėliavai plevėsuojant ant 
miesto rotužės, už kelių valandų 
darbininkų komitetas 
sus miesto reikalus.

“Sovietas” įsikūrė 
nyj, o 24 valandoms
jis nustojo gyvavęs. Mat sutik
ta išpildyti visi darbininkų rei
kalavimai ir komitetas vėl par 
vedė miesto valdymą seniesiems 
valdininkams.

Po to įvykio Darbininkų Ta
ryba pasivadino “Gegužės 1 d. 
Komitetu”. Tasai komitetas ge
gužės 1 d. rengs apvaikščioji- 
mą, atminimui įgyvendinimo 
Durbane sovietų valdžios.

piamasi į darbo departamenta, 
idant butų tuojau paliuosuoti vi 
si rusai, kurie laikomi čionykš
čio j imigracijos stoty j uždaryti 
ir kurie laukia tyrinėjimo ar de 
portavimo. Peticijoj paduotas 
pačių rusų pareiškimas, kurs 
skamba šiaip:

“Mes trokštame sugrįžti Ru
sijon savomis lėšomis; mes ti
kime, kad Rusų socialistinė so
vietų respublika mielai parū
pins mums laivų sugrįžti na
mo, jei tik Amerikos valdžia leis 
tiems laivams atplaukti čia ir 
mus paimti.”

Peticijų sutaisytojai nuo sa
vęs sako peticijoj: “Mes, kaipo 
Amerikos piliečiai, netikime, 
kad tai butų naudinga valdžiai 
laikyti tuos žmones kalėjime ir 
atimti iš jų teisę užsidirbti sau 
ir savo šeimynų užlaikymui.”

Iš Įvairių Sričių.
Rašo ŠERNAS.

PAŠTAS AMERIKOJ.

PIETINE AFRIKA.
[Federuotosios Presos žinia]

ietines Afrikos darbininkai 
ri pasirinkti vieną iš dviejų ke
lių: arba vergauti sykiu su af
rikiečiais arba sykiu su jais 
steigti industrinę demokratiją.

Ženklai, kurie rodo, kokiu 
keliu mano eiti Afrikos darbi
ninkai, pamaži pradeda apsi
reikšti. Joliannesburge ir Dus- 
iane liko įkurta darbininkų 
sovietai. Pietinėj Afrikoj bal
tieji darbininkai lošia vadovau
jama rolę.

Kaip iš visko matyti, kasyk
lų savininkai bandys parblok
šti “dirbtuvių sovietus” ir izo
liuoti (atskirti) baltuosius dar
bininkus nuo afrikiečių. Bet 
darbininkai tvirtai laikosi tos 
nuomonės, kad nebūtų daroma 
jokių skirtumo tarp rasių. 
^Nujaučiama, kad savininkų 
represijos prieš vienos ir kitos 
pušies darbininkus iššauks gc- 
neralį medum inkų streiką, ku 
ris sustabdys visą komunika-

tll-

pirmas revoliucijos ženklas. 
Tame, atvėjyj kova eitų už in
dustrijos kontrolę. Ir kaip Af
rikos padėties žinovai tvirtina, 
tokioj kovoj savininkai neiš
vengiamai turėtų -pralaimėti.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Federuotosios Presos žinia]

New Yorkas. — Tūkstantis su 
viršum Pasaulio Pramonės uni
jos narių yra įkalinta Amerikos 
kalėjimuose. Didžiuma jų paso 
dinta kalėjimai! tik už išsireiš
kimą savo nuomonių, — pareiš
kė William D. Ilayvvood savo 
prakalbose. Į paskutinius še
šias metus Ilayvvood atsilankė 
New Yorkan su prakalbomis 
pirmu kartu. Žmonės jį suti
ko labai entuziastiškai.

Ilayvvood sako, kad nuo ka
rės pardžios tarp 3,000 — 4,000 
jo organizacijos narių buvę val
džios persekiojami. Tuose per
sekiojimuose visai nesiskaityta 
su konstitucijos patvarkymais. 
Jis patiekė įdomių skaitlinių 
persekiojimo klausimu.

Didžiuma puolimų ant Pašau 
lio Pram. darbininkų padaryta 
remiantis kriminalio sindikaliz- 
mo įstatymais. Tie įtsatymai 
pravesta beveik kiekvienoj val
stijoj. Viename tik Washing- 
tone areštuota 846 žmonės. A- 
pie 60 toj valstijoj nuteista ka
lėj iman, 100 apkaltinta Kalifor
nijoj, 60 sėdi Portlando kalėji
me; 37 patraukta atsakomybėn 
Chicagoj, ir daugybė apkaltinta 
Oklahomos, Texas, Iowa, Min- 
nesotos ir kitose valstijose. Da
bar nė vienas nežino ką reiš
kia kriminalis sindikalizinas. 
To nežino nė patys įstatymda- 
viai, kurie išleido tuos įstaty
mus. Ir nežiūrint to, tie įstay- 
mai duoda galios persekioti šim 
tus žmonių”.

Ilayvvood prašė remti apsigy
nimo Fondą ir paeriškė, kad jis 
manąs važinėti po visą Ameri
ką, idant atkreipus darbininkų 
(lomą į tą dalyką.

l’ruo translation fiied with thc post 
mastei1 at Chieago, 111. April 16, 1920 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917

“NORIM GRĮŽTI Į RUSIJĄ”.
[Federuotosios Presos žinia]

Seal tie, Wash. — Po miestą 
čia vaikščioja dabar keli tuks- 
tančai peticijų, kuriomis l^rei-

Darbininkai kuria krutamųjų 
paveikslų korporacijų.

[Federuotosios Presos žinia]
Seattle, Wash. — Organizuo

tieji darbininkai įkūrė čia kin
tamųjų paveikslų korporaciją; 
ją remia pinigais visos šiaurva
karinių miestų darbininkų uni
jos. Tos korporacijos tikslas y- 
ra parūpinti gerų ir darbinin
kams tinkamų krutamu jų pa
veikslų, kad nors kiek užkirtus 
kelią tai propagandai, kurią ve
da prieš darbininkus Amerikos 
kapitalistai pagalba kintamųjų 
paveikslų teatrų ir teatrėlių.

“KO JIE ČIA?”
[Federuotosios Presos žinia]

New York. — Tardant bylą 
darbininkų agitatoriaus Jimo 
Laikino, kurį valdžia kaltina 
dėl peržengimo “kriminalinės 
anarchijos” įstatymo, augščiau- 
siojo teismo teisėjas Burton S. 
Weeks įsakė teismo policistams 
surašyti vardus, pavardes, adre
sus ir užsiėmimą visų tų, kurie 
susirinkę teismo kambarin by- 
os nagrinėjimo pasiklausyti. 
Kam? Niekados ir njekur dar 
teismuose taip nebuvo daroma. 
Ogi ve kam:' “Mes norime ži
noti, kas tie lankytojai yra ir 
ko jie nori čia teisme, kad eina 
radikalų bylos tardymas”, 
aiškino vienas pdličljAntų.

pa-

DEMONSTRACIJOS.
I Federuotosios Presos žinia]

New York. — Vietos socialis
tai pradėjo čia demonstracijų 
savaitę. Milžiniški susirinki
mai po atviru dangum laikomi 
visose miesto dalyse, kur pa
reiškiami protestai prieš pašali
nimą socialistų narių iš valsti- 
. os legislaturos ir reiifajaujama 
laliuosavimo visų politinių kali 

nių iš Amerikos bastilijų. Tuo
se susi rinkiniuose kalba taipjau 
ir pašalintieji iš legislaturos so
cialistai.

SOCIALISTAI LAIMĖJO BY
LĄ SU MIESTU.

[Federuotosios Presos žinia]
Boston, Mass. — čia pasibai

gė byla, kurią Massachusetts 
valstijos socialistų partija buvo 
dar treji metai atgal užvedus 
iries miestą dėl nuostolių, pada 
rytų laike kareivių ir jūreivių 
gaujos užpuolimo ant socialistų 
raštinės liepos 1 d. 1917 m. So- 
calistai bylą laimėjo. Teismo 
nusprendimu, miestas turi užmo

rytus jai nuostolius $548.91.

FRANCUOS SOCIALISTŲ 
ŽYGIS.

[Federuotosios Presos žinia]
Paryžius. — Franci jos soci

alistai aštriai smerkia Francijos 
ir Vokietijos militaristus, kurie 
sako, padarę sumoksią, kad su
naikinus visai darbininkų judė
jimą Ruhro provincijoj ir tuo 
tikslu pradėję ten skerdynes. 
Toms skerdynėms sustabdyti, 
socialistai reikalauja, kad dar
bininkai paskelbtų visuotiną 
streiką.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaUikuote 
taip ir civiliikuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popierasi
Namų Ofisas:

1328 S. Halsted 8t.
Ant tračių lubų

Tel. Drover 1810

Miesto OfisMf 
127 N. Dearbom St. 

1111-13 Unity Bldc.
Tcl. Central 4411

Paštą, arba panašią į jį įstai
gą, Amerikoj jau turėjo civili
zuoti indi jonų kraštai, kaip Me- 
xika ir Peru; bet ir tuose kraš
tuose jis atsirado daug vėliau 
negu šiaurinėj Afrikoj, Azijoj 
ar Europoj. Tikras paštas at
sirado tik 1673 metais plotuose 
dabartinių Jungtinių Valstijų, 
kurios tuomet buvo dar iic sa
varankis, kaip dabar, kraštas, 
bet buvo Anglijos kolonija. 
Nors suisižinojimas siunčia
mais laiškais ir Amerikoj atsi
rado daug anksčiau, bet nuola
tinis ir reguliaris paštas galė
jo būt įsteigtas tik laikui bė
gant. Ir jis buvo įsteigtas daug 
vėliau, negu kituose civilizuo- 
tesniuose Amerikos kraštuose. 
Susižinojimai laiškais ir čia 
traukiasi jau pastoviai nuo 250 
metų, taigi nuo laiko, kaip an
glų gubernatoriaus paliepimu 
lapo pasiųstas raitas pasiunti
nys su laiškais iš Nc\v Yorko į 
Bostoną. Tuo žygūno pasiun
timu, galima sakyt, tapo įsteig
tas paštas gabenimui laiškų plo 
te 250 mylių. Kelias iš New 
Yorko į Bostoną ėjo giriomis; 
buvo tai vien indijonų giriniai 
takai, tikro kelio čia nebuvo. 
Pasiuntinys gabeno laišką New 
Yorko gubernatoriaus Lovelaso 
M assacl nisrjtt tso gulbe r n a t o r i u i 
Wiiilhropui, su sumanymu 
įsteigti pastovius abiejų kolo
nijų susižinojimus ir susisieki
mus. Raiteliui nunešti laišką iš 
Ne\Vy Yorko į Bostoną reikėjo 
dviejų savaičių laiko; sugrįžti 
New Yorkan ir pargabenti gu
bernatoriaus Winthropo atsa
kymą reikėjo mėnesio laiko. 
Tik 119 metų vėliau, įvedus ar
elių permainas, suskubinta su
sižinojimas tarp Ne\v Yorko ir 
Bostono taip, kad paštas kelio
nę galėjo atlikti jau per pustre
čios dienos. Tai buvo pada ry
tas didelis' žingsnis priekin, 
nes, iKilyginus, laiko skirtumas 
buvo milžiniškas.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas £ 
25 E. Washingtoa St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 1362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

1121 North W ėst era Ava.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

X>Spindulial. Phone Armitage 2011
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DEN TĮSTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 8o. Halsted St. Chieago, I1L

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL 

PUIKI SVETAINE 
2131-35 Blue Island Avenue. 

WM. VORSATZ, Savininkas

"dr. C. K KLIAUGA
Dcntistas, 

NAUJIENŲ NAMU 
173* So. Halsted St, Chieago, IIL 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 3 — I 

vakare phoao Canal 217

Re z. 933 S. Ashland Blvd. Chieago 
Telephone Hayinarket 25*4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas MoteriŽkų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chieago
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.
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NAUJIENOS, CKIeait^ IIL

li«lwin Ritielitr.;’
CICERO

IŠ vietos lietuvių veikimo.

Balandžio 11 dieną Vakari
nės žvaigždės kliubas surengė 
balių. Suruošta ir trumpas pro 
gramelis, susidėjęs iš dainos, 
deklamacijos ir prakalbos, ku
rių pasakė p. S. A. Stankevičius. 
Reikia pasakyti, kad tai veik
liausias visame kliube žmogus. 
Jeigu tokių butų kiek daugiau, 
rasi pasisektų išjudinti kliubie- 
čius, kurie taip saldžiai užsnū
dę... — Teisingas.

Praeitą petnjčią, balandžio 9, 
buvo Ciceros Lietuvių Pašelpos 
kliubo susirinkimas. Be kita 
išklausyta komisijos kliubo iždo ' 
pagerinimui pranešimas ir įga- ' 
liota, kad ji veiktų ir tuoliau.1 
Ir komisija ir nariai tikisi, kad

DŪRIMU 
■g MA tnWB 
r ■ j;

Pnritan Salyklus Sunka su 
Puritan šviežiai maltais apy
niais padaro geresnį gėrimą, 
negu kitos kurios išdirbystės. 
Reikalauk Puritan. Visos ge
resnės aptiekos jo turi arba 
gali įsigfti dėl jūsų.

Tamstos Kviečiami
MUSŲ

Madų Parodon
Ryt 3-se po piety

Bus rodoma Naujausios Pavasario Mados Siutų, 

Apsiaustų, Drcsių, Bliuziy, Sijonų ir Skrybėlių.

Gyvais Modeliais
PANELĖ REBA AFREM0W

Rodys puikiausius Stylius Mergaičių Aprėdų.

JUST KIDS—Guilty or Not Ouilty? By M Ctritr

'darbas bus sėkmingas.
Tik negera, kad tūlų Komisi

jų nariai visai neatvyko susirin 
kiniai). Pav., paklausta ko turi 
pranešti komisija iš Dienines 
Globos (vaikučių)—jos nėra. 
Komisijos į Chicagos Liet. Dar
bininkų Tarybą taipjau nebuvo. 
Tai negera. Draugai apsiima, 
bet savo pareigų neatlieka. Nei 
šis nei tas. — Korespondentas. 

Į Balandžio 18 d. Lietuvių Tvir 
itybės draugija rengia pramogų 
vakarą. Ciceros Lietuvių Pašel- 

. pos kliubas nutarė dalyvauti ja 
j me. Tatai visi kliubo nariai 
i kviečiami susirinkti j Tamuliu- 
I nienės svetainę nedėlioj, kaip 7 
vai. vakare. Iš ten visi eisime 
kur tarta.

C. L. I*. Kl. korespondentas.

Balandžio 11 diena Liet. Va
karines žvaigždės Paš. Kliubas 
J. Jukniaus svetainėj surengė 
pramogų vakarą — koncertą. 
Jaunuolių orchestra puikiai pa 
griežė kelintą gabalėlių, kurių 
geriausiai pavyko paskutinysai. 
Keikia tilceties. iicužiljzio iš
jų bus geri smuikininkui ir <1. 
Balakas turės puikių padėjėjų.

Geriausiai man patiko jaunų 
mergaičių kvartetas. Tik gai
liuosi, kad jos mažai dainavo. 
Taipjau gerai pasirodė ir jau
noji pianistė. Butų smagu ma
tyti ją vietos draugijų rengia
muose vakaruose dažniau.

— šiaurys.

j S. D. LACHAWTCZ 
t Lletuvys Graborius 

IPatarnauju, laidotuvėse kuopi 
■ginusia. Reikale meldžiu atsl- 
įšaukti, o mano darbu busite už- 
Vganėdinti.
12314 W. 23 PIsce, Chlcage, IU 

Tel. Canal 2191.

NORTH SIDE___

“Komunistiškos” sorkės.

Balandžio 11 d. Liuosyhės 
svetainėje LDLD. Iniojo apskri 
čio vardu (tai naujas “komuni 
stų” arkliukas. Tos draugijos 
vardu jie naudojasi neveizint 
vietos LDLD. kuopų protesto) 
“komunistai” surengė savo sek 
tos sorkes, kurias jie pavadino 
prakalbomis. Kalbėjo “didis orą 
torius iš rytų” (jo vardą skelb- 

I ti neapsimoka, nors to jis labai 
trokšta). Kalbėjo —apie viską ir 
nieką, ^tai keli pavyzdėliai.

“Didis oratoriaus iš rylų,” 
pradėdamas savo “kalbą” pasa
kė, kad jisai apie partijas visai 
nekalbėsiąs—“tik apie klesų ko 
vą.” Bet tuoj užsimiršo ir ėmė 
rėžti apie “parlamentus” (taip 
jisai “spėtina” parlamentą), 
kruviną kovą su socialistais, 
“kampromisus su parlamen
tais” (nekomunistiškai tariama: 
kompromisus), “visokią vald
žią” ir tt.

Pasiskaitykite:

“Mes pasmerkiame purlamen 
tas! Marksas buvo parlamentų 
priešas, matot. ..

“Mes paliekame kapitalistus 
i šalį, o vėsimo kruviną kovą su 
socialistais... Kovosime mirti
nai... Kapitalistai nėra taip pa 
vojingi, kaip tie socialistai”...

Čia “didis oratorius iš rylų” 
kažinką suminėjo apie Pilsud
skį, jo socialistiškumą ir spyčių 

i lenku sakalams Ndw Yorke, k u 
rį jis pats “savo ausimis” gir
dėjęs. Toliau:

“Su purlamentais einant į 
kampromisus nieko neatsiek- 

jsi... Socialistėliai ir menševike 
liai eina...

“Visokia valdžia (vadinas, ir 
komunistiška?) yra jungas. Jo
kią valdžią nereikia remti...

“Mes jau mokame kelinėm 
apsiaut (tikrai stebėtinas “mok 
slas”!), o indušai be kelinių 
vaikščioja.

“Kas remia Lietuvos valdžią,

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephona Central 3684

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

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

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

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

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-vyrų gatavai pasiūti ir ant or
derio užsakyti siutai ir overkotai; su 
diržais, su liemeniu, formaliai pritin
kami, ir konservatyvio styliaus, $32.50 
iki $60.00.

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

Specialia 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. Halatcd St.. Chicago. UI. 

tas nori, kad mes alvažiuotu- 
mčm be kelinių...

“Kada darbininkų ir kareivių 
taryba atėjo, tai Kerenskio pur 
lamentas išlakstė, nugi!

“Mes Rusijoj sutvėrėme so
čiai istišką respubliką, nes mes 
negalėjome komunistišką jvyg 
dindi (sakykite, “socialistėliai ir 
menševikeliai” yra no good, bet 
“mes sutvėrėme sočiai istišką 
respubliką”!), dar negalėjome...

“Marlinsas pasakė, kad mes 
Rusijoj reikalausime, kad jus 
atsiųstumėt komunistų su mu
mis biznį daryli”...

Ir taip nuo pradžios iki galo 
“didis oratorius iš rylų” krėtė 
negudriausių “'komunistiškų” 

sorkių.
Turiu prisipažinti: aš pasiti

kau. Nuo to laiko, kada jis 
čia (rodos pernai) “mokino” 
žmones, kad “Martinas Liute
ris neleido įvykti socializmui,” 
aš maniau, kad jisai jau yra “a p 
si tašęs.“ Nieko panašaus. Praei 
tą scredą pasakytoji jo “kalba” 
buvo tikra sujukelimė malima- 
Iit ne. Bet vietos ‘‘komunistai’* 
ja labai didžiavosi ir .plojo, plo 

jo... .
Obuolys nuo obels toli ne

krinta. Šventą tiesa.
— Chicagietis.

MELROSE P ARK

Susirinkimas.

Balandžio 11 dieną liet, tau
tiška draugystė Kun. Algirdo 
laikė savo berlaininį susirinki
mą. Susirinkimas sušaukta at
virutėmis. O tai dėlto, kad pra
eitame susirinkime vienais na
rys, priklausąs t. v. “tautos fon 
dui,” davė įnešimą pirkti Lie
tuvos paskolos Bonų. Bet kad 
susirinkimas buvo neslkaitlm- 

gas, tai klausimas atidėta kitam 
susirinkimui. Šį kartą susirin
ko apie penkiasdešimts narių. 
Apsvarsčius draugijos reikalus 
pakelta klausimas apie pasko
los pirkimą. Po ilgų ginčų 28 
balsais prieš 22 nutarta pirkti 
Lietuvos paskolos boną—-už 50 
dolerių. Bet baigiant (susirin
kimą d. M. Kurtąsias davė įne
šimą, kad draugija paaukotų ir 
Lietuvos darbininkų kovai pa
remti—per Lietuvos Laisvės 
Fondą. Karlu jisai paaiškino 
apie Lietuvos darbininkų padė
jimą ir būtiną reikalą remti 
juos. Įnešimas priimta ir di
džiuma balsų nutarta paskirti 
25 dolerius. O geros valios 
draugai čiajau sudėjo 31 dole
rį. Taigi viso Lietuvos Laisvės 
Fondui paaukota 5G doleriai. 
Pinigus Liet. Laisvės Fondui pa 
siųs d. F. Rayunas.

Tai rodo, kad Algirdo drau
gijoj randasi narių, kurie su
pranta, jogei Lactu^os darbiniu 
kų kova už savo laisvę kartu 
yra ir jų kova. Ir jie remia ją - - 
kiek tiktai gali. Taip daryli pri
valo ir visų kilų draugijų na
riai netik Melrosc Parke, o ir 
kitose Amerikos lietuvių kolo
nijose.

Beje, draugija rengia pramo
gų vakarą—balių balandžio 17 
d. buvusioje Frank and James 
(dabar lg. Vaičiulio) svetainė
je. ' — XXIX.

CHICAGOS VOKIEČIAI 
NETENKA DIENRAŠČIO.

Popieros stoka.
Vienintelio Chicagos vokie

čių dienraščio, Staals Zcitung, 
leidėjai to dienraščio skaityto
jams pranešė, kad jisai tūlam 
laikui paliauja eiti, uždaromas. 
Išeidinėsianli tik nedėldienio 
laida. Tatai, kaip sako leidė
jai, padaryta delei popieros sto 
kos.

Kaip greit sąlygos atsimainy 
pančios kada bus galima gan 
Ii popicTos—dienraštis ir vėl 
išeidi nešiąs.

MOKYKLŲ INŽINIERIAI 
STREIKUOS.

Reikalauja padidinti algas.

Pareiškę, kad jie ilgiau nebe 
gali tenkinties niekada nepra
vedamais apšvietus tarybos pri 
žadais, viešųjų mokyklų inži
nieriai, viso 325 vynu, vakar 
naktį nutarė mesti darbą, taigi 
sustreikuoti.

Inžinieriai reikalauja, kad 
nevilkinant butų padidinta jų 
algos—iki 40 niioš. Dabartinės 
inžinierių algos esančios po 130 
ir 1 IR dol. mėnesiui.

Ir vėl jie—“raudonieji.”

Tie svičmenai, kurie metė 
darbą, kad /iškovojus didesnių 
algų, ir vėl liko “raudonaisiais.” 
Taip paskelbė generalis Jungti
nių Valstijų prokuroras Palme 
ris, ir tai pakartojo “didžioji 
spauda.” Bet jos neapsižiurėta: 
be visa kita išspausdinta ir Chi 
cagos yardmenų asociacijos pir 
mininko pareiškimas. Pareiš
kęs, kad visa lai, kas yra skel
biama apie svičmenų streiką, 
asociacijos pirmininkas sako:

“A t rėmiau t pono Palmerio 
paskelbimą leiskite man pasa
kyti, kad Chicagos yardmenų 
asociacija neturi jokių ryšių su 
by kuria kita organizacija. Ir 
dar leiskite man pažymėli, jo- 
gei L W. W. ir dviejų komu
nistinių partijų nariams nėra 
galimybes likti musų organi
zacijos nariais.”

Tai tokių “raudonųjų” susi
rado vyriausis šios šalies pro
kuroras ir “didžioji spauda.” 
Ne “raudonieji” gąsdiną tuos 
ponus, bet tie doleriai, kurie tu 
retų išriedėti iš jų kišenių, jei
gu svičmenų streikas butu lai- O V €•
mėtas.

DU POLICISTAI! NETEKSIĄ 
“DžlABO.”

Vienas užpuolęs moterį, antras 
—ėmęs kyšių.

Du policistai, John J. Kelly 
ir John C. Hass, tunbut neteks 
savo “džiabo.” Policijos virši
ninkas paliepė ištyrinėtų jų “kei 
są.” O jisai esąs toks: policis- 
las John J. Kelly “nederamais 
tikslais” bok iizpuolęs ponią F. 
Cahhvell, 2018 Indiana gatvėj, 
o policislas John C. Hass esąs 
paėmęs 110 dol. kyšių. Paėmęs 
nuo buvusio saliunininko Jo- 
scpli Fonk ir žadėjęs pakasavo 
Ii jo “kuisą,” užvestą delei par- 
davinėjimo degtinės.

Pirko “real stuff’ą”—gavo 
vandenį.

Pons -Uitieji Zogl, 38 Abcr- 
deen gt., andais tarėsi nusipir
kęs už 3,800 doleriui—real 
sluff’o, degtines. Viso aštuo
niolika dėžių. Bet parsivežęs į 
namus jis įsitikino, kad tai “lik 
rų tikriausis vanduo.”

“Real sluff’o” pardavėjas, 
saliuninin'ka's Albert Holzman, 
3240 Thomas gt., areštuotas.

L. G. D.

Balandžio 11 d. Lietuvai Gel 
heli Draugijos 47 Skyrius lai
kė. savo berlaininį susirinkimą 
Liuosyhės svetainėje. Be kita 
nutarta pasiųsti j centrą 75 dol. 
dėl Liet. Baud. Kryžiaus. Taip
jau išrinkta specialė komisija, 
kuri turės nešioti specialių, an
glų kalba, laiškų į svetimtaučių 
įstaigas. Komisijon įeina K. Bu 
gis, Ig. Černiauskas ir J. Dau
ginis.

47tan skyrinn įstojo ir užsi
mokėjo sekami nauji nariai: F. 
Syrusas (užsimokėjo susirinki
me) $2; per D. Žutautą: K. Si
maitis, A. Žilė, F. Mačiulis, K. 
Jucius, K. Patgustaitė—po $2; 
A. Petrulis. -$1; per L. Lapin
ską: M. Matuiiauskas, J. Lan- 
zaitė, M. Jučaitė—po $1.

— K. Navickas, sek r.

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME DYKAI 

Baltic Consultation Bureau, 
Ine.

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

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

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

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

1547 N. Wood St.
J. Katilius, Ižd., 1685 Mihvaukee Av.

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

LIET. MOTERŲ D-JOS APŠVIETA 
Valdyba 1920 m.

Pirmininke, M. Dunduliene, 
1915 So. Halsted St.

Pirm, pagelb., K. Katkevičiene,
• 2252 West 22 St.

Nutarimų rašt., H. Buchinskienė, 
2252 West 22 St.

Finansų rast., J. Jazavitiene, 
3114 West 42 St.

Iždininkė, P. Baleckienč,
3333 So. Wallace St.

Kasos globėja, J. Baranauskienė, 
3810 So. Lowo Avė.

Kasos globėja, J. Miklošienė,
3309 So. Union Avė.

TAUTIŠKA DR-STe MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESE

RŲ, KENSINGTON, ILL.
Valdyba 1920 m. 

Pirmininkas, 1. Gaudutis,
10855 So. Stale SI., Roscland, III. 

Pirmininko padėjėjas, S. Shimkus, 
I07D7 S. Wabash Avė., Roscland, UI. 
Iždininkas, J. Ivanauskis, 
122 E.Kensington Av, Kensingtonjll. 
Prot. Raštininkas, P. Grigula, 
10449 S. Went\vorth Av., Roscland. 
Finansų Raštininkas. V. Dargis,

10520 So. State St., Roscland, III.

DDRAUGYSTfiS PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1920 m.
Edvardas Čepulis, pirmininkas,

402(8 Artcsian Avė. 
Beni Pasanka, padėjėjas,

1417 So. 50th Avė., Cicero, III. 
Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,

2351 Custer St. 
Doniinik Danta, fin. rašt.,

1237 So. 48th Ct., Cicero, UI. 
Antanas Tumavičia, kasierius,

1329 So. 501h Cl., Cicero, 111. 
Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1813 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Sav. I*aš Valdyba 1920 ro.etams

Pirmininkas, S. Danilavičia, 
.. 1617 Winchcster Avė.

Nut. rast., X. Shaikus,
1639 Girard St.

Vice-Pirm., F. Juozapavičia,
1547 N. Wood St.

Iždininkas, J. Degutis,
2228 Carver St.

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

Kon rast., J. Ascilla.
1713 Juliau St.

Iždo globėjai:
K. Kalainiulč, 1965 Evergrccn Avė.
J. černauskas, 1719 W. North Avė.

DRAUGIJOS
— — u—u~t-~ i —ui— j-u-įj—u-i-—ur~ »

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STES 
VALDYBA 1920 METAMS.

Pirmininkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė.

Pagelbininkas. Petras Pauzolis, 
3131 So. Emerald Avė.

Nut. Rašt., Kaz. Demereckis, 
3327 So. \Vallace St.

Fin. Rašt., William Buųshas,
1712 Sb. Ruble* St. 

Kontroles rašt. Antanas Strolis.
2018 So. Peoria St«

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

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

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

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

Draugyste laiko savo susirinkimus 
bas antrą subatą kiekvieno menesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišo sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. No

rintieji prisirašyti prie draugys
tes kreipkitCs virš minėtu antrašu.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAfiALPINIO KLIUBO 

Valdyba 1920 metams.
Napoleonas Vilemaitis, pirmininkas, 

, 3154 Douglas Blvd.
Steponas Balčiūnas, padėjėjas, 

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

1331 So. Avers Av.
Ambraziejus Pivariunas, fin. rašt.,

20 N. Ashland Blvd. 
Mykolas Kaziunas, kasierius,

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

dienį kiekvieno mėnesio, John Hng-el 
svetainėje, 3720 W. Harrison St., 
kaip Ima vai. po pietų.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 
Valdyba 1920 m.

Pirmininkas, A. Kvedaras,
3122 So. Union Avė.

Vice-pirmininkas, A. Tarvid;»s,
3259 So. Union Avė.

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

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

Kasierius, J. Mazelauskas,
3259 So. Union Avė.

WEST PULLMAN, S. L. A. 55 KI’., 
Valdyba 1920 metams.

K. Lapie, pirm., 12113 Green St.
K. Aivinskis, pad., 12020 Halsted St.
J. Andruška, tar. rašt.,

12248 Emerald Avė.
A. Statkus?gJn. rašt.,

k. 12039 Union Avė.
J. Gruzdis, izH.K 72X_\V. 120 St.
J. Ricpšas, iždo glob.,

12048 Union Avė.
A. Mikalauskas, iždo gi.,

‘ 859 W. 122 St.
I)r. A. L. Graičitinas, kvotėjas, 

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

12143 Green St.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
Valdyba 1920 metams: 

Pirmininkas, Antanas Booben, 
3231 So. Emerald Avė. 

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

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

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

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

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

Kontrolės rašt.
Aleksandras Garbašauskas 

Susirinkimai laikomi trecią pėtny- 
čią, kiekvieno menesio, 8 vai. vakare, 
D. šėmaicio svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių.

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJE NO. 1. 

Valdyba 1920 nu 
Pirmininkas, J. Grakauskis,

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

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

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

6418 So. J ustin St. 
Kasierius, A. česna,

4509 So. Paulina St.

LIET. TAUT. I)-Stė KUNIG. ALGIL- 
IX), MELROSE, PARK. 
Valdyba 1920 metams.

Pirmin. Simonas Bružas,
Box 344, Melrosc Pai k, III. 

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

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

Box 681, Mehose Park, III. 
Kasierius Franciškus Lapinskas,

Box 1109, Mclrose Park, III.
1. Kasos globėjas Myk. Zankcvičia,

Box 842, Melrosc Park, Iii.
2. Kasos globėjas Petras AperaviČia,

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

Box 403, Melrosc Park, 111. 
Teisėjas Julijonas Rindžius,

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

Draugystė laiko kas antrą nedėldie- 
nį kickvįeno menesio, kaip 1 vai. po 
pietų, Frank ir .Jame svet.. 171 — 23 
gatvė, kampas Lake gatvės.
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Pranešimai
AŠMENŲ JIEŠKOJIMAI

■am j i n n ■SSS!1
Pėtnyčia, Bal and ž

R E IKI A DARBININKŲREIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-žEMfi
PAJIT'^šKAU savo tikro brolio Mo- 

' tiejaus Kielos, Ukmergės pavieto, Ra
guvos valsčiaus, Kartūnų kaimo. 

, Prieš karę gyveno Chicago, o dabar 
. . nežinau kame. Turiu labai svarbų rel-

nedėlioj, balandžio 18, kaip kalą. Jis pats ar kas jį žino malonėkit 
pietų I ilx“rty ( lub House | p)-;mpšti adresu: 

ONA JUZENIENfc,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ
Liet. Janitorių Vyrų ir Moterų Paš 
iubas rengia svarbias prakalbas a-

nėjo

tl inp

1420 W. 12th St. Kalbėt 
fis. Visus kviečiame skai 

Komitetas.inkvti.

Keistučio PaBrighton Park.
iubo susirinkimas įvyks nedėlioję, 18 Į

IM) 
ne:

ndžio Liberty Svet., 3925 So. Ke-
Ave. Pradžia lygiai kaip 1 vai. 

rietu. Nariai prašomi būti laiku, 
yra daug svarbių reikalų aptar-

— J. Sholtemun, pirm.

Cicero. — Draugija Lietuvių Tvirty
bė rengia pramogų vakarą nedėlioj, 
balandžio 18, .1. Jukniaus svet., 4837 
W. 14th St. Tai bus pažymėjimas de
šimtinių draugijos gyvavimo sukak
tuvių. kalbės Dr. S. Biežis. Visus 
kviečiame atsilankyti. —Dr-jos sekr.

Cicero. — Draugystės Lietuvos Ka
reivių mėnesinis susirinkimas bus ne
dėlioję, balandžio 18, kaip 1-mą vaį. 
po pietų. S. Žvibo svet. 1347 So. 50 
Avė. Visi nariai kviečiami susirinkti, 
nes bus rinkimas darbininkų draugys
tės baliui. — 1). L. K. korespondentas.

Brighton Park. — Liet. Politiško
Ipinio Kliubo mėnesinis susirin- 
is bus nedėlioj, balandžio 18, 2 
po pietų, McKinley Park svet., 
39 ir So. Western Avė. Visi drau- 
susirinkite laiku, nes yra daug 

svarbių reikalų. —J. V įkartas, rašt.

Paši 
kim

l.eb.-Gvardijos Didž. L. K. Vytauto 
mėnesnis susirinkimas bus nedėlioj, 
bal. 18 kaip 1 vai. po pietų, šv. Jur
gio parap. svet., 32 Pi. ir Aubum Avė. 
Visi nariai prašomi susirinkti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų apsvar
styti Kunevičius, rašt.

Pirmyn Mišraus choro dainininkai 
malonėkite būti laiku, nes turėsime 
dainuoti pirmi ant programų savo va
karėlyje. —Choro Vedėjas.

North Side. — Pirmyn Mišrus cho
ras rengia draugišką vakarėlį su pro
gramų. Nedėlioj bal. 18 d. Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia 
A. Montvidas. Visus 
lankyti.

Avė. Kalbės Dr. 
kviečiame atsi- 

—Komitetas.

Birutės Kalno Draugijos mėnesinis 
susirinkimas bus nedėlioj, balandžio 
18 d,, kaip 1 vai. po pietų, Woodma- 
no svet., Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes bus darenkama valdyba, 

.vieton išvažiavusių. — Valdyba.

Cicero.— Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovės visuotinas šėrininkų susi
rinkimas įvyks nedėlioj, balandžio 18, 
kaip 1 vai. po pietų, J. Neffo svetai
nėje, 1500 So. 49th Avė. Visi šėrinin- 
kai, Draugijų delegatai ir norintieji 
įstoti malonėkite būti laiku. — Sekr.

Lietuvių Tautiškų 
nas susirinkimas 
landžio 18, l vi 
tainėje, 3142 S< 
rimui yra daug 
tai malonėkite 
globėjai, (Irau; 
savininkai.

kapinių visuoti- 
s nedėlioję, ba
los, Mildos sve- 

Halsted St. Apta- 
varbių reikalų, per 
ilivauti visi kapinių 
jų atstovai ir lotų 
Kviečia Valdyba.

LSS. 234 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, balandžio 18, kaip 
10 vai. ryto University of Chicago 
Settlement svetainėj, 4630 Gross Avė. 
Draugai ir draugės, visi privalote at
silankyti ir laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

— P. K., org.

Kcnosha, Wis. — Nedėloj, balan
džio 18 d., kaip 1 vai. po pietų, Schlitz 
Hali svetainėj įvyks prakalbos reika
lu Lietuvių Svetainės statymo ir šėnj 
pardavimo. Kalbėtojas bus iš Chica- 
gos. Kviečiame vietos lietuvius gau
siai susirinkti. — Komisija.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Rožės 
Paš. Kliubo extra susirinkimas bus 
pėtnyčioj, bal. 16, kaip 8 vai. vakare. 
J. Neffo svet. 1500 So. 49th Avė. Visi 
kliubo nariai kviečiami dalyvauti. Be 
kitų reikalų reikalinga išsirinkti dar
bininkai sekančiam kliubo vakarui.

— A. Liutkus, rašt.

Susiv. Liet. Soc. Dain. Am. I-mo 
Apskr. konferencija įvyks subatoje, 
balandžio 17 d. kaip 8 vai. vakare, M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI. Ger
biami chorai, malonėkite prisiųsti de
legatus, nes turime priimti Sus. Refe-' 
randumo valdybų Blankas.

Sekr. F. Mažola.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus pus
metinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
balandžio 16, Unijos salėj, 1564 N. 
Robey St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus daug svarbių pranešimų.

— F. Juozapavičia, sekr.

Liet. Pirmyn Mišrus choras rengia 
draugišką vakarėlį balandžio 18 d. 
kaip 6:30 v. v. Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansia Avė. Visus choro rė
mėjus, visus draugus ir drauges kvie 
čiame atsilankyti kuoskaitlingiausiai. 
Choras gi darys visa, kad atsilankiu
sieji butų pilnai patenkinti.

— Rengimo Komisija.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro va
karas, kuris negalėjo įvykti balan
džio 4 d., dėl blogo oro, dabar įvyks 
gegužės 9 dieną C. 
nėję 1126 W. 18 St. 
rite pirkę tikietų iš 
sekančiam vakare.

— Ch. Liet.

S. P. S. svetaf- 
Visl, kurie tu- 

anksto, bus geri

Vyrų Choras.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU 3 draugų: Vilimo 

Karpio, Vilimo Gudino, Vadavo Bri- 
dauskio iš Raseinių apskr., Liudva- 
ravo parapijos, Valpesų kaimo. Tu
riu labai svarbų reikalą. Meldžiu at
sišaukti adresu:

BOLESLOVAS DUDARAVIČIUS, 
915 Exchange Av. East St. Louis, III.

Kas patėmys šitą moterį lai prane
ša man; už teisingą pranešimą skiriu 
dovaną $10.00; arba pati sugrjšk ir 
nušluostyk ašaras savo kudykėlių

G. DARESH, 
3238 Lime St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Liudviko ir Jono Y- 
voškų iš Varnonių sodos, Šiaulių ap
skričio. Meldžiu atsišaukti adresu:

JONAS JASAITIS, 
4834 So. Harding Avė. Chicago, III.

PAJIEŠKAU 2 draugų Adomo Vit
kaus ir Pranciškaus Venckaus, iš Kre
tingos apskr., Gargždi; vai. Malonėki
te atsišaukti adresu:

J. STONKUS, 
1520 Grant St. Gary, Ind.

PAJIEŠKAU brolio Gracijono Alek
nos, Panevėžio parap., Oželių sodžiaus 
apie 6 metai atgal išvažiavo i Pitts- 
burgh, Pa. Aš turiu laišką iš Lietuvos. 
Norėčiau susižinoti. Žinančių meldžiu 
man pranešt.

JONAS ALEKNA, 
Ix)ck Box 39, Westville, III.

ĮIEŠKO kambarių

tai
Kl-

PAJIEŠKAU kambaro vienai ypa- 
ir kad šeimininkė pagamintų val- 

Malonėkit atsišaukti > 
M R. L. STONIS, b

E. Division St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA mergaičių darbui finishing 
departamente Fkurų išdirbystės. Nuo
lat darbas; gera mokestis ir puikus 
darbo sąlygos. Kreipties.

GRIESS PFLEGER,
GRIESS PFLEGER TANNING CO., 

884 N. Halsted St.

REIKIA 
Mergaičių dirbyklos 
darbams.
$18 laike mokinimosi.
Jus galite uždirbti $25 
į savaitę uždavu.
Nuolat darbas.

Kreipties:
954 West 21 st St.

REIKIA moters popieroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
•05 W. 21 St, Chicago

REIKIA mergaičių darbui prie deš
rų. Labai gera mokestis; nuolat dur

AGAR PROVISION CO
310 N. Green St.

REIKIA

Jaunų moteriškų virš 16 metų 
amžiaus, švariam, lengviam 
dirbyklos darbui. Geros darbo 
sąlygos ir gera mokestis.
ILLINOIS M1NIATURE 
LAMP DIVISION,

2243 W. Harrison St.

REIKALINGA MOTERIS arba že- 
nota šeimyna be vaikų. Geistina kad 
moteris galėtų prižiūrėti namus; kam- 
baris, valgis ir gera mokestis. Atsi
šaukite nuo 5 iki 9 vai. vakarais. 
3255 So. Halsted St. 2-ros lubos.

REIKIA
prieMergaičių virš 18 metų 

lengvo benčiaus darbo dirbyklo
je; mažiems mašinų darbams; 
assembling darbams.
40c į valandą laike mokinimosi. 
Valandos nuo 8 iki 5 vai. vak. 
Pusę dienos Subatomis.
10 nuošimtis bonus už nuolatu- 
mą.

CURTAIN SUPPLY CO
350 W. Ontario St.

CUKERKŲ DIRBYKLAI

Mergaičių reikia lengvam dirbyklos 
darbui. Patyrimo nereikia, 
sąlygos. i

Kreipties:
763 Mather St.

Arti Harrison ir Halsted St.
Phone — Haymarket 2844

Geros

REIKIA
Mergaičių ir Moterų ne senesni! 
35 metų įvairiems darbams 
didelėje dirbykloje West Sidėje. 
Gera mokestis ir puikios darbo 
sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO., 

2639 W. Grand Avė.

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

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj lietuvių ir lenkų ap
gyventoj; priežastis pardavimo, einu 
j kitą biznį.

1886 So. Halsted St.

PARDAVIMUI medinis puikus na
mas, 3 flatai po 5 kambarius, o 2 fla- 
tai po 4 kambarius. Lietuvių apgy
ventoj vietoj. Parduosiu pigiai.

1014 N. Wood St.

REIKTA
Turnerių ir Presserių j naują 
kaklaraišių departamentą. 
Nepaprasta mokestis.

Klausti Miss Schultz.
502 So. Wells St.

8th Floor.

REIKIA merginos prie namų dar
bo, vakarais. Gera mokestis.

H. LESERMAN,
5238 So. Park Avė., Chicago.

Phone Drexel 859.

REIKIA KAMBARINIŲ 
Mokėsime $55.00 į mėnesį 

ir kambaris.
ELMS HOTEL

53rd ST. ir CORNELL AVĖ

REIKIA moteriškų plovimui stiklų, 
sidabrų; gera mokestis, kambaris 
maistas. 8 vai. darbo.

Klausti: STEWART 
CHICAGO BEACH HOTEL 

51st St. ir ComelI Avė.

ir

REIKIA patyrusios pardavėjos — 
gera mokestis; nuolat vieta; Proga 
pakilti.

BACH’S DEPT. STORE, 
3641 So. Halsted St.

REIKIA 10 moterų, patyrusių sor- 
tavimui popierų. Mokama didelės 
alpos Nuolat darbas gvarantuoja- 
mas.
REPUBLIC WASTE PAPER CO., 

626 W. Tailor St.
Kampas Desplaines St.

REIKTA
mergaičių ir moterių 
abelnam darbui kepykloje.
Patyrimo nereikia.
Gera mokestis. (
Dienomis darbas.
Kreipties:

1107 W. Congress St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA VYRŲ DARBUI

Packing House, taipgi mėsos 
rūkykloje. Labai gera 
mokestis; nuolat darbas.

IIETZEL & CO.
1743 Larrabee St.

REIKIA Vyrų indams mazgoti. Ge
ra mokestis, kambaris, valgis, 8 va
landos darbo. Klausti STEWART.

CHICAGO BEACH HOTEL 
51st St. ir ComelI Avė.

REIKIA Vyrų prie dešrų darbo. 
Labai gera mokestis. Nuolat darbas.

AGAR PROVISION CO., 
310 N. Green St.

REIKIA LEIBERIŲ
Kreipties:

GILL MFG. CO.,
8301 So. Chicago, Avė.

REIKIA , 
SASII ir DOOR MEN

Mes padidiname mus dirbyk- 
lą ir mums reikia daugiau dar
bininkų, kaip tai: door cleane- 
rių ir repairerių; sash ir door 
stock cutterių; prie benčiaus 
dirbimui langų ir durių rėmų ir 
vyrų darbui prie bundle trim. 
Nuolat darbas, švari dirbykla.. 
Puiki proga iškilti. Kreipties 
prie Samdos vartų, Klausti Mr. 
Snell.

HARRIS BROS CO., 
35th ir 1 blakas į rytus nuo 

Ashland Avė.

PAGELBININKŲ

REIKTA darbininkų prie darbų 
foundrėje. Kreipties į formano ofisą.

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

Nuolat darbas ir labai ger, 
kestis, dirbant musų roberinių 
apsiaustų skyriuje, šis darbas 
truputį dulkinas. Mokestis pake
liama sulyg gabumo ir tarnavi
mo ilgumo.

a mo-

PARSIDUODA valgykla arba res- 
tauranas 
vietoj už 
žiuvimo j 
kitus ant

su elektriniu piunu, geroj 
$750. Del priežasties išva- 
CalifoiTiia. $400 pinigais, o 
išmokesčio.

1207 W. 47th St. ,
PARSIDUODA UOTAI

VYRŲ DEL STOCK BELDEN MFG. CO., 
28rd ir Western Avė.

Departamento, į
Packing Departamentą, 
ir Shipping Departamentą.

Kreipties:

SELZ, SCHWAB & CO.
40 So. Market St.

REIKIA vaikino prie pasiuntinėji- 
mo nuo 14 iki 17 m. amžiaus. Gera 
proga ateičiai

OMAHA PACKING CO., 
2320 So. Halsted St.

REIKIA 500 DARBININKŲ PRIE 
CUKRINIŲ BUROKŲ 

Šeimynos ir pavieniai dar 
yra laikas užsirašyti.

ĮSITfiMYKITE:
Važiuosite sekantį utarninką, 

balandžio 20 d.
Visos šeimynos, kurios pasirašė 

kontraktu, privalo atsišaukti nuo šios 
dienos iki subatos vakarui 5 vai. — 
Visos tos šeimynos, kurios padavė 
mums savo vardus, turi ateiti ir gau
ti savo kontraktą.

Ar norite gyventi ant ūkės vasarą 
Michigane ir uždirbti gerus pinigus? 
Mes mokėsime jums gerai apmoka
mus darbus žiemos metu musų dirby- 
klose. Mes duosime dykai gyventi na
mą, daržą ir pravažiavimą. Taipgi 
mes apmokėsimo visas lėšas, pasida
riusias prie perkraustymo jūsų baldų 
ir rakandų. Mes išvažiuojame spe
cialiu traukiniu.

Kreipkitės kiekvieną dieną nuo 8 
ryto iki 8 vai. vakaro. Ir nedėldie*- 
niais. Chicagoje ofisas 757 W. North 
Avė. Room 6, fintas 2, ir 1569 North 
Halsted St.

FRANK PALLA, Atstovas 
COLUMBIA SUGAR CO., 

Bay City, Michigan.
Telefonas Diversey 9191.

po

REIKIA bučeriaus,’ darbas ant vi
sados. Gera mokestis.

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

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

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

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA antraranaio duonkepio. 
Atsišaukit greitu laiku . Gera mo
kestis

8651 Baltimore Avė.
Phone So. Chicago 1194

REIKIA — Bushelmanų, Pir
mos klesos rubsiuvų nuolati
niam darbui. Gera mokestis.

MEYER & CO., 
831 W. Adams St.

REIKIA
Tvirtų Vyrų darbui šaldykloje.
UNITED STATES COLD
STORAGE CO.,

2101 W. 89th St.f

DARBININKŲ
Mes galime panaudoti tris 
gerus leiberius.
JAMES B. CLOW & SONS

534 Franklin St.

REIKIA
Pagelbininkų darbui prie euring
collars. Kreipties:

220 N. Green St.
Klausti Mr. MILLER.

REIKIA patarusio vyro, porter
Geros darbo sąlygos. Gera moKestis.

J. ELLIS,
5720 So. State St.

PARDAVIMUI PHOTO STUDIO 
Geroj apielinkėj; Biznis gerai iš
dirbta per 7 metus. Ilgas lysas; Pigi 
renda. Parduodu pigiai, nes turiu iš
važiuoti Lietuvon. Kreipties į p. K. 
JAMONTA Naujienų ofise.

BRIGHTON PARK.

Už mažą kainą netoli didelių dir- 
byklų. Kam reikalinga meldžiu 
atsišaukti į Naujienas No. 77.

RAKANDAI
UŽLAIKYMO KAINA

REIKIA
Vyro dirbyklos ir abelnam 
darbui didelėje gumos * 
dirbykloje ant West Sidės. 
Gera mokestis ir puikios 

darbo sąlygos.
MECHANICAL RUBBER CO 

2639 W. Grand Avė.

DARBININKŲ prie anglių; nuo
lat darbas; gera mokestis.

2241 So. Loomis St.

REIKTA tuojau gerų, patyrusių 
siuvėjų; gera mokestis; patogios dar
bo valandos. Atsišaukit tuojau.

WHITE EAGLE GARMENT 
SCHOOL

3103 So. Halsted St.

REIKIA — vaikiukų išnešiojimui 
ryšulių.

Nelson, Eisman, Quist 
Room 561

PEOPLES GAS BUILDING,
122 So. Michigan Avė.

REIKIA vyrų abelnam virykloje 
darbui restorane; $16 į savaitę ir už
laikymas. Nereikia dirbti nedėliomis. 
Kreipties:

BAUMU’S RESTAURANT 
185 N. Clark St.

DOMAI Spinnerių, assemble- 
rių ir chandelier meikerių! čia 
yra jums pastovus visą metą 
darbas; darbo sąlygos, valandos 
ir mokestis geriausios. Veltui ap
sauga ir ligoje pašalpa.

Kreipties:
PEERLESS LIG1IT COMPANY, 
663-671 W. VVashington Blvd.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI — Automobilis-For- 

das 1918 m. Kreipties
FR. DUBINSKAS, 
1557 Girard St.
Phone: Armitage 3536

STANLEY BIWOIN

DIDELIS BARGENAS, parsiduoda 
automobilius Mičiul, atrodo kaip nau
jas. Parduosiu labai pigiai arba mai
nysiu ant auzos ar kokio biznio.

5757 So. Turaer Avė. 3-čias stree- 
tas nuo Kedzie Avė į westus.

PARDAVIMUI
EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus Grojiklis—Pijanas, 

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

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

BARGENAS,
PARSIDUODA Ice cream Parlor, 

(aiskryminė); visi parankumai. ma
žai tevartota; verta $2.000. Parduosiu 
visai pigiai; visus ar pavieniai. Kreip
ties:

P. A. B.
616 W. 31st St. Chicago, III.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
storas; išdirbtas per keturis metus, 
su visais įtaisymais. Mašinos elektra 
varomos, darbo užtektinai užtenka. 
Priežastis pardavimo, apleidžiu šitą 
miestą.

J. BALTUŠKA, 
1411 So. 49th Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA visai pigiai didelė 
krautuvės drabužių shapa, kas norit 
pamatyti, atsišaukitę pas

JUSTIN STIRA, 
3417 So. Union Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA restaurantas lietu
vių apgyventoj vietoj. Biznis išdirb
tas per du metu ir kiekviena dieną 
vis gerinasi, nes darbai pradėjo ap
linkui eiti geriaus. Priežastis parda
vimo turi kitą biznį, negalių abiejų 
apdirbti todėl parduosiu pigiai. Atsi- 
šaukit adresu:

10742 So. Michigan Avė., Roseland 
arba klauskit telefonu Pullman 841.

PARDAVIMUI Cigarų, cigaretų, 
cukierkų ir groserio storas. Parsi- 

duos pigiai.
1044 West 51 st St.

Turiu du išradimus, ant kurių turiu 
patentus nuo valdžios pripažintus, bū
tent, bread slicing Machine, antras 
baby carriages. Kas nori pirkti atsi
šaukite pas

STANLEY BIW0IN, r 
4541 So. Paulina St., Chicago, III.

Nauji sampeliniai rakandai.
Puiki proga porai kuri pradeda gy

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

dirbinių rekordus. Kaina tokiij 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 

puikiausias bargenas. Dykai prista
tymas. Ateikit tuojaus.

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

Atidaryta nuo 10 ryto iki 9 vak. No- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 4 po piet.

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

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

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, 

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

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

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

1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių puikus 
rakandai. Išpardavimas įvyks Balan
džio 17 d. 2 vai. po pietų.
1707 So. Halsted St., Chicago, III.

PALIKTA STORAGE’Y 
DYKAI

Į.jv. Deimanto adata ir 
24 parinktiniai rekor-

dal. Gražus didelis
MOfr? phonographas, kaip
llBlIlHMMfflii I naujas, ---- <*,rc
į už $42.

j j ji 1 ant 10 metų. Taipgi 
| I fill’ilInErei daugel kitų daiktų 

hUiaml 1 parduodamų.' illlllDIll I Turime labai gražių IMI J sulyg šios dienos ra- 
kandų seklyčioms 

v f A*— (parlor). Reikia ma-
tyti, kad apkainavus.

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

WESTERN FURNITURE

vertas $155 
Gvarantuotas 
lėtų. Taipgi 
kitų daiktų 

narduodamų. 
labai gražių

STORAGE,

2810 W. Harrison St., Chicago.
Atdara nuo 9 iki 9 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 4 po piet.

PARDAVIMUI: Walnut medžio ra
kandai gulamam kambariui už $15; 
Žalvario kūdikiui lova už $2.00. Pui
ki Walnut deska už $10.00. Gražus 
Pakabineklis — $3.00. Tikrai gori. 
2119 Fremont St., arti Halsted St.

Phųne — Lincoln 1689

PARDAVIMUI — Rakandai 4 kam
barių. Turbuti būtinai parduoti. Išva
žiuoju kitan miestan. Kreipties:

J. V.
922 W. 34th PI., 1 flooras.
■».«.______1 ■' . j1.1......... 1 i_-

NAMAI-ŽEM6
AŠ GYVENU ant farmos Taylor 

County, Wis. Padarau labai puikų 
gyvenimą. Aš žinau labai gerų far- 
mų pardavimui pigiai. Jei jus narit 
farmos, rašykit man.

A. J. PAULICK, 
Box 62a, R. R. 3, Medford, Wis.

PARDAVIMUI dviejų augštų kam
pinis muro namas. Didelė krautuvė 
bile bizniui. Cementinis skiepas. JKi- 
ti visi įrengimai pirmos klesos. 
parduodamas labai pigia kaina.

J. PAVESKA,
1901 Canalport Avė.

Bus

PARDAVIMUI du namai: vienas 5 
pagyvenimų, po 4 kambarius, Brigh- 
ton Parke, netoli Crane dirbtuvių, o 
antras 2 pagyvenimų, po 0 kamba
rius. Namai 4 metų senumo. Apšil
domi, elektros šviesa ir kiti visi pa
rankumai. Namai pigesni negu pi
nigai. , * ____

A. LAWRENCE,
3411 So. Leavitt St., 2 lubos

;V.,iZ f/"- ;■ J./ ■'

KAS NORITE FARMOS

Čion tik ir rasite puikiausią progą 
įsigyti gerą farmą wisconsin valsti
joje. Randasi 140 akerių žemės, 30 
akerių po plugu, kita gero miško, bei 
lengvai galima išdirbti. Su daug gy
vulių, budinkais, bei reikalingais įran
kiais. Stok gyvent ir daryk pinigus! 
Sutinku mainyti ir ant prapertės Chi
cagoje. Yra gana svarbi priežastis 
pardavimo, už tai gausi už prieinamą 
kainą. Kreipkitės tiesiog prie savi
ninko ypatiškai ar laišku.

M. VAREKOIS, 
939 — 34th St. Chicago, III.

PARSIDUODA Pigiai geras namas 
biznio vietoje rendos $125 į mėnesį. 
Platesnių žinių kreipties:

J. BALTRŪNAS, 
1707 So. Halsted St., Chicago, III

PARDAVIMUI -* 3 augščių medi
nis namas prie 3145 Emerald Avė., 
žema kaina; lengviausios išlygos.

AMERICAN STATE BANK

PIGIAI IR GERAI.
Parduodam ir Aainom namus 

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

Atsišaukite pas
A. GRIGAS & CO., 

3114 S. Halsted st., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO
Negirdėta proga gauti gražų dviem 

pagyvenimais mūrinį namą ir taippat 
gerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 
knygynas ir cigarų krautuvė. Na
muose naujausi įtaisymai, kaip va: 
visame name gazas, geriausi elek
tros įvedimui, maudynės abejuose pa
gyvenimuose, baseinentas, akmens 
pamatas 2 pėdų ir 18 colių storas. 
Grindis basemente cementinės. Ga
ru šildomas visas namas. Suros 
naujausio įtaisymo. • 1-mas pagyve
nimų — pirmos klesos knygynas ir 
cigarų krautuvėj kampas 47-tos ir 
Wood gatvės. Grindjs muro, durjs 
langai aržuoliniai. 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat aržuoliniai.

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
kaina dėlto 
Atsišaukite

kad išvažiuoju į Europą, 
tuojaus į

P.
1757 W. 47

MAKAREVVICZ 
gatvė, Chicago, III.

NAMAS ANT pardavimo, kuris 
neša nemažai rendos, nes turi vietos 
dėl šešių šeimynų. Parsiduoda už 
$3,800 ant lengvo išmokėjimo. Ma
tykite kas dieną iki keturių.

S. SHUSHA,
2016 Charleston St.

MOKYKLOS

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos 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. Kasnieka, Vedėjas 

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

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbinio kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing 
Sulte 328 74 W. Washington Street. 

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


